WIJKKRANT

KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

april 2013 - 11e jaargang nummer 2 (oplage 6.100)

Van de redactie

In de vorige wijkkrant vertelden we dat de echte winterperiode van 2013 net voorbij was. Hoewel we momenteel niet echt meer sneeuw en
ijs hebben, wil het maar nog steeds niet echt lente worden. Ondertussen breken we wel allerlei metereologische kouderecords, die volgens
ons alleen door weerkundigen worden verwelkomd. Gewoon naar buiten. Met een lekker temperatuurtje, zonder dikke jassen, mutsen en
dassen een gezellig terrasje pikken. Kortom: iedereen snakt naar de echte lente!!
We bedanken ook nu weer de vele inzenders voor hun copij. In deze wijkkrant weer veel informatie uit de afgelopen maanden, maar ook
weer vele doorkijken naar vele leuke, op stapel staande, evenementen en activiteiten.
Kortom, ook deze tweede editie van alweer de 11e jaargang van de wijkkrant kent weer een gevarieerde inhoud.
Wij wensen u weer veel leesplezier..............Geerte, Senay, Brahim, Martin, Wim en Hans
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 15/16 juni a.s. Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 17 mei a.s. aanleveren (zie ook
colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Lente in Nederland !!
Kijk voor de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken op de binnenpagina’s
Grote opknapbeurt voor Kruiskamp en Schutskamp - Jongerenraad West Bewoners en verkeersveiligheid - Speelplek Nederlandse buurt vernieuwd Feestelijke open dag op 28 september - Een speelplek in de Generaal Rosslaan Het nieuwe wijkteam komt eraan.

Kom naar de wijktafel van donderdag 25 april in De Helftheuvel
We hebben er lang op moeten wachten, maar de lente is eindelijk
begonnen. Tijd voor weer een nieuwe wijktafel met interessante
onderwerpen. Op donderdag 25 april zal wethouder Geert Snijders
het vernieuwde wijkteam aan u voorstellen. Verkeersdeskundige
Koen Gijsbrechts vertelt over het nieuwe plan voor verkeersveiligheid in de wijk. Er is ook een aankondiging van de feestelijke open
dag op zaterdag 28 september a.s. Bewoners kunnen dan een
kijkje nemen bij het vernieuwde wijkplein, het nieuwe jongeren-

663512 Wijkkrant
geheel.indd
1
20130406
WKS 2013West
02.indd
1

centrum, de Brede Bossche School en het Sportpunt
West. Kom ook luisteren en meepraten. De koffie en
thee staan klaar.
Wijktafel West
donderdag 25 april
aanvang 20.00 uur
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel
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Van uw wijkagent

Beste bewoners van de Kruis- en Schutskamp,
Na de nodige aanloop problematiek zullen dit jaar een groot aantal grote projecten in de Kruiskamp worden
afgerond. De sloop en de wederopbouw van de basisscholen, woningen en flats hebben de nodige overlast
veroorzaakt. Totdat alle projecten zijn afgerond zal er overlast voor de directe woonomgeving blijven. Momenteel is Zayaz begonnen met het renoveren van een groot aantal woningen in de Schutskamp. Bouwplekken zijn doorgaans een grote uitdaging voor de plaatselijke jeugd.
De kleinsten zien dit als een grote speeltuin. De wat ouderen zien deze plekken als plek om “rottigheid” uit
te kunnen halen. En ja daar is “ie” weer, de groep welke van deze bouwplekken steelt. Vooral de woningen
waar de huurders in blijven wonen tijdens de renovatie zijn een geliefd object. Doordat de woningen geheel
omgeven zijn door steigers is het zicht op de woningen minimaal en kan men gemakkelijk bij de ramen op
de eerste verdieping komen. De kleinsten zullen kattenkwaad uithalen, de criminelen zullen deze steigers
gebruiken om in de woningen te komen.
Het verzoek is dan ook om extra alert te zijn bij deze bouwlokaties. Indien u personen in de omgeving van deze bouwlokaties ziet, of
kleine kinderen op de steigers, bel gerust de politie 0900-8844. Indien ze op de lokaties zitten belt u direct 112.
Als laatste wil ik opmerken dat het BIN (Burger Informatie Netwerk) werkt! Steeds meer bewoners zijn alert en bellen vaker bij verdachte
situaties. Dit heeft reeds geleid tot een aantal aanhoudingen op heterdaad.
Ik wil u verder wijzen op een artikel in het HelftHeuvelmagazine dat reeds in uw bezit is. In dit magazine wordt door Frank Verboord,
wijkagent in de Schutskamp, uitgebreid stilgestaan bij het veiligheidsproject senioren. Door Frank worden een aantal problemen aangekaart waar onze oudere wijkbewoners mee geconfronteerd worden in onze wijk. Tevens geeft hij tips over hoe te handelen om niet in
deze problematiek verzeild te raken.
Bent u nog geen BIN-lid? Meld u aan via www.BINDB.nl
John Coeleveld, wijkagent Kruiskamp / De Moerputten
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 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

IN ANDERMANS HUID KRUIPEN
JONKVROUW
Toen ik binnenkwam was de tienjarige Kelsey fanatiek een computerspelletje aan het spelen. Ik zei: ‘Heerlijk om nog zo jong te zijn.’
Kelsey hield even op met spelen en keek me aandachtig aan. ‘Vind
ik helemaal niet’, zei zij toen. ‘Ik was liever in de twaalfde eeuw
geboren. Dan was ik een jonkvrouw op een groot kasteel en een
groot wit paard...’ Hier was over nagedacht. Kelsey wilde iemand
anders zijn. Zij was een beetje jaloers. Kelsey was in staat om in
de huid van anderen te kruipen.

ARM IN ARM
‘s Avonds zat een vrouw te klagen dat ze vereenzaamde. ‘Ik heb
de neiging me terug te trekken’, zei ze. ‘Als ik over straat loop zie ik
overal mensen gearmd lopen. Dan krijg ik de tranen in mijn ogen.
Stef is al acht jaar dood. Ik blijf maar liever thuis.’ De vrouw kon
het niet nalaten in de schoenen te gaan staan van vrouwen die
hun man nog wel hadden.

