WIJKKRANT

KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

februari 2013 - 11e jaargang nummer 1 (oplage 6.100)

Van de redactie

Terwijl we deze wijkkrant aan het opmaken zijn is de eerste echte winterperiode van 2013 net voorbij. Sneeuw en ijs smelten in een rap
tempo weg. Wellicht heeft u op het laatste nippertje nog net kunnen schaatsen of wellicht een mooie tocht gereden. De hoop echter op
een Elfstedentocht was echter al gauw vervlogen. Nu zitten we, als we de weersverwachting mogen geloven, voor een herfstachtige periode
met veel wind en regen. Als dat maar niet aanhoudt tot de carnaval.
We bedanken ook nu weer de vele inzenders voor hun copij. In deze wijkkrant kijken we terug op de afgelopen maanden, hebben we weer
diverse wetenswaardig- en wijsheden en kijken we ook vooruit naar vele leuke, op stapel staande, evenementen en activiteiten.
Kortom, ook deze eerste editie van alweer de 11e jaargang van de wijkkrant kent weer een gevarieerde inhoud.
Wij wensen u weer veel leesplezier..............Geerte, Brahim, Martin, Wim en Hans
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 20/21 april a.s. Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 22 maart a.s. aanleveren
(zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Kijk voor de nieuwsbrief Wijkgericht Werken op de binnenpagina’s
Inrichting speelplek kruising Assenstraat-Utrechtstraat - De renovatietrein van
Zayaz - Nieuwe ruimte voor de Wijkwinkel: één plek voor beroepskrachten en
vrijwilligers - Ontwikkelingen Sportpunt West - De Nieuwe Aanpak: de sociale
huisarts gaat de wijk in.

Kom naar de wijktafel van donderdag 21 februari in De Helftheuvel
Carnaval is weer achter de rug. De dagen worden langer, het voorjaar staat voor de deur.
Ook deze keer staan er weer een aantal belangrijke onderwerpen
op de agenda van de wijktafel. Allereerst natuurlijk de voortgang
van het ontwikkelplan inclusief de ontwikkelingen rond het Wijkplein en alle openingen die op stapel staan (BBS, Wijkplein, Jongerencentrum en Sportpunt West. De wijkraad informeert u over de
stand van zaken rond de parkeeroverlast aan de Hoeflaan en we
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vertellen u iets over het proefproject DNA, oftewel:
De Nieuwe Aanpak.
Kom luisteren en meepraten op donderdag 21
februari. De koffie en thee staan klaar.
Wijktafel West
donderdag 21 februari
aanvang 20.00 uur
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel
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Politiecijfers 2011 - 2012

Sinds februari 2012 bestaat het BIN (BuurtInformatieNetwerk (zie ook www.BINDB.nl). De aangemelde leden hebben afgelopen jaar via
de e-mail berichten gekregen over diverse incidenten. Inmiddels hebben we de balans op kunnen maken waaruit blijkt dat het aantal
gemelde incidenten op sommige onderwerpen is gedaald maar op andere onderwerpen weer is gestegen.
Hieronder volgen enkele cijfers waarbij een vergelijking wordt gemaakt met 2011. Het betreft een selectie van incidenten.

Diefstal uit/inbraak in woning
Diefstal/inbraak schuur
Diefstal vanaf of uit motorvoertuig
Diefstal van motorvoertuig
Diefstal brom-/snor-/fietsen
Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen
Openlijk geweld tegen personen
Mishandeling
Straatroof
Vernielingen
Bedreiging

Kruiskamp
2011
2012
113
51
16
12
106
76
14
15
19
23
7
18
5
5
21
25
2
0
91
75
9
20

Schutskamp
2011
2012
50
48
13
5
69
83
9
5
40
44
8
15
3
3
13
28
1
6
68
58
16
19

Opvallend is de sterke daling in de woninginbraken in Kruiskamp. Dit is gedeeltelijk te verklaren doordat er in 2011 erg veel werd ingebroken in de sloopwoningen die destijds bewoond werden door Ad-Hoc bewoners. Deze woningen (en flats) zijn inmiddels gesloopt en
hiervoor komt nieuwbouw in de plaats.
Bij de auto-inbraken in Schutskamp blijkt het merendeel plaats te vinden bij de Helftheuvelpassage en De Eendenkooi. Veel van de benadeelden wonen buiten de wijk.
De straatroven in de Schutskamp betreffen de diefstallen van gouden sieraden van oudere dames, die, soms met een rollator, op straat
liepen. Voor 2 van deze straatroven zijn verdachten aangehouden. Dat betrof een dadergroep die op meerdere plekken in de stad bezig
was. De overige straatroven worden toegerekend aan landelijk/internationaal opererende Oost-Europese bendes.
De BIN-leden krijgen berichten over genoemde incidenten met het verzoek om informatie. De berichten zijn echter ook bedoeld om te
waarschuwen zodat men maatregelen kan nemen en ook andere bewoners kan inlichten.
Bent u nog geen BIN-lid? Meld u aan via www.BINDB.nl
Frank Verboord, wijkagent Schutskamp
John Coeleveld, wijkagent Kruiskamp / De Moerputten

Met uw hulp proberen we de cijfers 2013 omlaag te krijgen.
e-mail: Frank.Verboord@Brabant-Noord.Politie.nl
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

Tussen Carnaval en vastentijd

Op dit ogenblik (half januari) probeer ik me alvast voor te stellen
hoe prins Carnaval zich voorbereidt op zijn intocht in de stad. En
dan is het moment niet ver meer dat burgemeester en wethouders voor even buitenspel worden gezet. De ernst van het regeren
maakt dan plaats voor de lach en de luim van de prins en zijn volk.
Als dat moment eenmaal daar is, dan wordt prins Carnaval bij
zijn blijde intocht voorafgegaan door een hele stoet van, laten we
maar zeggen ‘narren’. Al die groepjes en individuen nemen met
veel humor het reilen en zeilen van Oeteldonk op de korrel.
Inmiddels weten we wat al die narren voor vrolijks en satirisch uit
de kast gehaald hebben. Heel het plaatselijk welbevinden en het
groot Oeteldonkse ongenoegen zal ongetwijfeld aan bod gekomen, en de vrolijke kritiek zal niet van de lucht geweest zijn.
Het zou me niet verbazen als er ook dit jaar weer narren de kerkelijke overheid op de hak genomen hebben. Narren die portretten
met zich meedroegen van ‘afvallige’ katholieken. Narren die een
CD draaiden van Fransje Bauer terwijl ze een doodskist met zich
meedroegen. Narren, verkleed als pastoors en bisschoppen, die
regels aan het uitvaardigen waren en tegelijk doppen in hun oren
hadden en oogkleppen voor. Narren, maar het zijn eigenlijk eerder pierrots, want achter hun lach gingen de tranen schuil. Want
in hun hart waren ze erg bewogen met het kerkelijke gebeuren.
Narren worden vaak gezien als dwazen, als gekke potsenmakers.
Onjuist.
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Narren vervulden door de geschiedenis
heen een belangrijke rol: ze waren er niet
alleen om de machtige heren te vermaken,
maar ook om de macht van die hoge heren
te relativeren; ze weer met hun benen stevig op de grond te zetten en hun duidelijk
te maken wat hun ware taak was: dienstbaarheid aan het welzijn van hun mensen.
Taalvaardigheid en humor waren daarbij hun wapens.
Het is eigenlijk erg jammer dat er geen officiële narren meer zijn
in het stadhuis en het bisschopspaleis. Zij zouden die vaak zo
zouteloze praat weer pittig en smaakvol kunnen maken en ervoor
kunnen zorgen dat er licht komt in de duistere somberheid die
ons dezer dagen zo gemakkelijk overvalt.
Maar - dat gezegd hebbend - laten we oppassen. Carnaval is er
niet alleen om de hoge heren eens flink op de hak te nemen. We
moeten ook onszelf maar eens bekijken door die relativerende
bril. We moeten ook het zout van ons eigen leven eens goed
proeven en ons afvragen of er nog wel kraak en smaak aan zit,
of het nog wel pit heeft, of .... dat het krachteloos geworden is,
flauwtjes, smakeloos. En ik denk dat we blij mogen zijn dat wij tijdens de Carnaval niet op de hak genomen werden, want met alle
beste bedoelingen die we hebben is er nog genoeg op ons aan te
merken. Misschien dat we daar dan eens aan kunnen denken en
werken tijdens de komende vastentijd.
Jos Delsman, pastor Emmausparochie
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Van de Wijkraad West
In deze wijkkrant willen we wat langer stilstaan bij en u informeren over enkele onderwerpen die ons als wijkraad maar zeker ook u als
bewoner bezighouden.
Informatie die ook op onze nieuwe website staat (zie elders in deze wijkkrant), maar omdat we beseffen dat nog niet iedereen deze
website op “mijn Favorieten” heeft gezet, maken we dankbaar gebruik van de ons geboden ruimte in deze wijkkrant.

Zwemwater in West
We beginnen met het zwembad. Een hot issue, en al lang op de (politieke) agenda, is het realiseren van zwemwater in West.
Het grote gemis aan zwemgelegenheid voor doelgroepen als senioren, gehandicapten, school-zwemmen, allochtone vrouwen, etc.
heeft ertoe geleid dat politieke aandacht is én blijvend wordt gevraagd voor uitbreiding van zwemwater in ‘s-Hertogenbosch en, zoals
u zult begrijpen, met name in West.
Hieronder ziet u enkele plaatjes van hoe een dergelijk zwembad er mogelijk uit zou kunnen zien.

In 2010, 2011 en 2012 zijn raadscommissies geweest, zijn onderzoeken uitgevoerd, zijn wederom raadscommissies geweest, zijn vervolgonderzoeken uitgevoerd, etc. etc.
Gedurende deze afgelopen jaren heeft de Wijkraad West, evenals andere belanghebbenden, diverse malen bij de politiek ingesproken
om de wensen van West en omgeving kenbaar te maken. De laatste keer was op 28 november 2012 en is wederom nut en noodzaak
toegelicht aan de Raadscommissie MO (Maatschappelijke Ontwikkelingen).
De momenteel voorliggende scenario’s zijn:
Scenario 0:
Het zwemwater niet uitbreiden en daarmee accepteren dat er structureel een tekort is aan geconditioneerd
zwemwater in onze gemeente;
Scenario 1a: Het realiseren van een extra 25-meter bassin als onderdeel van een van de bestaande baden Kwekkelstijn of Sportiom;
Scenario 1b: De uitbreiding van zwemwater wordt gecombineerd met een algehele renovatie/vervanging van Kwekkelstijn;
Scenario 2:
Naast de bestaande twee baden Sportiom en Kwekkelstijn wordt elders in de stad een nieuw derde zwembad gebouwd.
Op 11 december 2012 heeft de gemeenteraad besloten:
1. Nu geen keuze te maken voor een scenario;
2. De uitbreiding van zwemwater en schaatsijs te bezien in samenhang met de toekomstige noodzaak tot renovatie/vervanging van
Combibad Kwekkelstijn en de voortzetting van de exploitatie Sportiom en te bezien op het moment van en in hoeverre in de (meerjaren)begrotingen in de komende jaren hiertoe ruimte kan worden gevonden.
Bij scenario 2, de uitbreiding van zwemwater in ‘s-Hertogenbosch, blijft West nog steeds in beeld. Indien gekozen zou worden voor een
nieuwe solitaire zwemvoorziening (derde zwembad in de stad) kan deze het beste gelokaliseerd worden in het Westelijk stadsdeel of
Noord/Maaspoort bij voorkeur in de nabijheid van bestaande andere sportvoorzieningen. Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom het Sportpunt West die wij van harte ondersteunen als bruisend sportpark, zien wij de uitbreiding van zwemwater zo
dicht als mogelijk in de nabijheid van het Sportpunt West.
Het lijkt er -gezien de huidige politieke en daarmee gepaard gaande financiële ontwikkelingen- op dat zwemwater in West, net als in
2010, wederom een politiek issue voor de Raadsverkiezingen in 2014 zal gaan worden.
De Wijkraad West zal de politieke ontwikkelingen niet alleen (blijven) volgen maar ook aanjagen en de bewoners van de Kruis- en
Schutskamp attenderen op welke partijen bereid zijn te investeren op de door hen reeds in 2010 gedane toezeggingen. We zullen vast
en zeker begin 2014 een politieke avond gaan organiseren waarop u zullen uitnodigen om de politieke partijen te bevragen over hun
ideeën voor Kruis- en Schutskamp als wijk én u als bewoner.