MILJOENENJACHT
‘De postcodeloterij is het laatste dat ik wegdoe.’ Een jonge vrouw
dacht hardop na over de mogelijkheden om rond te komen en
wat geld te sparen. ‘Nee, stel je voor dat onze straat wint en alle
buren krijgen duizenden euro’s, en ik niks!’ Voortdurend identificeren we ons met anderen, met filmsterren die avond aan avond
zalen vol bewonderaars trekken of met wie dan ook. We vereenzelvigen ons met anderen en hebben geen vrede met onszelf.

MEDEDOGEN
Maar er is ook een andere kant aan dit gevoel. We komen ook
zieken tegen. Iemand van rond de veertig die al tien jaar in een
rolstoel zit. We ontmoeten een moeder die haar kind begraven
heeft. We zien op TV een oude man met blote handen wroeten in
de puinhopen die een aardbeving heeft achtergelaten, wanhopig
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op zoek naar een kind. En ook dan hebben we het gevoel dat we evengoed die
ander hadden kunnen zijn.

DE ANDER ZIJN
Ik weet niet hoe een mens precies in
elkaar zit, maar ik verwonder me over dat merkwaardige vermogen dat wij mensen hebben om niet alleen lekker in ons eigen
vel te zitten - we kunnen ook in de huid van een ander kruipen!
Dat vermogen maakt ons soms ongelukkig. We zien wat we
allemaal niét bezitten, wat we niét bereikt hebben en wie we
niét veroverd hebben. Hetzelfde vermogen kan ons echter ook
met meeleven vervullen. We kunnen soms wakker liggen om de
ellende die we hebben gezien in de ogen van een kind dat door
iedereen is afgewezen.

BEELD VAN GOD
Dit vermogen verlegt onze grens tot ver buiten onszelf, naar
anderen toe, feitelijke en denkbeeldige mensen, levenden en zelfs
overledenen. Daarom verbindt dit vermogen ons met alles en met
alle tijden.
Deze gave is ons lijntje met de eeuwigheid. Dit is wat ons tot
beeld van God maakt. Onze diepste identiteit valt niet samen met
onszelf, maar ook met de ander.
Misschien wordt dat wel bedoeld met het woord ‘ziel’.
Jos Delsman, pastor Emmausparochie
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Verandering na 8 mooie jaren !!!!
Beste mensen,
Sinds februari 2005 heb ik me als wijkmanager met hart en ziel ingezet voor West.
Het zijn 8 mooie jaren geweest, waarin we samen veel bereikt hebben.
Er is een fantastische wijkraad en jongerenraad met mensen die graag de handen uit de mouwen
steken. We hebben een druk bezochte wijktafel voor iedereen die mee wil doen en denken over
de leefbaarheid van West.
Er ligt een stevig ontwikkelplan op het gebied van Veiligheid en Leefbaarheid, Kwaliteit van Wonen en Samenleven en Zorg, een opgave voor de komende 10 jaren en een helder uitvoeringsprogramma waar we samen de vinger aan de pols houden (Code rood, oranje of groen! Dat werkt).
Aan de wijktafel van april wordt jullie door wethouder Geert Snijders het (mede door jullie zelf geselecteerde)
nieuwe Wijkteam Kruis- en Schutskamp voorgesteld. Ik verwacht veel van de nieuwe aanpak: één huishouden, één
sociaal plan met een stevige regie van een deskundige. Het handhavingsteam Kruiskamp-Schutskamp heeft echt
slagen gemaakt op het gebied van schoon, heel en veilig! We zijn er in de cijfers flink op vooruit gegaan.
Zowel Sociaal als Fysiek is heel veel gerealiseerd en in gang gezet. Ik denk bijvoorbeeld aan de Wijkspeelplaatsen en
de kleine speelplekjes, de nieuwe Scholen, het Wijkplein, de renovatie- en nieuwbouwtrein van de Woningbouwcorporaties, het Keurmerk Veilig Ondernemen van het winkelcentrum De Helftheuvel, de talloze actieve kinderen
en ouders bij de boenacties van Propere Jetje (met dank aan wijkbeheer van de corporaties), alle leuke inspirerende
BIG-initiatieven, het Buurtinformatienetwerk van wijkagenten en bewoners samen, de Buurtgerichte aanpak Zeeheldenbuurt, Belgische buurt, Nederlandse buurt, Ontdekkingsreizigersbuurt en omgeving Boschmeerplein. Vast
en zeker vergeet ik nog veel. En vast en zeker is er nog heel veel te doen, maar ...
Na acht jaar is er dan tijd voor verandering, een nieuw gezicht. Vanaf juni gaat mijn collega Rens Jeunink het in de
Kruiskamp en de Schutskamp van mij overnemen.
Ik word in zijn plaats wijkmanager van de Binnenstad, naast het gebied dat ik (sinds zijn vertrek 2 jaar terug) van
Jacques Oostrom heb overgenomen, Boschveld en Deuteren. Voor Paleiskwartier blijf ik eveneens wijkmanager.
Ook voor Engelen blijf ik dorpsmanager, vanuit een faciliterende rol.
De wijktafel van 20 juni wil ik “mis”bruiken om van jullie afscheid te nemen, met gemengde gevoelens na zoveel
inspirerende jaren.
De datum staat al in jullie agenda, dus geen excuus om niet te komen !!