Parkeeroverlast in de Ontdekkingsreizigersbuurt
Sinds de komst van het Jeroen Bosch ziekenhuis en met name de invoering van het betaald parkeren voor de
werknemers van het JBZ aldaar ervaren de bewoners van de Oude Vlijmenseweg en Hoeflaan, en momenteel
ook al deels de Hudsonlaan, veel parkeeroverlast.
Na in 2012 diverse gesprekken gevoerd te hebben met JBZ en vertegenwoordigers van de gemeente is vorig
jaar afgesproken dat enkele onderzoeken zouden worden uitgevoerd om het beeld duidelijk te krijgen.
We hebben in ieder geval kunnen constateren dat het medio 2012
ingevoerde parkeerverbod de verkeersveiligheid aldaar heeft vergroot.
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Parkeeroverlast in de Ontdekkingsreizigersbuurt (vervolg)
1.
2.
3.

Het ziekenhuis heeft een enquête gehouden onder haar medewerkers die de betaalde personeelsparkeervoorzieningen vermijden
en in de wijk parkeren en te voet (óf zelfs met de in de auto meegenomen of op de Hoeflaan geparkeerde fiets) naar het JBZ gaan.
De gemeente heeft in november 2012 een parkeeronderzoek uitgevoerd.
De wijkraad West heeft tezamen met de bewoners een actie geïnitieerd om medewerkers van het JBZ bewust
te maken van het feit dat zij overlast in de woonwijk veroorzaken.

De resultaten van deze onderzoeken worden op dinsdag 26 februari a.s. gepresenteerd aan de bewoners van de
Ontdekkingsreizigersbuurt (oftewel de bewoners van de woningen gelegen tussen Oude Vlijmenseweg, Hoeflaan,
Lagemorgenlaan en Boschmeersingel. Zij zijn hier allemaal voor uitgenodigd.
Vertegenwoordigers van het Jeroen Bosch ziekenhuis, de gemeente zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.
Ook zijn leden van politieke partijen uitgenodigd.
Met elkaar willen we op 26 februari a.s. mogelijke oplossingen voor de parkeeroverlast bespreken. Hierbij is het
uiteraard niet de bedoeling dat de overlast toeneemt of zich verplaatst naar andere straten. Dit neemt niet weg dat eventuele besluiten gevolgen kunnen hebben voor de hele buurt. Daarom stellen we het ook, zoals we het in de uitnodiging aan de bewoners gesteld
hebben zeer op prijs als ook bewoners van de Ontdekkingsreizigersbuurt, die nu nog geen overlast ervaren, tijdens deze bijeenkomst
aanwezig zijn.
We hopen veel van hen op dinsdag 26 februari a.s. te mogen begroeten om 20:00 uur in SCC De Helftheuvel en we houden u op de
hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Herinrichting Kooikersweg
In 2012 hebben zeer langdurige werkzaamheden plaats gevonden
inzake de herinrichting van de Kooikersweg. Vanaf eind januari tot
en met eind oktober, begin november is de Kooikersweg buiten
gebruik geweest met overlast voor velen.
Na de oplevering zag het er prima uit. Echter al gauw kon eenieder constateren dat niet het gewenste resultaat was behaald.
Op bijgaande foto (genomen na enkele dagen van droog weer) is
de belabberde situatie ter hoogte van de Willem Barentszstraat
goed te zien.
De wijkraad West heeft diverse reacties van bewoners gehad die
bij nog slechter weer met de assen diep in de blubber stonden
en heeft bij de verantwoordelijk wethouder haar zorgen geuit
omtrent deze, na de herinrichting van de Kooikersweg, ontstane
situatie.
Na onderzoek door de gemeente is toegegeven dat er tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden enkele fouten gemaakt zijn.
Dit betekent dat binnenkort (afhankelijk uiteraard van de weersomstandigheden) de aannemer de nodige aanpassingen aan de Kooikersweg gaat uitvoeren.
Om te voorkomen dat bermen worden stuk gereden, worden de bochten bij de middenbermen aangepast evenals de toerit naar
Kinderexpertisecentrum Atlents en SBO Het Overpad. Ook worden er obstakels aan de rand van de middenbermen aangebracht en
markeringen.
We rekenen er tevens op dat ook de fietspaden die tijdens de werkzaamheden ook danig te lijden hebben gehad, worden gerepareerd.
Hopelijk kunnen we, wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond, zeggen dat de Kooikersweg daadwerkelijk tot aller tevredenheid is
ingericht.

Churchilllaan
De wijkraad West onvangt regelmatig klachten van buurtbewoners nabij de Churchilllaan. Het gaat dan
hoofdzakelijk over het ongewenste verkeersgedrag op de Churchilllaan, hard rijden in Churchilllaan,
fietsen over trottoirs en verminderde betrokkenheid van eigen buurtbewoners in hun wijk.
Wellicht wordt het weer eens tijd dat we als bewoners, tezamen met gemeente en/of politie enkele
ludieke acties gaan bedenken om aandacht voor de verkeerssituatie in hun straat of wijk te vragen.
Dit kan bijv. met flyers, posters, spandoeken of ?????
We dagen u uit om mee te denken en suggesties voor een dergelijke actie via e-mail te sturen naar de
wijkraad West. We hopen veel suggesties te mogen ontvangen en daarna een ludieke actie met u uit te
voeren.
Ons e-mailadres is: wijkraadwest@gmail.com
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Website van de Wijkraad West
Het blijkt in de praktijk lastig om u als bewoner via de wijkkrant te informeren over actuele zaken. Informatie is soms al weer achterhaald bij het uitkomen van de wijkkrant of de informatie moet (erg) vaag worden
gehouden. Ook waren wij niet geheel tevreden over het uiterlijk en inhoud van onze website.
Die twee constateringen gedaan hebbend, is vorig jaar besloten tot een redesign van onze website, die begin
dit jaar live is gegaan. Sommigen van u hebben, zo konden wij aan de hand van de bezoekerscijfers constateren, al een kijkje genomen.
We gaan voor u de informatie op de website zo actueel mogelijk houden.
Dus neem eens een kijkje op www.wijkraad-west.nl
Hans Kieft, voorzitter

Een terugblik op activiteiten van de afgelopen maanden
In de vorige wijkkrant werden enkele activiteiten aangekondigd. Het leek ons een goed idee om in deze editie een terugkoppeling te
geven over deze activiteiten. We beginnen deze terugkoppeling echter met een prijswinnaar.

BBS Succesprijs 2012
Eenmaal per jaar worden alle beroepskrachten en vrijwilligers die
met hun inzet en betrokkenheid de BBS laten schitteren in het
zonnetje gezet. Tijdens dit gezellige en mooie feest wordt hen ook
de mogelijkheid gegeven elkaar te ontmoeten en te inspireren
door activiteiten en projecten met elkaar uit te wisselen.
Alle zeven locaties van de BBS mochten op 15 november 2012
hun meest in ‘t oog springende activiteit nomineren voor de zogeheten BBS Succesprijs 2012. De scholen mochten deze activiteit
aan alle aanwezigen toelichten en op fanatieke wijze promoten
om maar zoveel mogelijk voorstemmers te bemachtigen. Het was
een spannende strijd en na telling van de stemmen werd BBS De
Kruiskamp met het Filmfestival uitgeroepen tot winnaar van de
BBS Succesprijs 2012.
De plannen én het enthousiasme van René Dullaart kennende, zal
het de redactie overigens niet verbazen wanneer ook in 2013 de
BBS Succesprijs door BBS De Kruiskamp gewonnen zal worden.
Dat wordt dan drie keer is scheepsrecht!!

Wethouder Ruud Schouten reikte de prijs uit aan René Dullaart, zijn
medewerkers en de vrijwilligers van BBS De Kruiskamp.

Kerstconcert van het Leerorkest
21 december een concert in de openlucht. Kom er maar eens op. Wat voor weer zal het zijn? Zijn de violen wel te bespelen met koud
weer? Komen er wel mensen op af? Wie gaat dat betalen? Allemaal vragen die bij ons opkwamen toe het idee in april ontstond.
De Kruiscamper zou het decor (orkestbak op wielen) worden. We waren goed voorbereid met verwarmingen, een geluidsinstallatie en
warme chocolademelk verzorgd door leden van de wijkraad. Om half elf stonden we klaar achter de Meanderflat. Het was niet koud,
maar wel vochtig. Maar daar lieten de violisten en hoboïsten van het Bosch Leerorkest zich niet door weerhouden. Er werd een aantal
liederen gespeeld waaronder kerstliederen. Een handjevol bewoners liet zich trakteren op die heerlijke warme chocolademelk terwijl
kinderen van BBS De Kruiskamp geweldig hun best deden om er een leuke voorstelling van te maken.
Om 11:00 uur werd de camper weer ingepakt en vertrokken we
met z’n allen naar de speelplaats van de Paus Joannesschool.
Daar werd de camper weer uitgepakt en begon het tweede deel.
Natuurlijk onder grote belangstelling van alle kinderen, veel
ouders en groep 7 van bs. De Kruisboelijn. Het werd een leuk concert waarbij de bezoekers werden getrakteerd op heerlijke hapjes.
Een geslaagde activiteit en voor herhaling vatbaar, dat zeker.
Het Bosch leerorkest bestaat uit kinderen van drie Brede Bossche
Scholen. Boschveld, Nieuw Zuid en De Kruiskamp.
Dit jaar hebben we zelfs twee orkesten. De kinderen van de groepen 7 zijn afgelopen schooljaar gestart en de kinderen van groep
6 zijn er nieuw bijgekomen. Totaal 200 kinderen in 2 orkesten. Zij
krijgen iedere week les.
Ook dit jaar wordt er weer gewerkt naar een groot optreden in
het Theater aan de Parade in juni. Helaas zal de toegang vooral
zijn voor ouders en nadere gezinsleden. Maar we gaan wel proberen om mogelijk met een deel van het orkest rondom de opening
van de Brede School een concert te geven voor de wijk.
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IJspret in het Beatrixpark
Het was nog donker toen een aantal vrijwilligers om kwart voor
acht in het Beatrixpark paraat stond om de ijsbaan op te bouwen.
Rond half tien kwam de rest van de vrijwilligers met koffie voor
de bouwploeg en om de spullen voor de koek en zopie klaar te
zetten. Gelukkig waren er veel helpende handen van onze tieners
en de Jongerenraad!
Lang voordat het elf uur was stonden er al kinderen te wachten
en ondanks dat we nog niet klaar waren met opbouwen en inrichten, werd er al meteen volop geschaatst. Meer dan 100 kinderen
hebben genoten op de ijsbaan en van de snoep en chocomel.
Veel bewoners kwamen een kijkje nemen en de reacties waren
erg positief. “Wat leuk dat er zoiets georganiseerd wordt” en “Fijn
dat er iets gezelligs gebeurt in de wijk”
En ook al was het niet koud genoeg voor de ijsmutsen, een
vuurkorf mocht niet ontbreken en zorgde voor een lekkere warme
sfeer!
Door het aanvragen van BIG-geld hebben wij er een superleuke dag van kunnen maken. Wij hopen dan ook dat er meer initiatieven genomen gaan worden om iets leuks te doen in onze wijk. (meer foto’s zijn te vinden op de fotopagina’s via www.wijkraad-west.nl)

Lichtjestocht Gereformeerde Kerk
Weet u het nog? Het lijkt alweer zo lang geleden, de lichtjestocht die de Gereformeerde Kerk organiseerde in de buurt van de kerk aan de Evertsenstraat en de kinderboerderij.
Het was een gure zaterdag, die 22ste december. De weersomstandigheden waren zo
slecht, het regende zo hard dat we moesten besluiten om de route een stuk korter te
maken. Maar de tocht was geslaagd, misschien wel juist door het slechte weer! Op
een mooie manier konden we allerlei gebeurtenissen rond de geboorte van het kindje
Jezus uitbeelden; Hij, die kwam om deze wereld te redden!
Nu zijn de dagen alweer een stuk langer, de temperaturen lopen op, de zon schijnt
meer; het voorjaar komt er aan. Binnenkort is het Goede Vrijdag en Pasen; de dagen
waarop Christenen het sterven en de opstanding van Jezus Christus gedenken. Het is
niet makkelijk om in een paar regels te schrijven wat de betekenis is van deze feiten,
maar als u meer wilt weten over de kerk en het geloof, kijk dan eens op onze website
www.denbosch.gkv.nl Als u eens een kerkdienst mee wilt maken, dan bent u van
harte welkom. Ook hierover staat informatie op de site.
Op de site kunt u ook de overige foto’s bekijken die gemaakt zijn rond de lichtjestocht.