Heel graag tot ziens en Hartelijke Groeten..........Riekje

Riekje Bedankt !
“Vanmiddag vertelde je mij over je afscheid van de Kruis- en Schutskamp, de achtergronden daarbij en je nieuwe uitdaging in de
Binnenstad. Verwarring, Ongeloof. “Ons” Riekje weg uit de Kruis- en Schutskamp? Dit kan toch niet waar zijn!?
Aan de andere kant, vaak wordt gezegd dat het goed is om op je hoogtepunt te stoppen. Dat lijkt me een betere manier om naar
jouw afscheid te kijken. De vele voorbeelden (lees: hoogtepunten) die je noemt spreken voor zich en zijn ook duidelijk voor eenieder
zichtbaar. Wat voor velen echter niet altijd zichtbaar was, is dat je je enthousiasme voor de wijk -soms tot wanhoop van sommige
collega’s- ook achter de schermen hanteert (wat is je bijnaam ook alweer?). Volgens mij heeft Obama zijn “Yes, we can!” van jou!!
Kruis- en Schutskamp staan weer op de kaart en dat is mede aan jou te danken.
Toen je mij bovenstaande brief liet lezen moest ik terugdenken aan ruim vijf jaar geleden toen je mij vroeg of de wijkraad niet iets
voor mij zou zijn. Een paar gesprekken later was ik overgehaald. Enkele uurtjes per week jezelf inzetten voor je wijk, dat moet toch
kunnen!
Nu, terugkijkend op vijf jaar samenwerking met jou, moet ik zeggen dat die paar uurtjes zijn uitgegroeid tot een redelijk volle werkweek (erbij), maar vooral ook dat ik trots ben op wat we met zijn allen maar vooral dankzij jouw inzet, inspiratie en enthousiasme
in Kruis- en Schutskamp voor elkaar hebben gebracht.
Hoewel ik weet dat je nog vele spannende uitdagingen en mooie ontwikkelingen bij ons ziet en hoe diep je die in je
hart meedraagt, is dan voor jou de tijd voor verandering gekomen. De Binnenstad kan blij zijn met jou als nieuwe
wijkmanager. Ik denk (weet eigenlijk wel zeker) dan ook dat ik namens alle bewoners van Kruis- en Schutskamp en
iedereen die in of bij onze wijken betrokken is spreek, wanneer ik hier schrijf dat we je heel erg zullen gaan missen.
Ik hoop dan ook dat veel bewoners de wijktafel van 20 juni a.s. in hun agenda zullen noteren om dan persoonlijk
afscheid van je te nemen (hoewel ik er zelf meer van houd om “Tot ziens” te zeggen).
Ik ben dan zeker van de partij om te zeggen: Riekje......BEDANKT !!!”
Hans Kieft, voorzitter wijkraad West
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Rectificatie - 11e Lustrum Gemengd Koor ‘s-Hertogenbosch
In het februarinummer van dit blad stond de aankondiging van het Lustrumconcert van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch. Hierin
stond dat het concert gegeven wordt in het Jheronimus Bosch Art Center. Dit is niet juist!
Het concert vindt plaats in de Grote Kerk (v.h. Ned. Hervormde Kerk), Kerkplein, ’s-Hertogenbosch.
De aanvang van het concert is om 15:00 uur (de kerk is open vanaf 14:30 uur). De toegangsprijs bedraagt € 15,00

Jubileum SCC De Helftheuvel
De voorbereidingen voor de viering van het 40-jarig bestaan van het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel zijn in volle gang. De bedoeling is dat op zondag 29 september a.s. in het hele centrum iets te doen is. Aan de verenigingen en organisaties die van het centrum
gebruik maken is gevraagd om zich die dag te presenteren (bijvoorbeeld met een demonstratie) of op andere wijze te laten zien wat
men voor de wijk kan betekenen. Wij gaan zeker ook aandacht schenken aan de jeugd. Dat zijn immers onze toekomstige gebruikers.
Nog vóór de vakanties presenteren wij via diverse kanalen het volledige programma.

Gastheer / Gastvrouw gezocht voor kinderboerderij De Bossche Hoeve

Elke zondagmiddag van 13:00 tot 16.00 uur is kinderboerderij de Bossche Hoeve in de Kruiskamp (Kruiskampsingel, ingang Kruiskamppad) op zondagmiddag geopend voor alle wijkbewoners. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons vrijwilligersteam willen
versterken. We rouleren en uiteindelijk is iedereen 1 x per maand aanwezig op de Bossche Hoeve als gastvrouw/gastheer. We werken
altijd in tweetallen.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Willeke van der Doelen van welzijnsonderneming Divers via 06 55 79 11 35 of per e-mail:
w.van.der.doelen@divers.nl
Dit bewonersinitiatief wordt ondersteund door welzijnsonderneming Divers, gemeente ’s-Hertogenbosch en Sterk in Werk. De Bossche Hoeve wordt beheerd door het bedrijf Sterk in Werk en biedt van maandag t/m vrijdag leer-/werkplekken voor jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Nieuwe start door groepstraining
Ervaart u een afstand tot deelname aan de maatschappij? Zo ja, neem dan deel aan onze groepstrainingen. Zij zijn bedoeld om samen
met gelijkgestemden op zoek te gaan naar handvatten om meer structuur aan te brengen in uw leven. Het zoeken kan gericht zijn op
het behouden of vinden van (vrijwilligers)werk, een passende hobby, een opleiding etc. Verder wordt er gewerkt aan het vergroten van
uw sociale contacten, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.
Dit project, Maatcoaching, van Stichting de Ambachtshoeve omvat een serie van 10 bijeenkomsten van 2,5 uur. Zodra er voldoende
aanmeldingen zijn starten de bijeenkomsten. Deze vinden plaats in Steunpunt Zelfhulp, Sonniusstraat 3 in ’s-Hertogenbosch.
Zie voor de informatiefolder www.ambachtshoeve.nl of bel met Mieke van Kooij, trainer: tel. 073 511 2451
Mailen kan ook: maatcoachingmvdl@home.nl

GGD in de Wijk !

Ook in de wijken Kruiskamp-Schutskamp is de GGD Hart voor Brabant actief op verschillende onderwerpen rondom gezondheid. Al
enige jaren organiseert de wijkgezondheidswerker van GGD samen met bewoners activiteiten in de wijk om de gezondheid van jong
en oud in de wijk te verbeteren. Naast de wijkgezondheidswerker zijn ook de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts actief op alle
scholen in de wijk. Daarnaast is er ook onze voorlichter Eigen Taal en Cultuur (VETC). Tot slot zetten onze collega’s van het consultatiebureau zich in voor de gezondheid van de allerkleinsten…
Wijkgezondheidswerker, Ingrid Bodeutsch, telefoonnummer 073 640 40 82 (op maandag afwezig)
Sinds 1 januari ben ik de wijkgezondheidswerker voor de wijk Kruiskamp-Schutskamp. Mijn doel is om samen
met u de gezondheid van de bewoners in de wijk te verbeteren. Dit wil ik doen door verschillende activiteiten
in de wijk te organiseren. Natuurlijk doe ik dit niet alleen en werk ik samen met de scholen en andere organisaties in de wijk, zoals de Brede Bossche School (BBS) De Kruiskamp, Divers, Sportpunt West en de moskee.
Maar ook enthousiaste vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenwerking, om zo alle gezondheidsactiviteiten in
de wijk te helpen organiseren en uitvoeren. Voor 2013 zijn een aantal activiteiten gepland.
Samen met ’S-Port willen wij tijdens de Koningsspelen op vrijdag 26 april activiteiten in de wijk uitzetten. Op
28 september a.s. bij de officiële opening van de ‘nieuwe’ BBS Kruiskamp en de opening van het Wijkplein
Helftheuvel zullen er ook activiteiten plaatsvinden. Op 30 september start het project ‘Samen Gezond in West’
op de scholen in de BBS en bij het Kindcentrum De Ontdekking. Op de Mgr. Bekkersschool organiseren we in april een ‘Gezonde leefstijl’ week, waarbij de leerlingen activiteiten doen rondom gezonde voeding en bewegen.
Voor de senioren komt er in het najaar een Gezondheid fittestdag.
Voorlichter Eigen Taal en Cultuur, Perihan Candas, tel. 073 640 40 61
(maandag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 14:30 uur)
Ik geef groepsvoorlichtingen en cursussen over o.a. opvoeden en diabetes. De voorlichtingen kunnen gaan
over verschillende gezondheidsthema’s zoals voeding, vrouwenklachten, ‘spanningsklachten en depressiviteit’,
maar ook bijvoorbeeld ‘geld en opvoeden’.
Ook is het mogelijk om individuele voorlichting te krijgen. Hiervoor kunt u een afspraak met mij maken.
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Wijkplein De Helftheuvel
In maart heeft de gemeenteraad akkoord gegeven om het wijkplein te verbouwen. Op de locatie van de oude bibliotheek
komt het nieuwe wijkplein waar bewoners met al hun vragen terecht kunnen. In het wijkplein werken vrijwilligers en
professionals samen om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van een antwoord op uw vraag of een oplossing voor uw
probleem. In de volgende wijkkrant leest u meer informatie over de samenwerking in het wijkplein en de verbouwing.
Het wijkplein is nu ook op maandagmiddag open!!
Ook nu kunt u terecht bij het wijkplein op Helftheuvelpassage 117:
op dinsdag, woensdag en donderdag ook van 9:00 – 12:00 uur
op maandag en dinsdag van 13:00 – 16:00 uur

Spreekuur Wmo-loket in Wijkplein De Helftheuvel

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

iedere donderdag van 09:00 tot 10:30 uur (vrij inloopspreekuur)
en van 11:00 tot 12:30 uur (op afspraak via www.s-hertogenbosch.nl/wmo)

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

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 16 06
Contactpersoon Brahim Settout Divers, spreekuur op dinsdag van 13:00 – 14:00 uur.
Gezocht talent

Aangeboden talent

Klussers: De Talentenbank zoekt mannen en vrouwen die tijd over
hebben om een keer een klusje te doen voor een medebewoner
uit de wijk die dat zelf niet (meer) kan.
Meld je 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.

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!

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 staan een aantal
talenten voor u klaar om u te helpen.

Iemand die het leuk vindt om in de tuin te werken: Wij zoeken
bewoners die graag in de tuin werken. Verschillende bewoners
zoeken iemand die hen willen helpen bij het tuinonderhoud. Wilt
u meehelpen? Meld u aan bij de Talentenbank.

Boodschappendienst voor en door bewoners: 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
van 9:00 tot 12:00 uur, tel. 073 627 36 10
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Verbeterde waterhuishouding in West
Afgelopen winter bouwde aannemer F.A. Pennings uit Rosmalen vier geautomatiseerde stuwen en drie afsluiters in de watergangen
van de wijken De Kruiskamp en Schutskamp.
Stuwen werden gerealiseerd ter hoogte van de Admiraliteitslaan,
Gouverneur van den Bogaerdesingel/Rijzertlaan en Lagemorgenlaan/Kooikersweg en Kooikersweg/Oude Vlijmenseweg. Afsluiters
werden gemonteerd op duikers onder de Brussellaan, Helftheuvelweg en Oude Vlijmenseweg.

Met deze nieuwe objecten is de waterbeheerder in staat om de
watercirculatie in de watergangen goed te regelen. Dit is nodig
om het oppervlaktewater gezond te houden. Vooral in de zomer
wanneer het water opwarmt en er weinig aanvulling is door
regen.
De maatregelen staan niet op zichzelf maar zijn onderdeel van
een programma waarin gemeente een waterschap samenwerken aan een sterk verbeterde waterhuishouding in Stadsdeel West. Eerder
(2009) realiseerde ’s-Hertogenbosch extra waterberging nabij het Weidonkpark, Schutskamppark, Brussellaan en Kruiskamppad.
Ook investeerde ’s-Hertogenbosch in extra waterberging in het afvalwaterriool. Door het ‘afkoppelen van verhard oppervlakte’ scheidt
de gemeente afvalwaterstromen en regenwaterstromen. Zo investeren waterschap Aa en Maas en gemeente ’s-Hertogenbosch samen
in gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater in stadsdeel West. Voor nu en voor later!