Het leven van alledag...............
Op de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken (zie middenkatern) kunt u uitgebreid lezen
over de renovatietrein van Zayaz.
Voor sommige bewoners gaat deze trein echter net iets te hard en is het, ondanks alle
goede zorgen van Zayaz, voor hen toch een moeilijk traject.
Zo ook voor mevrouw van den Broek die na 48 jaar tot haar volle tevredenheid in de
Olivier van Noortstraat gewoond te hebben (en daar 8 kinderen grootgebracht heeft)
mede vanwege haar gezondheid moest verhuizen.
Zij is eind 2012 verhuisd naar De Grevelingen. Wij wensen haar in haar nieuwe onderkomen veel plezier, geluk en een goede gezondheid toe.
mevr. van den Broek met een fraaie door Zayaz aangeboden bos bloemen

Gewone mensen met bijzondere verhalen..............
U kent ze vast wel mensen in uw omgeving die een bijzonder verhaal te vertellen hebben. Een verhaal dat andere wijkbewoners best zouden mogen weten. Een verhaal over een gebeurtenis die bijzonder is. Een verhaal over een bijzondere hobby of beroep. Een verhaal van
iemand die vanaf het begin van de wijk al hier woont of een verhaal omdat iemand nu eenmaal graag verhalen vertelt. Maar misschien
ben je dat zelf wel, wil jij je verhaal wel vertellen.
Jong, oud maakt niet uit. Iedereen heeft een verhaal. Wij willen dat verhaal graag van je horen of lezen. Wij willen dat verhaal op een of
andere manier ook aan andere wijkbewoners bekend maken. Hoe? Daar zijn wel ideeën over en dat willen we graag met de verhalenvertellers bespreken.
Ken jij zo iemand of wil jij je verhaal vertellen. Schrijf je verhaal dan op en mail het naar René Dullaart ( rene@bredebosschescholen.nl) of
stuur het naar René Dullaart, Kooikersweg 561, 5224 AT Den Bosch. Maar gaat dat niet lukken en wil je het verhaal vertellen bel dan naar
073 621 3472, het telefoonnummer van de Paus Joannesschool. Geef uw naam op en vertel daarbij dat je een verhaal wil vertellen.
Wij bellen u dan snel terug.
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Jubileum SCC De Helftheuvel
De Helftheuvel bestaat dit jaar 40 jaar en dat gaan wij vieren, samen met onze wijk.
Noteer alvast zondag 29 september wanneer een groot aantal evenementen wordt georganiseerd. U hoort er tijdig meer over.

11e Lustrum Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch
Feest bij het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch; het koor dat
thuis is in uw wijk: Kruiskamp en Schutskamp. Dit jaar bestaat
het koor 55 jaar en dat wordt gevierd! Een prachtig concert met
orkest en solisten. In het Jheronimus Bosch Art Center.
Het Gemengd Koor is opgericht in 1958. Het was toen onderdeel
van de ontspanningsvereniging van de toenmalige PTT. Een start
met 11 leden die met elkaar muziek wilden beoefenen en uitdragen. Plezier hebben met elkaar en mooie muziek zingen, dat was
en is nog steeds hun doel. Dat dit goed gelukt is wordt bewezen
door het feit dat het koor nu ongeveer 130 zingende leden telt en
dit jaar, 2013, al weer 55 jaar bestaat. En dat gaat groots gevierd
worden! Op zondagmiddag 21 april geeft het koor een prachtig
concert, daarin begeleid door orkest en twee goede solisten. Een
klein tipje van de sluier durven we al op te lichten.
Het koor is in het nieuwe jaar gestart met het instuderen van
een aantal zeer bekende werken uit verschillende opera’s, bij
voorbeeld terugkijkend naar de dan achter ons liggende Pasen,
het Paaskoor uit Cavaleria Rusticana, het prachtige Pelgrimskoor
uit de Tannhäuser. Niet te vergeten de dames die een heerlijke
Barcarole gaan uitvoeren en de heren die het verstilde La Vergine zullen brengen. Maar ook muziek van andere genres zullen u tijdens dit
concert in verrukking brengen.
Reserveert u nu alvast in uw agenda:
Zondagmiddag 21 april 2013, 14:00 uur Lustrumconcert Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch
Jheronimus Bosch Art Center (voormalige Jacobskerk) Jeroen Boschplein 2, ’s-Hertogenbosch
Toegangsprijs € 15,00
Kaarten zijn te reserveren via info@gemengdkoor.nl of bij een van de bestuursleden. Kijk daarvoor op de website www.gemengdkoor.nl

Samen zingen schept verbondenheid
Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn een gemengd parochiekoor dat al lang bestaat, en wij zijn op
zoek naar nieuwe leden. We zoeken dus versterking van ons koor met zowel dames als heren.
Heeft u belangstelling, schroom dan niet en kom eens luisteren op een donderdagavond in de Annakerk
aan de Boschmeersingel. We repeteren dan van 19:30-20:45 uur. Daarna drinken we gezellig een kop koffie
en praten nog wat na.
Misschien is het wel handig om eerst even te bellen of te mailen naar onze voorzitster, Annet Mutsaers:
073 621 1808 / annetmutsaers@hotmail.com

Mantra zingen Landgoed Bleyendijk
Mantra’s zijn heilige teksten en door de herhaling ontstaat er een bepaalde trillingsenergie die een helende en rustgevende werking
kunnen hebben. De meeste Mantra’s die wij zingen zijn in het Sanskriet en hebben allemaal een specifieke intentie: vreugde, heling,
dankbaarheid, vrede. De klanken doen hun werk en scheppen een sfeer die bepaald wordt door de intentie van de Mantra. Deze Mantra’s geven je de kans om dichterbij jezelf te komen, een verbinding te maken met het grotere geheel. Ze kunnen je helpen je geest te
ontspannen, je emoties tot rust te brengen en je hart te openen. Een zangstem is niet nodig als je vanuit je hart zingt. Er wordt gezongen,
gedanst en er zijn Mantrameditaties. Bij mooi weer kunnen we ook buiten zingen.
Vanaf 21 februari 2013 wordt er wekelijks mantra’s gezongen op het prachtige landgoed Bleyendijk in Vught. Elke donderdagavond van
19:00 tot 21:30 uur (deur open vanaf 18:45 uur). Rond 20:00 uur is er een korte pauze met koffie en thee.
Kosten per 5 keer zijn 75 euro. Maximaal 12 mensen.
Voor meer informatie of opgeven kun je bellen met 06 163 30 687 of mailen naar csoesbergen@tele2.nl

Hulp bij frisse start in 2013?

Heeft u het gevoel dat u min of meer buiten de maatschappij staat? Of bent u op de één of andere manier vastgelopen en heeft u mede
daardoor last gekregen van psychische problemen?
Voor deze mensen start Stichting De Ambachtshoeve binnenkort in het Steunpunt Zelfhulp te ‘s-Hertogenbosch weer een project Maatcoaching. Het project omvat 10 bijeenkomsten waarin u samen met gelijkgestemden op zoek gaat naar handvatten om meer structuur
aan te brengen in uw leven. Het zoeken kan gericht zijn op het vinden van passend (vrijwilligers) werk, een opleiding, uitbreiding van uw
sociale netwerk, aanbrengen van een dag structuur, of het vergroten van uw zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.
Voor meer informatie, kijk op www.ambachtshoeve.nl of bel met Mieke van Kooij (begeleidster van de groep) tel. 073 511 2451
Mailen kan ook: maatcoachingmvdl@home.nl
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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 lesbische vrouwen? Wij – een gezelschapje van vijf 45+ vrouwen – willen graag uitbreiden naar een club van maximaal 15 vrouwen om in een ontspannen sfeer met elkaar samen te komen en elkaar te ontmoeten. 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: lesbisch, uit en thuis, doen en beleven, cultuur en natuur, drankje en hapje, 45+, ondernemen en
relaxen en…. en…. ?
De eerste samenkomsten voor het komende jaar zijn al geweest (op 20 januari 2013 een wandeltocht door de natuur rondom Den Bosch
en op 17 februari thuisbioscoop met hapje en drankje)
Op 17 maart a.s. staat gepland een rondleiding in het Jheronimus Bosch Art Center, met koffie/thee en een Bossche bol.
Kortom: Lijkt het jou ook fijn om andere lesbische vrouwen te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen, neem dan contact op
met Corrie, telefonisch bereikbaar via 06 163 30 687 of mail naar activiteitendames@gmail.com

Oranje Fonds: cadeau voor vluchtelingenwerk
VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard, kortweg VluchtelingenWerk WOBB, is erg verheugd met een bijdrage van
€ 30.000,- van het Oranje Fonds voor een vernieuwd maatjesproject: ‘Taal in beweging’. Zo kan het zeer succesvolle taalmaatjes project
voor vluchtelingen en migranten in veel gemeenten in het werkgebied van VluchtelingenWerk WOBB worden voortgezet. Zo ook in ’sHertogenbosch. Het project is bedoeld voor mensen die bezig zijn met hun inburgeringscursus of hun Nederlands willen verbeteren om
zodoende werk te kunnen vinden en/of te participeren in de samenleving. De taalmaatjes komen wekelijks bij elkaar in een groepje of
één op één en leren elkaars cultuur kennen, ondernemen activiteiten (bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek of samen naar de markt),
maar spreken vooral samen Nederlands. Zo groeit het zelfvertrouwen van de anderstalige om de Nederlandse Taal in de praktijk zo veel
mogelijk te gebruiken, en verbetert zijn Nederlands. Dit project bindt mensen, die elkaar tot nu toe weinig ontmoeten en levert een bijdrage aan de mogelijkheden tot participatie.
Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. We verwachten dat onze bijdrage dit bijzondere project een goede
stimulans geeft en zo onze doelstelling helpt bereiken.”
VluchtelingenWerk is een vrijwilligersorganisatie. Zij behartigt de belangen van asielzoekers en vluchtelingen en ondersteunt vluchtelingen en migranten bij het zoeken van hun weg in de Nederlandse samenleving en hun woonplaats. In twee jaar tijd gaat VluchtelingenWerk WOBB bijna 200 taalkoppels realiseren en die begeleiden. Dat is een enorme uitdaging, maar gelukkig zijn er veel Nederlanders
bereid hun medelanders een handje te helpen bij hun integratie in onze samenleving. Zij worden een vrijwillige taalcoach. Integreren kan
een vluchteling of migrant niet alleen, daar heeft hij de Nederlandse samenleving voor nodig!
Samen met het Europese Vluchtelingen Fonds en het Europese Integratie Fonds en een bijdrage van een aantal gemeenten, waaronder
’s-Hertogenbosch, maakt het Oranje Fonds de voortgang van het project mogelijk. VluchtelingenWerk zal het geld van het Oranje Fonds
specifiek gaan inzetten voor het werven en opleiden van vrijwilligers die het project in de toekomst willen coördineren en voor het vinden van extra nieuwe financiers voor de komende jaren.
Gert Smit, directeur VluchtelingenWerk: “Zo blijft het hopelijk mogelijk ook toekomstige vluchtelingen en migranten een handje te helpen
bij het vinden van hun weg in Nederland, want…. integreren kan niemand alleen!”
zie ook: www.vluchtelingenwerk-wobb.nl
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de
samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. De Prins van Oranje en
Prinses Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Zie ook www.oranjefonds.nl