Bezuinigingen in de openbare ruimte

De gemeente ’s-Hertogenbosch moet bezuinigen op de uitgaven. Ook de afdeling Realisatie en Beheer openbare ruimte heeft een
opdracht tot bezuinigingen gekregen. In 2012 heeft u hierover in de krant De Bossche Omroep en het Brabants Dagblad een aantal
artikelen kunnen lezen.
Bezuiniging afdeling Realisatie en Beheer openbare ruimte
Onderhoud van groen, zoals heesters, hagen, vaste en éénjarige planten is duur. De bezuinigingsmaatregelen zullen bestaan uit:
• Geen éénjarigen meer aanplanten
• Geen bloembakken met éénjarigen plaatsen
• Het “adopteren” van de rotondes
• Het omvormen van heestervakken naar gazon
Geen éénjarigen meer planten
In 2012 is de helft van de perken met éénjarigen al verdwenen. In West waren er in 2012 alleen in het gras voor de Meanderflat aan de
Kruiskampsingel nog perken met éénjarigen. Deze planten we in 2013 niet meer aan. De perken gaan we inplanten met vaste planten of
heesters.
Geen bloembakken plaatsen
Van de bloembakken hebben we het afgelopen jaar de helft van de bakken geplaatst.
In 2012 stonden nog bloembakken of geraniumtorens in de Copernicuslaan (winkelcentrum Boschveld), Vlijmenseweg en Rietveldenweg. Dit jaar zullen deze bloembakken of geraniumtorens (bakken) niet meer worden aangebracht.
Het “adopteren” van de rotondes
In 2013 zijn we van plan om de rotondes door een gespecialiseerd bedrijf te laten adopteren. Het bedrijf draagt zorg voor het onderhoud van de rotondes. Het bedrijf benadert en geeft (lokale) bedrijven de gelegenheid om reclame te plaatsen op de rotondes
Het omvormen van heestervakken naar gazon
Het jaarlijks onderhoud van beplantingsvakken is intensief en dus duur. Als we een deel van de plantvakken inzaaien met gras, of omvormen naar minder intensieve beplanting besparen we daarmee op de onderhoudskosten.
In West zullen we ongeveer 5.000 m2 heestervakken om moeten vormen naar gazon of minder intensieve beplanting. We hebben de
plantvakken in de wijk bekeken. Er is hierbij gelet op de staat van het plantvak, de kosten van onderhoud, de groenstructuur van de
buurt en de mogelijkheid tot machinaal maaien.
Hieruit zijn een aantal vakken geselecteerd die we willen omvormen. Dit kan invloed hebben voor de openbare ruimte bij u in de straat.
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Bezuinigingen in de openbare ruimte (vervolg)
Kom in actie
Deze verandering in de plantvakken heeft invloed op uw woonomgeving. Bewoners kunnen, net als bij de bloemtorens, afspraken maken met de gemeente om de plantvakken zelf te gaan
onderhouden. Deze burgerparticipatie, initiatieven vanuit bewoners juicht de gemeente toe. Dit is een kans om de plantvakken
in de huidige staat te behouden. Ook de sociale samenhang in
de buurt wordt verbeterd. Natuurlijk gelden er wel een aantal
regels. Het onderhoud door bewoners bestaat uit het regelmatig
verwijderen van onkruid en zwerfvuil.
Meld u aan of vragen?
Wanneer er in uw straat vakken worden omgevormd, ontvangt u
binnenkort een bewonersbrief. Als blijkt dat er in uw straat interesse bestaat om met een aantal buurtbewoners dit plantvak te
gaan onderhouden, kunt u dit aangeven. Ook als er in uw straat
geen omvormingen plaats vinden, maar u wel samen de beplanting in uw straat wilt onderhouden kunt u dit melden.
U kunt hierover dan contact opnemen met de projectleider wijkbeheer West, mevr. C. de Crom, tel. 073 615 9742 of per e-mail
c.decrom@s-hertogenbosch.nl
Geen actie uit de wijk?
Als er vanuit de bewoners geen belangstelling is om plantvakken zelf te gaan onderhouden, zullen de betreffende vakken worden omgevormd. De gemeente gaat dan in de loop van 2013 gras inzaaien. U wordt dan op de hoogte gebracht van het tijdstip van de werkzaamheden.

Bezuinigen is niet leuk, maar wel noodzakelijk !!

Gratis uitleen van tuingereedschap

Houdt u van bloemen en planten? Vindt u het ontspannend om een beetje in uw tuin te werken nu alles weer begint te bloeien?
Maar wordt dat plezier tenietgedaan door een gebrek aan goed tuingereedschap? Geen nood. Sinds vorig jaar hebben BrabantWonen en Zayaz een uitleenpunt voor tuingereed opgezet voor bewoners van de wijken Kruiskamp en Schutskamp.
Of u nu op zoek bent naar een elektrische heggenschaar, een bladblazer, een hogedrukreiniger, een kruiwagen of een schop. Het
tuingereedschap uitleen servicepunt kan u daarmee helpen. Daarmee maakt u uw tuin weer picobello in orde. Er is zelfs gedacht aan
kindertuingereedschap. Want jong geleerd is oud gedaan.
Meer weten of lenen? Neem dan contact op met de tuingereedschap-uitleen-servicelijn, 06 43 11 58 58 (tussen 08:00 en 17:00 uur)

In de juni-editie van de wijkkrant het volledige verhaal van de Koningslinde ?!

Zorgboerderij de Locatie
Zorgboerderijen zijn tegenwoordig een bekend begrip. Weet U
dat ook bij U in de buurt een dergelijk mooi initiatief staat?
Aan de rand van Vlijmen, naast het Engelermeer en daarmee
ook vlak bij Den Bosch is ‘DE LOCATIE’ gevestigd. Op een van
oorsprong kleinschalig boerenbedrijf wordt al bijna 5 jaar hulp
geboden aan jongeren vanuit de jeugdzorg die in een grote setting niet tot hun recht komen.
Door de jongeren, binnen hun mogelijkheden, mee te laten helpen op de boerderij wordt op een positieve manier hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid gestimuleerd. Door samenwerken wordt ongedwongen contact gelegd en omgangvormen
geoefend.
Omdat we zo dicht mogelijk bij de natuur willen blijven worden
op de boerderij in de groentetuin geen bestrijdingsmiddelen
gebruikt. Sinds kort zijn we over gegaan op zogeheten ‘permacultuur’. Dit is een manier van tuinbouw waarbij zo min mogelijk
ingegrepen wordt en, door de juiste mix van beplanting, de groenten zelf de bodem in evenwicht houden. Ook bij de verzorging van
de dieren is er voor gekozen om alleen in te grijpen als dat nodig is waardoor preventieve medicatie achterwege blijft.
Het bij de boerderij horende winkeltje ( open op woe-vrij-za van 10 tot 14 uur) is een werkervaringsplek voor jongeren. Er zijn producten die op de boerderij worden verbouwd te koop die aangevuld worden met streekproducten. Naast groenten en fruit zijn er ook
eieren, melk, vlees, honing en zelfgemaakte producten zoals jam, chutney, soep en stamppot.
U vindt ons op De Gemeint 3 in Vlijmen, tel.nr. 06 53 49 42 34
ALS U DIT ARTIKEL MEENEEMT NAAR DE WINKEL, HEBBEN WE EEN LEUKE ATTENTIE VOOR U !!

663512 Wijkkrant
geheel.indd
7
20130406
WKS 2013West
02.indd
7

05-04-13
10:38
5-4-2013
9:26:04

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? De ideeën daarover zijn we momenteel aan het uitwerken 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.