Internethulpverlening: hulp via internet!!
Iedereen krijgt wel eens met problemen te maken, dat hoort bij het leven. Vaak helpt het als u erover praat met familie of vrienden. Maar
soms is dat niet voldoende...
In zo’n geval kan het een uitkomst zijn om te praten met een deskundige die is opgeleid om met u samen te kijken hoe u zaken op kunt
lossen. Iemand die goed de weg kent in onze ingewikkelde samenleving. Iemand met wie u in vertrouwen kunt praten. De maatschappelijk werkers van Juvans zijn zulke mensen. Voor contact met ons heeft u geen verwijzing nodig en onze hulp is gratis!
Wij helpen u graag bij het oplossen van problemen die bijvoorbeeld te maken hebben met relaties, gezondheid, sociale vaardigheden,
geld, school, werk en wonen.
Naast persoonlijke gesprekken biedt Juvans ook internethulpverlening aan. DE manier van hulpverlening als u bijvoorbeeld overdag geen
tijd heeft om persoonlijk langs te komen of liever (eerst) anoniem contact wilt leggen op tijden dat het u uitkomt.
Uw vraag kan op allerlei gebieden betrekking hebben. Via het internetcontact proberen wij u te helpen met het vinden van een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld door het hebben van regelmatig (mail) contact via internet of een verwijzing naar een andere instantie waar uw
vraag passender is. Soms adviseren we u om toch contact op te nemen met ons aanmeldteam omdat persoonlijke gesprekken passender
zullen zijn. Ook bij de aanmelding kunnen we u ondersteunen om voor u alles zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Kortom, zit u ergens mee en komt u er zelf niet meer uit: wacht niet meer!
Ga naar www.juvans.nl en meld u aan. Geen vraag is ons te gek.
Tot schrijfs! Team internethulpverlening Juvans
Graag tot ergens een keer in uw wijk!!
Boris de Weijer, maatschappelijk werker Juvans, team West.
T: 073 – 644 42 44
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Een wandelclub voor mensen met dementie en hun omgeving

Dat wandelen en genieten van de natuur een positief effect heeft op lichaam en geest is bekend. Mensen met dementie genieten ontzettend van het samen lopen en buiten zijn. Een goede reden voor het ‘Inloophuis’ om wandelclub op te zetten voor hen én de mensen die
hen kunnen begeleiden: dat kan de partner zijn maar ook een van de kinderen of een goede buur. De wandelclub start in februari 2013
en wandelt iedere eerste woensdag van de maand.
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Annelies van Sluisveld van Divers: T: 06 52 60 53 86, E-mail a.vansluisveld@divers.nl
Het Inloophuis is een warme, veilige en gezellige plek voor mensen met een beginnende dementie, hun familie en vrienden. Een plek om
ervaringen uit te wisselen, informatie te krijgen en initiatieven te ontplooien. Het gaat om wat mensen met beginnende dementie wél
kunnen en waar zij en hun naasten plezier aan beleven. Het is de bedoeling dat het inloophuis straks van de bezoekers zelf wordt!
Zij gaan zelf de plannen uitwerken en uitvoeren en krijgen daarbij deskundige ondersteuning van de welzijnswerker van Divers.
In het Inloophuis in West (Admiraliteitslaan 420) werken Divers, BrabantZorg en BrabantWonen samen.
Inloophuis voor mensen met dementie - Admiraliteitslaan 420 - 5224 EM ’s-Hertogenbosch
Dinsdag 12.00-15.00 uur / Vrijdag 09.30-12.30 uur
Meer informatie?Annelies van Sluisveld T: 06 52 60 53 86

E: a.vansluisveld@divers.nl

Week van de Zorg en Welzijn

bij Van Neynselgroep Locatie De Taling van 11 tot en met 15 maart 2013
In de week van maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart wordt bij de Van Neynselgroep , locatie de Taling aan de Eendenkooi 2 de week
van de zorg en welzijn georganiseerd.
Deze week staat in het teken van zorg en welzijn en heeft het
thema “voor mekaar”. Voor mekaar zorgen kent geen grenzen,
daarom steunt onze organisatie het Muzeyi Rural Health Center
in Zambia. Het is de bedoeling dat we met activiteiten zoveel
mogelijk geld inzamelen. Met dit geld verschepen we spullen naar
Zambia die wij niet meer kunnen gebruiken maar in Zambia een
tweede leven krijgen.
Tijdens deze week zijn er diverse activiteiten waarbij u kunt
denken aan een jeu de boules toernooi, een kleine high tea, een
muzikale bingo, een diensten- en goederenveiling, een fritesavond. Enfin te veel om op te noemen. Wij nodigen iedereen
van harte uit om deel te nemen aan de diverse activiteiten.
Voor deelname aan activiteiten door bewoners uit de wijk en de
senioren+ woningen in de Taling vragen wij een kleine bijdrage á
€ 2,50 per activiteit (dit is inclusief een kopje koffie of thee). De
meeropbrengst van de diverse activiteiten komt deels ten goede
aan het project en deels aan het inrichten en opknappen van de
stilteruimte in de Taling.
Het programma met aanmeldformulier wordt bekend gemaakt via posters en flyers op diverse centrale plaatsen in de wijk.
Benieuwd? Of wilt u meer weten? Dan kunt u informatie verkrijgen bij activiteitenbegeleiders Marjan Verrijt of Marijke van de Ven
via telefoonnummer 073 623 2616. We hopen dat u in grote getale gaat deelnemen en …de koffie staat klaar!
Marjan Verrijt en Marijke van de Ven, Activiteitenbegeleiding De Taling
m.verrijt@vanneynsel.nl of m.van.de.ven@vanneynsel.nl

Wijkplein De Helftheuvel
Bezoekers blij met Wijkpleinweek
In november vorig jaar was het wijkplein 109 drie dagen omgetoverd in
een weggeefwinkel annex huiskamer.
Verschillende bewoners die de ruimte bezochten bekeken schoorvoetend de kleding, speelgoed en boeken die ze gratis mee konden nemen.
Bewoners die iets konden missen hadden gul deze goederen ter beschikking gesteld voor medebewoners. We hebben heel wat mensen blij kunnen maken met deze gulle giften.
Men vond het erg jammer dat de weggeefwinkel er maar 3 dagen was,
maar er zijn plannen om op een andere locatie door te gaan.
Enkele bewoners hebben namelijk het idee “De Doorgeefwinkel” opgegeven voor Beste Vrijwilligersidee Den Bosch.
We zijn benieuwd of ze op 28 januari gehoord hebben of ze in de prijzen
vallen.
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Bezoekers blij met Wijkpleinweek (vervolg)

Met medewerking van Kringloopwinkel De Kleine Beurs uit Rosmalen was de ruimte ingericht als huiskamer waar bezoekers aan de
keukentafel met elkaar in gesprek konden. Wethouder Geert Snijders heeft ook plaats genomen aan de keukentafel en uitgebreid aangehoord wat bewoners op het hart lag. Tijdens alle dagen waren er professionals en vrijwilligers aanwezig om in gesprek te gaan met
bezoekers om hen te vertellen wat er in het wijkplein te halen valt. Dat is meer dan menigeen denkt. U kunt er voor allerlei vragen op het
gebied van wonen, zorg, welzijn en veiligheid terecht. We helpen u graag als u ergens zelf niet uitkomt. De openingstijden zijn dinsdag en
woensdag van 10:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:00 uur op Helftheuvelpassage 117. Donderdag zijn we
open van 9:00 – 12:00 uur en zitten we op Helftheuvelpassage 109.
Kom eens langs, de koffie staat altijd klaar!!

Afscheid Sylvia Steinberg, welkom Elles van Dongen...
We hebben in december afscheid genomen van wijkpleinconsulente Sylvia Steinberg. Zij heeft zich een
aantal jaren met veel passie ingezet voor het wijkplein, de bewoners en de vrijwilligers. Zij is toe aan een
nieuwe stap en heeft het wijkplein gedag gezegd.
Elles van Dongen is haar opvolgster. Zij is na de kerstvakantie vol enthousiasme begonnen aan haar
nieuwe taak.

Talentenbank Wijkplein De Helftheuvel

De Talentenbank is bedoeld om het wonen en leven in de wijk fijner en leuker te maken.
De meeste mensen vinden het prettig om iemand te kunnen helpen. Vaak is het voor iemand die hulp nodig heeft lastig
om dit te vragen.

De Talentenbank brengt bewoners met talenten in contact met bewoners die een vraag hebben. De Talentenbank gaat
over zaken die aansluiten bij het leven van alledag, het kan gaan over wonen, zorg, welzijn, scholing, werk en vrije tijd.
Heeft u een talent? Kunt u iemand helpen met de administratie, een zieke of oudere regelmatig opzoeken, iemand wegwijs maken in de
wijk/stad, een busje/auto besturen, kleine reparaties verrichten bij ouderen, kinderen helpen bij huiswerk, samen koken en samen eten?
Iedereen heeft talenten. Zoekt u een talent? Kunt u wel iemand gebruiken die u helpt? Wellicht kan de Talentenbank u verder helpen.
Meer info en aanmelden van talenten en vragen bij wijkplein.helftheuvel@divers.nl.
Bellen kan ook: wijkplein Helftheuvel tel. 622 1606. Contactpersoon Brahim Settout Divers, spreekuur op dinsdag van 15:00 – 16:00 uur.
Gezocht talent

Aangeboden talent

Gezelschap voor Nederlandse conversatie: Nederlandse les is te
moeilijk maar proberen via een gesprek toch wat Nederlands te
oefenen en te leren is wel mogelijk. Ken je iemand die tijd heeft
om af en toe een gesprekje te voeren en kennis te maken met een
andere cultuur? Meld het bij de talentenbank!.

Samen koken: In de talentenbank hebben we iemand beschikbaar die graag wil koken en eten samen met buurtbewoners.
Mensen leren kennen, van elkaar gerechten leren (bij voorkeur
multicultureel), samen eten, gezelligheid staan hierbij voorop.

Tuin snoeien: Wij zoeken een persoon die graag een oudere
mevrouw wil helpen bij het snoeien van haar grote achtertuin. Ze
zou onder andere graag haar heg weg willen hebben. Een hele klus
voor iemand die alleen en al op leeftijd is. Met een paar mensen is
de klus wellicht goed te klaren.
Wilt u meehelpen? Meld u aan bij de talentenbank.

Leesclub: Houdt u van lezen? Vindt u het leuk om over een boek
na te praten en uw ideeën, gevoelens, frustraties, verwondering
over het gelezen boek te delen? Een bewoner uit de Kruiskamp
is op zoek naar medebewoners om samen een leesclub te beginnen.

Tuin bestraten: Heeft u wel eens een paadje gelegd? Bent u bereid
een buurtbewoonster te helpen bij het aanleggen hiervan in haar
achtertuin dan zoeken wij u. Neem contact op of kom even langs
bij het Wijkplein.
Ook een tweede bewoner, al wat op leeftijd, zoekt iemand die
haar achtertuin opnieuw kan bestraten.

Gezelschap / Boodschappen: Vindt u het fijn dat er af en toe
iemand langs komt om voor u een boodschap te doen of met u
mee te lopen als u ergens naartoe moet? Er zijn een aantal talenten die voor u klaar staan om u te helpen.

Wijktheater: Heb je af en toe op vrijdagavond wat tijd over? Wil jij
meehelpen bij het wijktheater? Dan is dit een unieke gelegenheid,
want wij zijn op zoek naar drie bewoners die mee willen helpen
met hand- en spandiensten tijdens het wijktheater. Dit word 6 x
per jaar uitgevoerd.