Poep in het park..............
Sinds enige maanden is ons gezin uitgebreid... en wel met een pup.
En zoals dat met puppies gaat, meteen aan de slag met zindelijkheidstraining. In eerste instantie door het hondje snel in de tuin te zetten als we maar dachten dat ie iets ging doen of als ie al iets gedaan had. Maar het was uiteindelijk niet de bedoeling dat hij de tuin als
toilet zou gaan zien, dus na enkele dagen namen we hem mee naar het park. Dat vond ie wel leuk, al had ie niet meteen door dat het
de bedoeling was om daar zijn behoefte te doen. Gelukkig leerde hij dat al snel. Net zoals vele andere honden die in het Beatrixpark
worden uitgelaten.
Doordat het park midden in een woonwijk ligt, heb je natuurlijk te maken met een grote concentratie hondenbezitters en daardoor ook
met een grote concentratie hondenpoep.
Het mag dan zo zijn dat er in het park hondenuitlaatroutes zijn, toch lijkt het erop dat de baasjes daar vaak lak aan hebben. Ik geef toe
dat deze routes niet altijd even duidelijk of praktisch zijn, maar toch. Ook op plaatsen waar écht geen uitlaatroute loopt, liggen kilopakketten poep. En dat terwijl er speelplaatsen zijn en er kinderen spelen in het park. Onlangs zijn er mooie fruitboompjes geplaatst en
binnenkort worden er Natuur- en Milieu Educatie (NME-) routes aangelegd. Maar hoe moeten die kinderen daar komen zonder in de
poep te trappen?
Op dit moment hoopt men dat het snel mooi weer wordt en de temperatuur gaat stijgen. Maar wanneer het warmer wordt gaat het in
dat park niet echt lekkerder ruiken. Dan hangt er een vieze poeplucht en ga je daar echt niet voor je plezier vertoeven.
Wat mij betreft horen uitlaatroutes niet in een park waar men recreëert en waar kinderen
spelen. Dat men daar graag z’n hond uitlaat moet kunnen maar dan zonder dat men de poep
achterlaat! In dit geval gaat het over het Beatrixpark maar er zullen vast meer plekken zijn waar
hondenpoep nog steeds voor overlast zorgt.
Beste hondenbezitters, gebruik dat (verplichte) plastic zakje nu eens waar het voor is en zoek
geen excuses meer om het niet te doen. Gewoon opruimen.
(Naam en adres bij de redactie bekend)

is op zoek naar talent

voor seizoen 2013-2014 !!

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! 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!
Vanaf september kunnen talenten uit de wijk weer optreden.

Dus lijkt het je leuk om ook eens op te treden?
Stuur dan een bericht met je naam en telefoonnummer naar wijktheaterkruiskamp@hotmail.com
of je kunt bellen naar Senay Özkara, telefoonnummer 06 38 50 67 71
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Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, april 2013

Grote opknapbeurt voor
Kruiskamp en Schutskamp
Niet alleen woningen zijn op een gegeven moment toe aan een grondige renovatie. Ook de
openbare ruimte heeft na ongeveer vijftig jaar een grote opknapbeurt nodig. De gemeente
noemt dat vitalisering. Ze heeft daarvoor een plan voor de lange termijn en maakt er geld voor
vrij. Onlangs is de wijk Hintham Zuid stap voor stap gevitaliseerd. Ook de Oosterplas heeft een
grote opknapbeurt gekregen. Nu is het dus de beurt aan de wijk West.
Vorig jaar is er al een rapport gemaakt
over de openbare ruimte in West. Daaruit
bleek dat West er niet zo slecht bij ligt.
Maar als er niets gebeurt gaat het wel
slecht worden. Daarom is het zaak de
openbare ruimte nu aan te pakken.
Lange termijn
Op basis van het rapport is er een
vitaliseringsplan gemaakt voor de

toekomst van de Kruiskamp en de
Schutskamp. In dat plan staat hoe deze
buurten er in de toekomst uit moeten
gaan zien. Dan gaat het om de
bestrating, riolering, groen, bomen en
speelplaatsen. Het plan is vastgelegd in
een boekje dat in de loop van 2013 via
internet beschikbaar is. Er volgt dan
een inspraakprocedure waarin iedereen
kan meepraten over de vernieuwingen

die op lange termijn in de openbare
ruimte in West gaan plaatsvinden.
Korte termijn
Er is ook al een plan voor wat er de
komende vier jaar gaat gebeuren als
onderdeel van dit vitaliseringsplan. De
eerste drie plekken waar het riool, het
groen en de bestrating worden
vernieuwd zijn bekend. Ten eerste is
dat het buurtpleinproject aan de
Hudsonlaan in de
Schutskamp. Na
een aantal drukbezochte bewonersavonden is besloten
dat de Hudsonlaan
een mooi buurtpark gaat worden.
Het tweede project
is de vitalisering
van de Zeeheldenbuurt. Bij de
nieuwbouw van
Zayaz komt er nieuwe riolering en
bestrating. Daarna
wordt ook in de
omgeving de
riolering verbeterd.
Het derde project is
het opknappen van
de Generaal
Rosslaan en de
Rudolf van Baarlestraat.

Beeld van de bestrating aan de Hudsonlaan.

663512 Wijkkrant West geheel.indd 9

05-04-13 10:38

Jongerenraad West
De jongerenraad West heeft een grote rol
gespeeld bij het tot stand komen van het
nieuwe jongerencentrum aan de Kooi-

kersweg, in het voormalige partycentrum
Sterrenheuvel. Op dit moment vindt de
verbouwing plaats. De verwachting is dat

het nieuwe jongerencentrum dit voorjaar
open gaat. Op de foto de jongerenraad in
de nieuwe samenstelling.

Van links naar rechts: Burcin, Gazi, Beyza, Jeremy, Melisa, Rumeyza en Amin. Niet op de foto: Firat, Abdel en Michelle.