Boodschappendienst: Elke donderdagochtend en zaterdagochtend is er voor bewoners uit west de mogelijkheid om gebruik te
maken van de boodschappendienst. Deze bus haalt mensen thuis
op en brengt ze naar winkelcentrum Helftheuvel, de markt of
de bibliotheek. De bus rijdt op donderdag- en zaterdagmorgen.
Opgeven op dinsdagmorgen 9:00 – 12:00 uur tel. 073-6273610

Tijd voor verandering

Staat u al op de lijst van de talentenbank? Misschien nog niet, maar mogelijk wilt u wel op een of andere manier actief
zijn of worden in de BBS. Wij kunnen wel wat vrijwilligers gebruiken. Wat denkt u van gastheer of gastvrouw worden die
mensen kan ontvangen in de buurtkamer. Maar misschien wilt u met anderen wel iets gaan organiseren voor elkaar of voor
de wijk? Misschien zoekt u een vergaderruimte of werkruimte. Alles is mogelijk in BBS De Kruiskamp.
Maar dan toch nog even iets over Lees Voor Lees Mee (ik kan het niet laten). Heeft u de Bossche Omroep van 20 januari
ook gelezen of de prachtige Column van Eric Alink in het Brabants Dagblad van woensdag 23 januari? Een ontroerend stuk.
Voorlezen in een gezin door vrijwilligers. Het is een feestje, vinden zowel de voorlezer als de gezinnen. Steeds meer gezinnen willen meedoen. De aandacht in de pers heeft wel nieuwe voorlezers opgeleverd. Maar er zijn nog steeds gezinnen
die we geen voorlezer aan kunnen bieden. En dat is heel jammer. Dus ook weer een reden om nu de computer op te starten en een mail
te sturen naar leesvoorleesmee@bredebosschescholen.nl of bel naar 073-6213472 (het nummer van de Paus Joannesschool) of bel naar
René Dullaart 06-54608303.
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Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, januari 2013

Sportverenigingen hebben een gezamenlijk doel

Sportpunt West tot een groot succes maken
Bij het Sportpunt West aan de Kooikersweg kun je terecht voor atletiek, tennis, basketbal, voetbal, squash en verschillende
sporten in de sporthal. De sportverenigingen kunnen rekenen op steun van de gemeente om te groeien en sterker te worden.
‘We willen dat het sportpark nog meer gaat bruisen, maar ook dat het aantrekkelijk is voor mensen die geen lid zijn van een
sportvereniging’, vertelt Fleur van de Laar, projectleider Sportpunt West. ‘Daarom worden er hardlooproutes aangelegd en
fitnesstoestellen geplaatst. Zo wordt het voor iedereen aantrekkelijk om even te bewegen.‘
Zoveel mogelijk mensen laten sporten.
Dat is het doel van Edwin Smolders en
Irfan Gadzo van de afdeling ‘S-PORT.
‘Hoe? Nou, bijvoorbeeld door zoveel
mogelijk activiteiten te organiseren op
momenten dat het sportpunt niet
wordt gebruikt’, vertelt Edwin. En dat
lukt aardig want vorig schooljaar waren
er maar liefst 475 activiteiten met meer
dan 10.000 deelnemers! Behalve het
organiseren van activiteiten, probeert
hij ook nieuwe leden en vrijwilligers te
werven voor de verenigingen. ‘En we
stimuleren dat verenigingen meer
samenwerken.’
Voorbeeldclub
Sinds een jaar ondersteunt Irfan
Voetbalclub CHC/Orka. ‘De

jeugdafdeling van de club liep erg
terug en kon wel wat extra
ondersteuning gebruiken’, zegt hij. Er
was iemand van buiten nodig om de
jeugdafdeling nieuw leven in te blazen.
Samen met een aantal leden ging hij
aan de slag. En met succes. ‘De
jeugdafdeling groeit weer’, zegt hij. ‘En
weet je wat zo mooi is? Jongens met
heel verschillende achtergronden
spelen samen in een team, ze hebben
waardering en respect voor elkaar. Wat
de sfeer betreft is het echt een
voorbeeldclub geworden.’
Veel voetbaltalent
Ze zijn blij met de geboekte resultaten.
‘Er loopt hier zoveel voetbaltalent rond.
Het is zaak dat we dat kunnen

Irfan Gadzo (li) en EdwinSmulders:
Samen met verenigingen Sportpunt West tot een succes maken.
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behouden’, zeggen Edwin en Irfan. ‘Nu
de organisatie van de club staat,
kunnen we ons gaan richten op de
ontwikkeling van de voetballertjes. We
hebben er de capaciteit voor. Er melden
zich steeds meer mensen die iets voor
de club willen betekenen. Het is nu ook
echt een genot om je voor club in te
zetten. Bovendien hebben we een van
de mooiste voetbalcomplexen van de
regio.’
Een gezamenlijk doel
Er is veel veranderd in Sportpunt West.
Er zijn nieuwe parkeerplaatsen en een
fraaie bomenlaan aangelegd. Met de
BBS is nog overleg over een kunstroute
en een veilige route van school naar het
Sportpunt. Maar het belangrijkste is
wel dat de verschillende verenigingen
regelmatig met elkaar overleggen. Dat
is niet alleen goed voor de sfeer, maar
ook voor de samenwerking.
‘Verenigingen vinden elkaar
bijvoorbeeld door gezamenlijk in te
kopen. Of door gebruik te maken van
elkaars deskundigheden: voetballers die
voor een looptraining naar de
atletiekvereniging gaan en leden van
de atletiekvereniging die gaan
voetballen’, vertellen Irfan en Edwin.
‘En weet je wat nog mooier is? Dat alle
verenigingen één gezamenlijk doel
hebben: Sportpunt West tot een groot
succes maken.’

Meer weten of aanmelden als
vrijwilliger? Neem contact op met
irfan.gadzo@svchcorka.nl of
Edwin Smolders
e.smolders@s-hertogenbosch.nl.
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Oproep voor Big-forum
Biggen zijn niet meer weg te denken in
de buurten en wijken van ’s-Hertogenbosch. Bewoners organiseren door het
jaar heen allerlei activiteiten voor de
buurt, het hofje of de straat waar zij
wonen. Voor hun vereniging of club. Elke

Big-aanvraag wordt beoordeeld door het
Big-forum. Daarin zitten bewoners die
bekijken of een Big voldoet aan de
regels. Het is leuk om te doen en je bent
goed op de hoogte van wat er zich in de
buurten en wijken afspeelt.

Meer weten of meedoen?
Bel Mariëlle Rovers ( 073) 615 51 09 of
mail m.rovers@s-hertogenbosch.nl

Inrichting speelplek kruising Assenstraat-Utrechtstraat

Zoveel mogelijk ideeën van kinderen en
buurtbewoners
‘Nu de renovatie van de woningen in de Nederlandse buurt klaar is, gaan we samen met
buurtbewoners, gemeente en Divers aan de slag met de openbare ruimte’, vertelt Chaja
Moerman, projectleider van BrabantWonen. Nu gaat de gemeente aan de slag met de inrichting
van de openbare ruimte en de speelplek bij de kruising van de Assenstraat met de Utrechtstraat.
‘Het zou mooi zijn als die voor de zomer helemaal af zou zijn.’
speelveld moet een klimtoestel komen
met een schommel en een glijbaan. Ook
is er plek voor het bestaande kukelrek
en de wip. Er zijn bankjes met een
prullenbak en voor de allerkleinsten is
een veilige, verdiepte speelplek ingericht. ‘Het is een speelplek voor jongere
kinderen, leeftijd basisschool’, aldus
Christiaan. Voor de grotere kinderen is
even verderop een voetbalveld.
Ontmoetingsplek
Tot voor kort was Tante Keet de plek
waar buurtbewoners elkaar konden
ontmoeten. ‘Die keet is weg en dat is
jammer’, aldus Christiaan. Daarom is er
een alternatief bedacht. ‘Er komen vier
palen die voor buurtbijeenkomsten
gemakkelijk en snel met een zeil
overkapt kunnen worden’, licht Christiaan toe. ‘Zo krijgt de buurt in een
andere vorm toch een ontmoetingsplek
terug.’

Christiaan Ederveen is een van de
actieve buurtbewoners die zich inzet
voor de speelplek. Als vader van twee
kinderen van 6 en 9 was hij heel
benieuwd naar de inrichting daarvan.
Hij bezocht de informatiebijeenkomsten en maakte vervolgens een aantal
prachtige 3D-tekeningen. Daarin
verwerkte hij zoveel mogelijk ideeën
van de kinderen en buurtbewoners.
‘Het wordt een heuvelachtig gebied
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met een wandelpad. Groen dat heuvelachtig is, oogt ruimer en groener.
Vroeger was dat ook een truc op
landgoederen. Zo leek het dat de
landheren meer land hadden’, weet hij
ondertussen.
Speelplek voor jongeren kinderen
In het plan is een apart, omheind
voetbalveldje met kleine doeltjes
opgenomen. In het midden van het

Toekomst
Met de inrichting van de speelplek is de
renovatie van de Nederlandse buurt
helemaal afgerond. Terugkijkend is
Chaja positief. ‘We hebben bewoners
steeds per thema uitgenodigd. Zo
konden ze meepraten over thema’s als
veiligheid, renovatie, inrichting openbare ruimte of ontmoeten in de wijk.
Op die manier hebben we heel veel
mensen goed leren kennen en weten
we wat er speelt in de wijk. De kunst is
nu om deze mensen ook in de toekomst
betrokken te houden bij het reilen en
zeilen in de buurt.’
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Een nieuwe aanpak om mensen te ondersteunen

‘Doen wat nodig is, niet meer en niet minder’
‘Wij willen dat iedereen zich in het dagelijks leven zoveel mogelijk zelf kan redden. Dat geldt ook voor de groep kwetsbare
burgers, ouderen, mensen met beperkingen of gezinnen die door de crisis in de problemen dreigen te komen. Natuurlijk bieden
we hen ondersteuning waar dat nodig is. Daarvoor gaan we professionals inzetten die je kunt omschrijven als sociale huisartsen’,
legt Hugo ter Steege uit. ‘Huisartsen weten alles over gezondheid, sociale huisartsen weten alles over het leven.’
De overheid is duidelijk in haar streven: meer mensen helpen met minder geld. Ter Steege wil het niet mooier voorstellen dan het
is. ‘Op de oude voet kunnen we niet verder’, zegt hij. ‘Dat vraagt om een nieuwe manier van werken.’
Tijdelijke ondersteuning
De Nieuwe Aanpak biedt ondersteuning
door de sociale huisarts aan mensen die
het op eigen kracht echt niet redden. ‘De
sociale huisarts gaat de wijk in, legt
contacten, belt aan. Samen met de
mensen kijkt hij: Wat is je droom? Waar
ligt je talent en waar wil je naar toe
werken? Maar ook: wat kun je zelf of
met hulp uit de omgeving. Het kan gaan
om hele praktische zaken zoals het
voeren van de huishouding, het ordenen
van de administratie, oplossen van
eenzaamheid, het invullen van formulieren of het opvoeden van kinderen. We
doen wat nodig is, niet meer en niet
minder. Vaak is tijdelijke ondersteuning
door de sociale huisarts voldoende. Maar
soms zijn de problemen groter. Dan
schakelt de sociale huisarts professionele
hulpverlening in.’

Centrale rol
De sociale huisarts heeft een centrale rol
in de hulpverlening binnen een huishouden. Zo voorkom je dat er binnen een
gezin verschillende hulpverleners langs
elkaar heen werken, omdat ze geen
contact met elkaar hebben. Dat gebeurt
helaas nog al te vaak. De sociale huisarts
zorgt voor die contacten. Soms blijkt
dan dat er met minder professionele
hulp beter gewerkt kan worden. ‘Zo
proberen we het geld dat we van de
overheid krijgen, beter te verdelen’, legt
Ter Steege uit. Een ander groot voordeel
van de nieuwe aanpak is dat de samenhang in de wijk verbetert. ‘De sociale
huisarts leert de wijk goed kennen. Hij
hoort en ziet wat er in de wijk leeft en
stimuleert buurtinitiatieven. Daardoor
leren buurtbewoners elkaar beter
kennen en krijgen ze meer respect en

begrip voor elkaar. Dat maakt het leven
in de buurt plezieriger.’
Proefproject
Nog voor de zomer start in West een
2-jarig proefproject met enkele sociale
huisartsen. ‘Straks weten alle buurtbewoners: Met lichamelijke problemen ga
je naar de huisarts, met problemen in
het leven ga je naar de sociale huisarts’,
hoopt Ter Steege. Hoewel ze vaak in de
wijk zullen zijn, krijgen ze hun uitvalsbasis in het nieuwe Wijkplein. ‘Een aantal
plaatsen in Nederland is ons met deze
aanpak al voorgegaan. We hoeven dus
niet helemaal het wiel zelf uit te vinden.
Op deze manier kunnen we alvast
oefenen zodat we in 2015, als de
overheid de bezuinigingen doorvoert,
goed zijn voorbereid en weten hoe het
moet.’

Nieuwe ruimte voor het Wijkplein Helftheuvel

Eén plek voor beroepskrachten en vrijwilligers
Als alles volgens plan verloopt neemt na de zomervakantie het Wijkplein zijn intrek in de voormalige bibliotheek. Achter de
schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van een fikse verbouwing. ‘De start van de verbouwing is afhankelijk van
de besluiten van de gemeenteraad’, zegt Bernise Cornelissen, beleidsmedewerker welzijn bij de gemeente. ‘We hopen dat er
in maart groen licht is.’
De verhuizing van de bibliotheek uit het
Sociaal Cultureel Centrum was een mooie
kans om het Wijkplein Helftheuvel verder
te ontwikkelen. ‘Dat zit nu op twee
locaties en dat is niet handig’, aldus
Bernise. ‘Bovendien willen steeds meer
mensen van instellingen vanuit het
wijkplein gaan werken; dus is er meer
ruimte nodig.’ De nieuwe locatie wordt
straks een gezamenlijke plek voor
beroepkrachten en vrijwilligers in de
wijk. Daarvoor worden er een flink
aantal flexibele werkplekken ingericht.
‘Er is ruimte voor professionals en
vrijwilligers om te werken, te overleggen,
elkaar te ontmoeten en te leren kennen.
Dat is goed voor de samenwerking.’

consultatiebureau van de GGD en een
praktijk voor fysiotherapie onderdak.
Tijdens de verbouwing gaat de dienstverlening in het huidige Wijkplein (voormalige beheerderswoning) gewoon door.

‘We zullen een beetje moeten improviseren, maar vaak is het in de zomer ook
minder druk. We willen alles heel zorgvuldig doen, maar als het meezit kunnen we
kort na de zomervakantie verhuizen.’

Beetje improviseren
Bernise verwacht dat komende zomer de
bibliotheek verbouwd kan worden.
Behalve het Wijkplein, vinden er ook het
Wethouder Geert Snijders in gesprek met
bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in
het Wijkplein in wording.
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Renovatieprojecten Zayaz

Renovatietrein West vertrekt
Volgende projecten

Voorbeeldwoning O. van Noortstraat 1.
De Kruiskamp en Schutskamp krijgen een flinke opknapbeurt.
‘Vanaf dit jaar trekt de renovatietrein van buurt naar buurt’,
vertelt Ingrid Bruijs, gebiedsconsulent. ‘De woningen van
Zayaz worden waar nodig, grondig aangepakt, zowel aan de
buitenkant als aan de binnenkant.’In januari is het eerste van
vier projecten gestart. Het gaat over 130 woningen aan de
Boschmeersingel, Jacob van Heemskerckstraat, A. van Diemenstraat, O. van Noortstraat , Kooikersweg, JP Coenstraat,
D. Hartogstraat en J. van Riebeecksingel.
In november 2012 hebben alle bewoners informatie ontvangen.
Tegelijkertijd is er een proefwoning gerealiseerd aan de O. van
Noortstraat 1. ‘In januari zijn we begonnen met het voeren van
gesprekken met bewoners om te bekijken wat er in hun woning
gedaan wordt. Dat kan gaan om renovatie van de keuken, het
toilet of de badkamer. Dat kan per woning verschillen’, aldus
Ingrid. ‘De werkzaamheden aan de buitenkant van de woningen
worden gezamenlijk uitgevoerd. Daarbij worden tegelijk
energiebesparende maatregelen getroffen.’

Complex (straatnamen)
Balbaostraat 14 - 37
B. Diazstraat 14 - 37
Lagemorgenlaan 2 - 38
Marco Polostraat 14 - 36
V. da Gamastraat 15 - 37
Van Linschotenstraat 1 tm 13
C. de Houtmanstraat 1t/m 13
J. Cnodestraat 1 t/m 13

Periode van renovatie
Eind 2013 / 2014

Amundsenstraat 1 - 39
De Gerlachestraat 1 - 51
F. Nansenstraat 1 - 40
Hudsonlaan 2 - 52
Robert Scottstraat 1 - 27

2014 / 2015

Antwerpenstraat 1 - 3
Arlonstraat 1 - 48
Brussellaan 2 - 24
Doornikstraat 13 - 47
Hasseltstraat 1 - 36
Helftheuvelweg 51 - 77
Luikstraat 1 - 15
Namenstraat 1 - 35

Eind 2014 / 2015

Gezelligheid voor jong
en oud

Energiebesparing
Het is heel belangrijk dat de woningen na de renovatie energiezuiniger zijn. Daar staat wel een huurverhoging tegenover.
Maar door een besparing op de energierekening gaan de
totale woonlasten omlaag of blijven ze tenminste gelijk.
Uiteraard worden huurders hierover uitgebreid geïnformeerd.
Als 70% van de huurders instemt met de huurverhoging
betekent dit dat er voldoende draagvlak is om de renovatie uit
te voeren.

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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Als stageopdracht organiseerden Avans-studenten, samen
met jongeren van het jongerencentrum, een gezellige
bijeenkomst voor de bewoners van de Rijzertlaan. Samen
eten en daarna kerststukjes maken zorgen voor goede
contacten tussen jong en oud in de wijk.

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: 6.100

Huurdersparticipatie
‘Bij de projecten betrekken we zoveel mogelijk de huurders’,
vertelt Ingrid. ‘Dit kan door het oprichten van een projectcommissie of klankbordgroepen. Daarnaast krijgen alle huurders
nieuwsbrieven over de voortgang van het project, vooral
tijdens de voorbereidingsfase. Zodra de renovatie begint,
worden de huurders begeleid door onze gebiedsconsulent en
projectopzichter.’
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Meer met Elkaar in 2013

Voor ‘Meer Met Elkaar’ is 2013 een nieuw jaar vol met nieuwe mogelijkheden.
We gaan nog meer werken vanuit de eigen kracht van bewoners. De initiatiefgroep
bestaat dan ook uit 10 sterke en gemotiveerde bewoonsters die voor zowel Boschveld als Schutskamp/Kruiskamp activiteiten gaan bedenken, organiseren en als
gastvrouw gaan begeleiden. Wie zijn deze vrouwen?
Het zijn: Sefica, Asma, Khadija, Ayse, Sevgi, Fatima, Servilay, Rkia, Lamyae en
Attika.
Naast deze dames zijn er nog veel gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers die
les geven, op de kinderen passen, stukjes schrijven, enzovoort. Over hen een
andere keer meer.
Samen gaan we aan de slag om uit te zoeken wat bewoners nodig hebben. Op
deze manier is er een duwtje in de rug om sterker te worden in wat vrouwen al
doen, maar ook om met veel plezier en inspiratie het jaar 2013 tot een mooi jaar
te maken. Voor zichzelf, en voor anderen.

Karima Majaiti en Claudia ten Hove van “Meer met Elkaar”

Dit jaar wordt de initiatiefgroep begeleid door Claudia ten Hove, zij neemt de taak van Elles over als coördinator van ‘Meer Met Elkaar’.
Karima Majaiti zal alle Taalontmoetingen gaan begeleiden. Met al deze ‘power’ hebben we veel zin om Meer Met Elkaar in 2013 stevig
neer te zetten.
Heb je behoefte aan een plek waar je kunt zijn met andere bewoners? Wil je meedoen met een activiteit? Wil je graag iets leren? Wil je
andere mensen iets meegeven wat jij al kunt?
Laat je horen en bel met Claudia: 06 215 93 723 of mail: c.ten.hove@divers.nl

Activiteiten van ‘Meer Met Elkaar’ WEST
maandag
9:30 - 11:30 uur

Naailes

Buurthuis Boschveld

door Mieke
met Rkia en Fatima

dinsdag
9:00 - 11:30 uur

Koffie Inloop

Kooikersweg 553 (Kruiskamp)

met Ayse en Sevgi

dinsdag
13:15 - 15:00 uur

Koffie Inloop

Buurthuis Boschveld

met Khadijia

woensdag
9:00 - 11:30 uur

Taalontmoeting voor Vrouwen

Paus Joannesschool

door Thea, Wenda, Fatima, Mina en Laila

Taalontmoeting voor Mannen

Basisschool ‘t Boschveld

door Pieter, Karel, Michael, Rita, Bianca
en Ben

donderdag
9:30 - 10:30 uur

Sport

Sporthal De Schutskamp

door Souad

donderdag
13:15 - 15:00 uur

Koffie Inloop

Buurthuis Boschveld

met Servilay en Meysun

vrijdag
9:30 - 11:30 uur

Taalontmoeting voor Vrouwen

Buurthuis Boschveld

door Thea, Jeanne en Ton
met Khadijia

woensdag
19:00 - 20:45 uur

(vrouwen niet uitgesloten)

Brede Bossche School De Kruiskamp uit de steigers

Dat we uit al lang uit de steigers zijn is natuurlijk niemand ontgaan. De sportzaal aan de Churchilllaan is na de kerstvakantie
in gebruik genomen. Die ziet er geweldig mooi uit. Ook de verenigingsruimte van de tafeltennisvereniging is geweldig mooi
geworden. Ik denk dat er geen club is in Den Bosch die zo stijlvol ingericht is. Van bovenaf hebben zij een prachtig uitzicht
op de zaal.
Maar dan staan er nog 2 gebouwen. De afwerking is in volle gang. Iedereen die wel eens met me meegelopen is vindt het
er prachtig uitzien. Er is met oog voor detail en kwaliteit gebouwd.

Eind februari moet de aannemer helemaal klaar zijn. De stratenmakers gaan daarna aan het werk met de aanleg van de
parkeer- en speelplaatsen. Dat kan pas als de vorst uit de grond is. Er wordt in de wijk al behoorlijk gespeculeerd over de
datum waarop de kinderen definitief verhuizen naar de nieuwbouw. Tijdens de laatste bouwvergadering, waarbij directies van scholen en
peuterarrangementen aanwezig waren, is besloten de kinderen op dinsdag 14 mei voor het eerst in de nieuwbouw te ontvangen. Via de
scholen zal verdere communicatie plaatsvinden.
Maar dan zijn we er nog niet. Wij willen de bewoners van de wijk in de gelegenheid stellen om deze geweldige mooie gebouwen te komen bewonderen. En zeker de buurtkamers eens te komen bekijken.
Dat zal een heel leuk groot feestje worden. Geheimzinnigheid ten top dus….
Daar wordt u in een volgende krant zeker over geïnformeerd.
Tot dan.....groet.....René Dullaart
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De Bossche Hoeve

Beste buurtbewoners,
Allereerst willen wij, als medewerkers van Sterk in Werk, jullie allen nog het beste toewensen voor het jaar 2013.
Zoals eenieder weet hebben wij als organisatie afscheid genomen van de groep vrijwilligers die ons op de doordeweekse dagen heeft ondersteund. Via deze weg willen we deze vrijwilligers die zich jarenlang met hart en ziel hebben ingezet voor de kinderboerderij nogmaals
bedanken, namelijk, Antoinette de Nie, Chris van Veggel, Gerard van Dooren, Rob Schröder en Kees Knippels. Sterk in Werk heeft voor de
kerstvakantie persoonlijk van deze mensen afscheid genomen.
Na alle perikelen rond de Bossche Hoeve in 2012 zijn alle betrokken partijen; Stichting Sterk in Werk, de gemeente en de wijkraad bij
elkaar gekomen om te brainstormen over de rol van de Bossche Hoeve voor de wijk. Over de nieuwe ideeën zullen we in de volgende
wijkkrant meer informatie geven.
Wel willen we vast onze nieuwe openingstijden doorgeven. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is de Bossche Hoeve geopend
van 09:00-16:00 uur. Op vrijdag zijn we helaas nu nog gesloten.
Daarnaast zorgen onze zondagvrijwilligers ervoor dat het park iedere zondagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur te bezoeken is. Dit verloopt
erg leuk en wellicht dat hier nog nieuwe ontwikkelingen uit voort komen. We houden jullie op de hoogte en zijn blij met deze groep enthousiaste vrijwilligers.
Via deze wijkkrant willen we ook aangeven dat Sterk in Werk behoefte heeft aan een vrijwilliger voor ondersteuning van het dagprogramma, wat er wordt geboden voor de clienten die de Bossche Hoeve bezoeken vanuit een arbeidstoeleidingstraject. Geïnteresseerden
kunnen zich melden bij de begeleiders van de Bossche Hoeve.
Nieuwtjes:
Op zondag 23 december is er weer een inloopmiddag geweest bij de Bossche Hoeve, geheel in het teken van de afgelopen feestdagen.
Helaas liet het weer ons wat in de steek, maar de erwtensoep en het kerstbrood wat door Sterk in Werk was geregeld maakte veel goed.
De volgende extra zondagsactiviteit zal plaatsvinden ergens voor de paasdagen. Extra informatie volgt!
Inmiddels zijn er drie nieuwe geitjes geboren. Ondanks het strenge winterweer maken zij het erg goed en worden ze liefdevol verzorgd.
Ze liggen onder het dak van de stal onder een warmtelamp. Hopelijk kunnen jullie zodra het weer wat opknapt ze komen bewonderen.
Afgelopen week is een nieuwe medewerker van Sterk in Werk begonnen op de Bossche Hoeve, te weten, Thom Galema. Thom zal zich
bezig gaan houden met het begeleiden van jongeren en de dagelijkse gang van zaken op de Bossche Hoeve. Hij hoopt jullie snel te mogen
begroeten op het park.
Namens alle medewerkers van de Bossche Hoeve