Bewoners en verkeersveiligheid
Op de wijktafel van 25 april presenteert Koen Gijsbrechts het nieuwe plan voor verkeersveiligheid
in de wijk. Koen is verkeerskundige bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.
‘Zijn we wel goed bezig?’ Die vraag
stelde Koen Gijsbrechts in 2010 voordat
het nieuwe gemeentelijke beleid voor
verkeersveiligheid vastgesteld zou
worden. Hij sprak met de wijk- en
bestuursraden bij de evaluatie van het
beleid. Toen bleek dat de wijkraden meer
betrokken willen zijn bij de aanpak van
verkeersveiligheid.
Aanpak
Het gaat op zichzelf goed met de
verkeersveiligheid in ’s-Hertogenbosch,
maar het kan nóg beter. Op basis van de
evaluatie gaan we de veiligheid nu op
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drie manieren aanpakken. Ten eerste
worden onveilige verkeerssituaties
verbeterd. Ten tweede wordt de vormgeving van een weg veranderd wanneer
deze onduidelijkheid oplevert. Een brede
asfaltweg in een gebied waar je maar 30
kilometer per uur mag rijden is bijvoorbeeld niet goed. Ten derde gaat de
gemeente samen met bewoners het
gevoel van onveiligheid aanpakken.
Samen
Koen: ‘Het helpt niet als we meer en
meer drempels aanleggen. Tachtig
procent van de automobilisten die te

hard rijden, blijken eigen wijkbewoners
te zijn. Onveiligheid in het verkeer
komt bijna altijd door ongewenst
gedrag en niet door een onveilige weg.
Daarom vragen we bewoners om
hiervoor in hun eigen buurt aandacht
te vragen. Aangesproken worden door
buurtgenoten helpt veel beter dan
brieven krijgen van gemeente of
politie. We blijven als gemeente helpen,
maar we gaan vooral kijken wat de
bewoners zelf kunnen doen. Met deze
aanpak zijn gemeente en bewoners
samen verantwoordelijk voor de
verkeersveiligheid in de wijk.’
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Speelplek Nederlandse buurt vernieuwd
Toen Burgemeester en Wethouders afgelopen herfst in de wijk op bezoek waren, vroegen
bewoners van de Nederlandse buurt of de speelplek aan de Bredastraat en de Tilburglaan niet
kon worden opgeknapt. Dat initiatief is door de gemeente opgepakt. Samen met bewoners is
gekeken: wat willen we hier en wat is mogelijk?
‘In november zijn we voor het eerst bij
elkaar gekomen met een aantal bewoners,’ vertelt Jan van den Broek. Hij is
wijkteamleider beheer openbare ruimte.
Pannaveldje
Een van de bewoners maakte na die
eerste bijeenkomst een tekening. Het
speelplein wordt een plek waar kinderen
van nul tot twaalf jaar kunnen spelen. De
oude speeltoestellen gaan weg en er
komen nieuwe. Alleen het duikelrekje en
de wip blijven. Verder komt er een
verdiepte kuil waar kleine kinderen
kunnen spelen en een pannaveldje met
lage doeltjes. Niet geschikt voor de
oudere jeugd: die kan beter gaan
voetballen in de voetbalkooi aan de
Brussellaan.

bewoners de ontmoetingsplek. Daarom
worden er vier palen neergezet, waarin
een doek van zeven bij zeven meter is in
te klikken. Ideaal als zonnescherm of om
samen onder te barbecue-en! Inmiddels

zijn de hagen rond het pleintje al aangeplant en de offertes voor de nieuwe
speeltoestellen aangevraagd. Jan van den
Broek: ‘We proberen voor de zomervakantie de speelplek klaar te hebben.’

Ontmoetingsplek
Bijzonder is dat er op het speelpleintje
ook een ontmoetingsruimte voor de buurt
komt. Dat idee komt voort uit de keet die
hier heeft gestaan toen BrabantWonen
bezig was met de renovatie van de
woningen. Nu de keet weg is, missen de

Feestelijke open dag op 28 september
Er gebeurt heel veel in West. Op verschillende plekken in de wijk zijn openingen,
verbouwingen en jubilea te vieren.
Zaterdag 28 september wordt daarom

Brede Bossche School.
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een gezamenlijke feestelijke open dag.
Bewoners kunnen komen kennismaken
met gloednieuwe of vernieuwde gebouwen en met de enthousiaste mensen die

er werken. Wie wil, kan ook meedoen aan
allerlei feestelijke activiteiten.
Dit zijn de partijen die in ieder geval
meedoen:
- de Brede Bossche School (gaat in mei
van start)
- het Wijkplein in de Helftheuvel (verbouwing eind september klaar)
- het jongerencentrum aan de Kooikersweg (verbouwing dit voorjaar klaar)
- Sportpunt West (nieuwe bomenlaan,
(hard)looproutes en andere sportieve
ontwikkelingen)
- Atlent KinderExpertiseCentrum.
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel
viert eind september haar veertigjarig
jubileum en organiseert op zondag 29 september een eigen open dag.
Op 28 september zal er van alles te doen
zijn, op verschillende tijdstippen van de
dag. Bewoners kunnen dan op meerdere
plekken een kijkje komen nemen. Nadere
informatie volgt.
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Een speelplek in de Generaal Rosslaan
‘Typisch Den Bosch’ is een initiatief vanuit de gemeente. In een rijdend kantoortje kunnen
Bosschenaren zich melden met een idee of droom. Toen een bewoonster uit de Generaal Rosslaan
hier kwam vertellen: ‘Ik wil een speelplek bij mij voor de deur’ ging het balletje rollen. In dezelfde
periode werd Frederik van Weert projectleider voor een grote opknapbeurt van de Generaal
Rosslaan en de Rudolf van Baarlestraat.
De bewoners hadden al een paar
avonden over de speelplek gepraat en
nagedacht, toen Frederik van Weert
erachter kwam wat hier gaande was. ‘Ik
dacht meteen: dat moeten we
combineren.’

Opknapbeurt
Zo gebeurde het. Inmiddels heeft de
gemeente op twee bewonersavonden de
plannen voor de buurt gepresenteerd. De
grote opknapbeurt van de Generaal
Rosslaan en Rudolf van Baarlestraat past

in het grotere vitaliseringsplan. De straten
krijgen een nieuwe indeling, met nieuwe
bestrating en trottoirs. De riolering wordt
vernieuwd en gescheiden in een vuilwateren schoonwaterstroom. Ook komen er
nieuwe parkeervakken, zodat bewoners
straks hun auto beter kwijt
kunnen. En er komt nieuw en
beter groen, dat minder
onderhoud vergt.
Speelplek
De nieuwe speelplek komt in
het midden van de Generaal
Rosslaan. Het is nu nog een
verhard pleintje met geparkeerde auto’s, maar het wordt
een plek waar jonge kinderen
lekker kunnen spelen. De
bewoners zoeken op dit
moment de ideale speeltoestellen uit. Frederik van Weert
wil voor de bouwvakantie
met het werk starten. ‘Mijn
wens is dat in ieder geval de
speelplek voor de bouwvakantie klaar zal zijn.’
Op deze plaats komt de nieuwe
speelplek.