Bij het afscheid van Boer Kees van de Bossche Hoeve
Nu ben ik weg, ik zal me eigen weg kiezen, hoe ik zelf in men leven wil. Ik sta nu met beide benen op de grond.
Het is nog een lange weg van nu naar morgen. En soms draai je alleen maar in het rond.
Ga nu maar weg, dat moet toch eens gebeuren.
Ik hoop dat ik de goede kant opga. Misschien kies ik de weg die ik zal betreuren.
Dan keer ik maar om. Daarvoor is ‘t nooit te laat.
Dan denk ik aan de adelaar. Wanneer bange jongen uitvliegen op hun eerste vlucht.
Dan vliegt hij onder ze, om ze op te vangen wanneer ze dreigen neer te vallen uit de lucht. Zo wil de Heer ook altijd
voor zorgen.
Vlieg dus maar uit. Je wordt met zorg behoed.
Het wordt een goede vlucht naar morgen, zelfs als je door de wolken vliegen moet.
‘n Lenteboodschap
Het ware licht is niet buiten ons te vinden maar binnen in ons.
In ieder mens is dit licht aanwezig, hoe klein het soms ook kan zijn.
Onze opdracht in dit leven is dit licht in onszelf te ontdekken opdat het werkzaam kan worden en kan uitstralen.
Wij wensen u allen licht en warmte toe.
Doorgaan
Soms regent het
Maar het wordt niet te nat
Het maakt mijn aarde vruchtbaar
Voor wat ik heb opgevat
Soms stormt het
Dan slinger ik heen en weer
Maar om me heen
zwuivert de atmosfeer
En dan
De zon schijnt, een stralende lach
Dat geeft me weer nieuwe kracht
voor wat nog niet is opgebracht.
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Wijktheater Kruiskamp
Hallo allemaal,
Een poosje terug moesten de leerlingen van
groep 8 van de Imam Albogari optreden in het
wijktheater Helftheuvel. Met het musical nummer: ‘’De
wens naar de werkelijkheid’’. Daar waren ook andere scholen
van Kruiskamp aanwezig. Imam Albogari had al wat ervaring
door hun optreden in het Gelredome in Arnhem. Dit ging hartstikke goed. We hebben veel positieve reacties ontvangen zowel in
Gelredome als in het wijktheater. De andere scholen deden het ook
natuurlijk super goed. Het allerbelangrijkste van de avond was vooral
dat het een gezellige avond zou worden met z’n allen. En dat was het
zeker. En daarom hebben we de dag afgesloten met het dansje van
Gangamstyle!
Groetjes,
Omer en Erva (Imam Albogari)
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Nemo
Met S.M.J.H en 32 andere
mensen gingen we naar Amsterdam
om naar Nemo te gaan.
We moesten om 12 uur bij de helftheuvel (aan
de C1000) gaan wachten voor de bus.
We gingen pas om 1 uur vertrekken en we kamen
pas om 3 uur in Amsterdam.
We bleven bij Nemo van 3 tot 5 uur en daar hebben we
scheikunde proefjes gedaan en elektriciteit gemaakt en
daarna gingen we naar het restaurant en we hebben daar
lekker gegeten.
En uiteindelijk gingen we naar huis en het was een geweldige dag.
Geschreven door Amine EL Kandoussi

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 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

Disco’s voor de jeugd in De Helftheuvel......
De eerstvolgende disco in het SCC De Helftheuvel kan waarschijnlijk pas in maart worden gehouden.
De datum wordt zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke manier bekend gemaakt.
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Trots op eigen studio.....
Na jaren van huren van gymzalen voor het geven van
mijn lessen ben ik sinds 1 juli 2012 de trotse eigenaar
van mijn eigen studio met de naam Bamboe Hart
Bamboe Hart is een sfeervolle studio, gespecialiseerd in
yoga en pilates.
Bamboe Hart laat je alle vooroordelen van Yoga vergeten
en zorgt in de lessen voor een goede balans tussen in –
en ontspanning.
De Pilates lessen zijn uitstekend voor de dieperliggende
buik- en rugspieren en de houdingsspieren.
Bamboe Hart is gelegen aan de Boksheuvelstraat 2 f, bij
ingang Ouderdomsshop.
Voor meer informatie over het lesrooster kan ik je verwijzen naar www.bamboehart.nl
Kom gewoon eens langs voor een proefles! Groetjes.......Fieke (zie ook mijn advertentie elders in deze wijkkrant)

Trots op Voedsel Veilig.....

De redactie liep laatst op de Helftheuvelpassage langs de Bossche Basak Döner en zag een voor haar vreemde, maar opvallende sticker
op de deur. Dus maar even naar binnen gelopen en aan de eigenaar, dhr. Ozturk, gevraagd wat die sticker precies inhoudt.
Hij vertelt dat hij begin december onaangekondigd bezoek heeft gekregen van een onderzoeksbureau dat zijn keuken kwam controleren.
“Bij zo’n inspectie door de Keuringdienst worden vlees en sauzen gecontroleerd en worden monsters uit messenblok en koeling meegenomen voor laboratoriumonderzoek op besmetting en bacteriën”
Op de vraag van de redactie of dat niet verschrikkelijk spannend is (we kennen immers allemaal de tv-programma’s over dit onderwerp)
antwoordt hij: “Eigenlijk niet, ik weet tenslotte waar ik mijn vlees haal en ben erg secuur op de hygiëne in mijn zaak”.
Dat hij daarin gelijk heeft, blijkt wel uit de resultaten van het onderzoeksbureau. Geconstateerd is dat
vlees en sauzen van goede kwaliteit zijn en de laboratoriumonderzoeken wijzen uit dat geen bacteriën
aangetroffen zijn. Schoon dus!
Geheel gerustgesteld bestelt de redactie een lekker broodje Döner aan de bar en eet dit rustig op aan
tafel op met een lekker drankje erbij. Ondertussen wordt de bestelling voor het thuisfront klaargemaakt
en netjes ingepakt om mee te nemen.
De eigenaar verwelkomt u graag in zijn gezellige zaak aan de Helftheuvelpassage.
Hij kan dus met recht trots zijn op de welverdiende sticker met het Voedsel Veilig logo met bijbehorend
rapport.

TTV De Kruiskamp ‘81 is super trots op nieuwe accomodatie
In januari is tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 verhuisd naar
een nieuwe accommodatie aan de Churchilllaan 81. De nieuwe BBS
sportzaal De Kruiskamp is veel groter dan de vorige speelzaal en dit
biedt de vereniging de mogelijkheid om uit te breiden.
Op de eerste verdieping is het nieuwe clubhuis van de vereniging
gevestigd, een strakke moderne foyer met zicht middels een balkon
op de speelvloer. Ook is er een bestuurskamer, rookterras, en loungehoek voor de jeugd gerealiseerd.
TTV wil de uitbreiding gaan realiseren door het aanbieden van tafeltennis aan ouders en recreanten op gunstige speeltijden.
Zo is er de mogelijkheid voor ouders om op het zelfde tijdstip te
spelen als hun kinderen trainen. Ouders en kinderen kunnen op
deze wijze samen naar de sportzaal komen en weer naar huis teruggaan. Omdat ouders toch al vaak hun kinderen halen en brengen is
dit de perfecte manier om de wachttijd nuttig in te vullen door zelf
een balletje te slaan.
Ook zijn er volop mogelijkheden voor volwassen recreanten om te
spelen. Iedere dinsdag en vrijdagavond wordt er ruimte voor hun
gereserveerd. TTV onderzoekt de mogelijkheid om ook overdag
tafeltennis te gaan aanbieden. De officiële opening van de nieuwe
accommodatie is later dit jaar.
Voor de basisscholen in de wijk blijft TTV het Table Stars programma aanbieden. Vorig jaar is hiermee een start gemaakt en dit heeft
veel kinderen enthousiast gemaakt voor de tafeltennissport en een aantal is zelfs inmiddels lid van de vereniging geworden.
Speelzaal: Churchilllaan 81
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Nieuwjaarsviering bij Scouting Columbus: een goede traditie!

Zaterdag 5 januari Al weer voor het derde jaar op rij start Scouting Columbus het nieuwe jaar met een nieuwjaarsviering op eigen terrein. Dit jaar met een heuse “Vossenjacht”. Enkele jaren geleden werd dit spel regelmatig gespeeld in de
wijk West, maar bij veel jeugdleden was dit spel al in de vergetelheid geraakt. De jongste jeugdleden hadden zelfs nog
nooit van de spel gehoord. Voor deze “Vossenjacht” hadden de oudste leden van de scouting, de Stam, zich verkleed als
allerlei verschillende types; de zogeheten “Vossen”. Zo maakten deze zaterdag o.a. een conducteur, een indiaan en een
crocodile dundee de wijk onveilig. De jeugdleden van de scouting werden in groepjes ingedeeld om aan de hand van hints deze figuren
op te sporen. Wanneer zij deze persoon hadden gevonden, moest geraden worden wie of wat deze vos voorstelde. Hadden zij dit goed
dan ontvingen zij twee enveloppen, die dienden nog even gesloten te blijven.
Toen alle groepjes weer veilig op ‘t Hoefke terug waren gekeerd, werd het
tijd voor een heerlijke lunch. Ondanks wat lichte regenval werd er genoten
van warme chocomel, soep en een broodje worst. Na een nieuwjaarsspeech van onze voorzitster mochten de groepjes de enveloppen openen.
In iedere envelop zaten twee letters, al deze letters tezamen vormden
twee woorden. De groepjes streden onderling wie deze lettercombinatie het snelst had opgelost. De letters vormden uiteindelijk “Happy New
Year”.

Onze voorzitster bedankt de staf voor hun inzet en de ouders
voor het in ons gestelde vertrouwen

Vanaf 14:30 uur waren ook de ouders welkom om het nieuwe jaar met zijn
allen goed in te luiden. Onder het genot van verschillende drankjes, waarbij
ook de glühwein niet ontbrak, gingen de eerste kerstbomen op het vuur. De
opkomst was erg groot vandaag, fijn om met zo velen aanwezig te zijn. Het
vuur laaide snel hoog op en een mooie rookpluim trok over de wijk West. Her
en der werden snel wat ramen dicht gedaan, maar wat was het weer een mooi
gezicht.
Niet alleen onder de kinderen stegen wat kreten van bewondering op toen zij
zagen hoe snel de vlammen de kerstbomen verslonden, maar ook sommige
ouders stonden duidelijk genietend naar het spektakel te kijken.
Toen het vuur uiteindelijk weer wat was gedoofd hebben de jeugdleden zich
nog vermaakt met het roosteren van marshmallows. Een erg smakelijke bezigheid, al werd door sommige jeugdleden de marshmallow wel erg dicht bij het
vuur gehouden, met een knapperig zwart korstje tot resultaat.
De leuke activiteit, de hoge opkomst en betrokkenheid van de ouders en het
enthousiasme onder de jeugdleden beloven veel goeds voor onze scouting
voor het nieuwe jaar.
Rest ons nog u namens Scouting Columbus alle goeds voor het nieuwe jaar toe
te wensen!
Ben je benieuwd naar de wekelijkse activiteiten bij Scouting Columbus?
Je kunt dit geheel vrijblijvend en kosteloos een aantal zaterdagen zelf ervaren!
Benieuwd naar de mogelijkheden?

De kerstbomen branden als een lier!

Neem dan contact op met het secretariaat (Ruud Claassen)
via e-mail: secretariaat@scouting-columbus.nl of bel met 06 534 159 73

Scouting Columbus doet mee met NLdoet
“Ons scoutinggebouw is een 2e huis voor onze jeugd. Om dit thuisgevoel te
behouden dienen een aantal kleine en grote onderhoudsklussen te worden
uitgevoerd. Ook de groenvoorziening dient onder handen te worden genomen,
zodat het buitenterrein beter en veiliger bruikbaar blijft.
Eindresultaat? Een veilige plek voor onze jeugd waarbij zij zich prettig voelt en graag terugkomt.”
Wilt u zich aanmelden voor deze klus of wilt u meer informatie over NLdoet op 15 en 16 maart a.s. kijk dan op op www.nldoet.nl
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Buurtkapper MO

Bamboe Hart

Goedkoper kan niet !

Yoga en Pilates studio
Boksheuvelstraat 2f

(zijstraat Oude Vlijmenseweg)

Gespecialiseerd in:
PILATES
en
YOGA
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

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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’S-PORT activiteiten in West
Hieronder het overzicht van al onze activiteiten:
maandag
start 4 maart

15:30 - 16:30

Plein Actief
groep 3 t/m 8
€ 5,= per schooljaar

Schoolplein BS ATO ‘t Mozaïek

Jordy & Manon
06 52 58 52 62

maandag

16:00 - 18:00

Voetbal 15+
GRATIS

Sporthal de Schutskamp

Glenn Schapendonk
06 52 58 52 50

dinsdag
start 15 januari
einde 23 april

15:30 - 16:30

Meidenclub
Groep 5, 6 en 7
€ 14,= voor 12 lessen

KC de Ontdekking
Gymzaal Rijzertlaan

Tycho Demmink
06 15 90 84 10

dinsdag
start 15 januari
einde 23 april

15:30 - 16:30

Kidsclub
Groep 3 en 4
€ 14,= voor 12 lessen

KC de Ontdekking
Gymzaal Rijzertlaan

Tycho Demmink
06 15 90 84 10

woensdag
start 6 maart

12:30 - 13:30

Plein Actief
groep 3 t/m 8
€ 5,= per schooljaar

Schoolplein
BS De Kruisboelijn

Tycho, Jordy en Sjeffie
06 15 90 84 10

woensdag
start 6 februari
einde 12 juni

13:00 - 14:00 (gr. 2-3-4)
14:00 - 15:00 (gr. 5-6)

Gymplus
Groep 2 t/m 6
€ 15,= voor 15 lessen

Gymzaal Rijzertlaan
Leerlingen worden hiervoor
uitgenodigd door de groepsof vakleerkracht

Angela & Manon
06 52 58 52 57

woensdag

14:30 - 15:30

CHC Voetbaluur
8 - 14 jaar
GRATIS

Sporthal de Schutskamp
Vanaf maart bij voetbalvereniging CHC Orka

Glenn Schapendonk
06 52 58 52 50

woensdag

15:30 - 17:00

Sportinstuif
8 t/m 14 jaar
GRATIS

Sporthal de Schutskamp

Edwin Smolders
06 52 58 52 64

woensdag

16:00 - 18:00

Doelbewust
10 t/m 16 jaar
€ 0,50 per keer

Wijk West
Neem voor meer info contact
op met Glenn

Glenn Schapendonk
06 52 58 52 50

donderdag
start 7 maart

15:30 - 16:30

Plein Actief
groep 3 t/m 8
€ 5,= per schooljaar

Schoolplein
KC De Ontdekking

Tycho, Sjeffie en Joep
06 15 90 84 10

donderdag
start 21 februari
einde 25 april

15:30 - 16:30

SliMmmm to move
€ 10,= voor 10 lessen

Sportzaal Churchilllaan
Leerlingen worden hiervoor
uitgenodigd door de groepsof vakleerkracht

Wendy Assmann
06 52 58 52 63

donderdag

15:30 - 16:30

Tennis
8 t/m 14 jaar
GRATIS

Tennisvereniging
de Schutskamp

Edwin & Aron
06 52 58 52 64

donderdag

17:00 - 18:00

Meidenvoetbal
11 t/m 14 jaar
GRATIS

Gymzaal Rijzertlaan

Glenn Schapendonk
06 52 58 52 50

vrijdag

15:30 - 16:30

Meidenvoetbal
8 t/m 14 jaar
GRATIS

Sporthal de Schutskamp

Edwin Smolders
06 52 58 52 64

vrijdag

15:30 - 16:30

Basketbal
8 t/m 14 jaar
GRATIS

Sporthal de Schutskamp

Edwin Smolders
06 52 58 52 64

Voor de kleuters uit groep 1 en 2 is er eenmalig een Plein Actief! op
• maandag 25 maart op het schoolplein van BS ATO ’t Mozaiek
• woensdag 27 maart op het schoolplein van BS De Kruisboelijn
• donderdag 28 maart op het schoolplein KC De Ontdekking
Speciale woensdagmiddagen
• woensdag 27 februari: speciale sportmiddag van 14:30 - 17:00 uur, thema racketsport
• woensdag 27 maart: jongensmiddag van 14:00 - 16:00 in de Kruiskamp
• woensdag 29 mei:
speciale sportmiddag van 14:30 - 17:00 uur, thema atletiek
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Schooljudo
Op negentien basisscholen starten ruim 1050 kinderen uit de
groepen 3 en 4 met Schooljudo.
De kinderen krijgen tijdens schooltijd 5 weken judoles van een
echte judoleraar, op een echte judomat en in een echt judopak.
Daarna kunnen de kinderen nog eens 6 weken judoën in de wijk
bij de lokale judovereniging.
Judoschool Kradolfer (Mark Kradolfer) verzorgt de judolessen in
West.
In West doen mee:
BS Paus Joannes, BS ATO ‘t Mozaïek, BS De Kruisboelijn,
BS Mgr. Bekkers, KC De Ontdekking en BS ’t Boschveld.
foto: Judoschool Jujiba

Wereldkampioen inspireert deelnemers Schooljudo
Wereldkampioen judo en Olympisch medaillewinnaar Ruben Houkes is ambassadeur van Schooljudo.nl Tijdens schooltijd zal hij in de
wijk West een judo-clinic geven.
Zo kunnen alle kinderen in contact komen met een echte Olympische judoka. Tijdens de clinic worden de kinderen gestimuleerd om
een kennismakingscursus buiten schooltijd te volgen bij de judoschool Kradolfer in de wijk.
In West is deze judo-clinic op dinsdag 26 februari 2013.
09:00 - 09:45 uur: KC De Ontdekking, BS Mgr. Bekkers & BS ‘t Boschveld
10:15 - 11:00 uur: BS Paus Joannes, BS ATO ’t Mozaïek & BS De Kruisboelijn

foto: judoschool Jujiba
foto’s: judoschool Kradolfer

Bewegen
Kinderen op jonge leeftijd in contact brengen met sport en bewegen, draagt bij tot levenslange sportdeelname.
Leren vallen, rollen en stoeien zijn de eerste beginselen van de
judosport. Kinderen uitdagen en laten ervaren dat judo leuk is om
te doen.
Belangrijke onderdelen binnen de judosport zijn: respect, leren
samenwerken, discipline, leren verliezen, omgaan met agressie en
weerbaarheid.
Deze onderwerpen zitten in het lespakket en komen wekelijks
terug tijdens de judolessen op school.
Door met elkaar op gecontroleerde wijze te stoeien, leren de kinderen deze belangrijke opvoedkundige waarden.
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Kennismakingscursus SPORT
Sport is dé manier om je lekker uit te leven. Sporten is leuk en je voelt je goed. Maar welke sporten kun
je doen? En waar ben je goed in? Welke clubs zijn er in ’s-Hertogenbosch? Doe mee aan één van de
kennismakingscursussen en je weet het!
De kennismakingscursussen zijn drie keer per schooljaar. Per keer worden zo’n 9.000 flyers uitgedeeld.
Iedere leerling van groep 4 t/m 8 krijgt via school een flyer met een eigen code. Met de KMC kun je
gemakkelijk allerlei sporten uitproberen bij de verenigingen. Voordeel is dat je een club ook een beetje
leert kennen. Er doen heel veel sportverenigingen uit de stad en de omgeving mee. De kosten houden
we zo laag mogelijk, max. € 3,50 per les. Eén cursus bestaat uit 5 lessen.
•
•
•

de folders voor de KMC worden 25 februari 2013 op de basisscholen in WEST uitgedeeld
inschrijven via www.s-port kan vanaf 26 februari 17.00 uur tot woensdag 6 maart 2013
de lessen starten dan in de week van 1 april 2013

Flik-Flak In de Kruiskamp & Schutskamp
Stichting Flik-Flak heeft een dependance met gymlessen in West.
Docente Sharenda is gestart met kleutergym en ouder-kind-gym in de wijk.
•
•
•

kleutergym vrijdag van 14:30 - 15:30 uur & ouder-kind-gym vrijdag van 15:30 - 16:15 uur
sportzaal Churchilllaan (bij BS De Kruisboelijn, tegenover de nieuwbouw Brede Bossche School)
hele jaar door (m.u.v. de schoolvakanties) - lidmaatschap Flik-Flak (komt overeen met € 3,50 per les)

Meer info bij Stichting Flik-Flak: www.flik-flak.nl / 073 611 20 70 / info@flik-flak.nl
Of bij Wendy Assmann, medewerker ´S-PORT in West: 06 52 58 52 63 / w.assmann@s-hertogenbosch.nl

Samen Gezond in …… WEST
In Oktober 2012 hebben de basisscholen in West meegedaan aan ‘Samen Gezond in … WEST’.
Drie weken lang stonden de basisscholen in het teken van een gezonde leefstijl met veel sport en activiteiten rondom de gezonde leefstijl. Er waren ook 2 wedstrijden met leuke prijzen. Welke klas haalde de meeste ‘beweegminuutjes’ tussen de lessen door en welke klas
scoorde het meeste aantal sportende minuten op de beweegmeter?

Winnaar van het beweegminuutje
De winnende klas van het beweegminuutje was groep 3b van BS ATO
’t Mozaiek.
Maar liefst 74x een beweegminuutje!
Iedere leerling kreeg een kortingskaartje van 50% voor het Sportiom!

Winnaar van de beweegmeter
De winnende klas van de beweegmeter was groep 5 van BS ATO ’t Mozaiek.
Deze klas heeft een sportieve middag op het Sportpunt West gewonnen.
Gefeliciteerd!

De medewerkers van ‘S-PORT
zien jullie graag terug bij een
van de vele activiteiten in West en
wensen jullie daarbij veel plezier!!
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Steun in de rug voor CHC/Orka
CHC/Orka ontvangt ING-Materialenpakket
December 2012 – CHC/Orka heeft onder grote belangstelling het ING-voetbalmaterialenpakket overhandigd gekregen
van ‘ING manager Radi Majiti. CHC/Orka is hiermee een van de 500 amateurclubs die dit jaar het pakket ontvangen.
ING is hoofdsponsor van de KNVB en richt zich naast het Nederlands Elftal ook op de ontwikkeling van het jeugd- en amateurvoetbal
in Nederland. De bank doet dat door clubs te ondersteunen met materialenpakketten, advies en informatie en de inzet van vrijwilligers.
Amateurvoetbal in Nederland verder helpen
De amateurverenigingen staan aan de basis van de maatschappelijke en sportieve rol van het Nederlandse voetbal. De verenigingen
zijn heel belangrijk voor de jeugd, voor hun ouders en voor de wijken waar ze gevestigd zijn. ING wil daarom een bijdrage leveren aan
het gezond houden van de amateurtak. Dat doen ze met een uitgebreid voetbalverenigingspakket inclusief materialenpakket voor
verenigingen. Veel ING-medewerkers zijn ook vrijwilliger bij een voetbalclub. Ook in werktijd worden ze in staat gesteld hun club te
ondersteunen. Bovendien deelt de ING haar kennis – over financiën maar ook andere zaken - met de verenigingen in informatiebijeenkomsten en eendaagse cursussen in samenwerking met de KNVB.
Voetbalverenigingpakket
Clubondersteuner Irfan Gadzo ontving gisteren uit handen van Radi Majiti het voetbalmaterialenpakket. Dit bestaat ondermeer uit
wedstrijdballen, hesjes en pionnen. Gadzo: “We zijn als amateurclub CHC/Orka ontzettend blij met deze steun van de ING. We gaan met
CHC/Orka de goede kant op, dat blijkt ook uit het feit dat steeds meer sponsoren waaronder ING CHC/Orka elkaar weten te vinden. De
inzet van vrijwilligers bij de vereniging is cruciaal. Het is bijzonder welkom dat de ING ons steunt en begrijpt wat onze maatschappelijke
rol is.”
Nederland voetballand, aangemoedigd door de ING
ING heeft er voor gekozen zich voor lange tijd als hoofdsponsor te verbinden aan de KNVB en het Nederlandse voetbal: tot 2018.
Om het Nederlandse voetbal echt verder te helpen, wil ING een betrokken, actieve hoofdsponsor zijn die veel meer doet dan logo’s
plakken en borden neerzetten. Dat vraagt om veel meer dan sponsoring van het Nederlands Elftal. We willen kinderen met meer plezier
laten voetballen, amateurclubs helpen gezond te blijven en Oranje dichterbij brengen: voor kinderen en voor voetbalfans. Dat doet ING
onder de vlag van ‘Nederland Voetballand, aangemoedigd door de ING’.

AANBIEDING (geldig van 15 februari tot en met 19 april a.s.)

Kleine Kapsalon € 3,50 € 2,75

Pizza Döner € 4,50 € 3,50

Deze aanbieding geldt uitsluitend tegen inlevering van deze bon
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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