Het nieuwe wijkteam komt eraan

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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initiatieven van wijkbewoners, gericht op het ondersteunen
van kwetsbare huishoudens of het verbeteren van de buurt.
Begin april zijn de teamleden en de teamleider van het nieuwe
wijkteam aangesteld.
Tijdens de wijktafel van 25 april presenteert wethouder Geert
Snijders het nieuwe wijkteam. Hij zal ook ingaan op de werkzaamheden en de opdracht van het team. Het wijkteam zal zich
daarna zo snel mogelijk in de wijk laten zien.

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

In de nieuwsbrief Wijkgericht Werken van januari was het al
aangekondigd. Het wijkteam start nog voor de zomer als een
proef voor voorlopig twee jaar. Dat houdt in dat kwetsbare
wijkbewoners ondersteuning krijgen van enkele sociaal werkers
met een brede blik. Deze zogenaamde ‘sociale huisartsen’
hebben een centrale rol in de hulpverlening binnen een
huishouden. Ze gaan doen wat nodig is, niet meer en niet
minder. De sociale huisartsen zullen veel in de wijk zijn, met het
wijkplein als uitvalsbasis. Het wijkteam gaat ook aan de slag met

05-04-13 10:38

Even kennismaken..............
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Edward Vinken en ik ben op 1 oktober 2012 gestart als directeur op basisschool de Kruisboelijn.
Op deze school werk ik dagelijks in een team van enthousiaste en betrokken collega’s aan goed onderwijs (want daar hebben onze kinderen recht op!). Goed onderwijs in de zin van het behalen van goede resultaten op het gebied van rekenen, spelling en lezen. Dit alles
in een veilige, plezierige en uitdagende schoolomgeving, waar ouders ook betrokken worden op ons onderwijs. We zeggen dan ook met
enige trots: De Kruisboelijn, voor een stevige koers!
Gelukkig werken we als scholen en instanties in deze wijk meer en meer samen. Om van elkaar te leren en om de Brede Bossche School
(BBS) gedachte de komende jaren verder vorm te geven. Deze samenwerking draagt zeker bij tot vergroten van kansen en succes. Het
nieuwe gebouw zal deze samenwerking alleen maar verstevigen. Een prachtig voorbeeld is dan ook het wijktheater. Ik heb dan ook afgelopen vrijdag met veel plezier gekeken naar alle optredens van kinderen: wat een talenten!
Ik kijk uit naar verdere samenwerking en hoop velen van u tijdens de officiële opening van de BBS te mogen ontmoeten.
Tot ziens op de Kruisboelijn of in de wijk, met hartelijke groet..........Edward Vinken

De Grote Verhuizing
Op vrijdag 26 april begint dit jaar de meivakantie voor de scholen in de Kruiskamp. Op deze dag hebben de kinderen dus
vrij, omdat de leerkrachten de laatste spullen gaan inpakken. Tijdens de vakantie zal de verhuizing plaatsvinden en wordt
veel nieuw meubilair geleverd.
Op dinsdag 14 mei zullen de kinderen voor de eerste keer de ingerichte
school en peuterspeelzaal gaan bezoeken. Een en ander zal natuurlijk een
feestelijk tintje krijgen.
Dat de verhuizing zoveel verlaat is komt geheel voor rekening van de vorst in de grond.
Pas nadat de grond geschikt was voor bewerking konden de speelplaats en parkeerplaatsen aangelegd worden. Maar dan zijn we er nog niet…..
De parkeergelegenheid bij de sportzaal aan de Churchill-laan kan pas aangelegd worden
nadat de noodlokalen afgebroken zijn. Dus parkeeroverlast zal er nog wel even blijven
bestaan. Dat geldt zeker ook voor de locatie aan de Jan Olieslagersstraat. Daar wordt nog
druk gebouwd aan de gymzaal. Pas als die gereed is zal ook daar een grote parkeerplaats
ontstaan. Een en ander moet gereed zijn rond november 2013, maar…..pin me daar niet
op vast.
De wijkbewoners zullen echter nog even geduld moeten hebben voor zij een bezoek kunnen brengen. De geplande open dag zal samenvallen met een aantal andere wijkgerichte
activiteiten in het weekend van 28/29 september. Wat niet wil zeggen dat wijkbewoners
geen activiteiten kunnen gaan organiseren in de BBS. Zo is de buurtkamer voor wijkbewoners wel toegankelijk. Hiervoor zoeken we nog enkele gastmannen en gastvrouwen.
groet.....René Dullaart

De GROENE Brede Bossche School..........
BBS De Kruiskamp is niet alleen sportief en cultureel actief, maar ze wordt nu ook nog eens groen. In de afgelopen jaren organiseerde ze
in samenwerking met De Groene Poort al lessen in de natuur voor alle groepen. Zo werden er ook lessen gegeven in de kinderboerderij.
Maar we willen meer. We merken aan de kinderen dat ze het heel erg leuk vinden om buiten deze lessen te krijgen. Vandaar dat we
meer lessen buiten gaan geven. In het Beatrixpark, het Sportpark, in het Bosgebiedje achter de laatste flat van de Admiraliteitslaan, de
groene randen van de wijk, De Moerputten en de Vughtse Gement. Kortom overal waar groen te vinden is.
Op vrijdag 15 maart (NLdoet) is het startschot gegeven voor de aanpassingen die nodig zijn voor deze lessen.
Zes fruitbomen en 15 meter oeverbeplanting zijn geplant
in het Beatrixpark. Vrijwilligers van Canon en SNSbank
hebben dit klusje samen geklaard met 12 kinderen van de
basisscholen.
We zijn begonnen met zwerfvuil weg te halen uit het
eerder genoemde bosgebiedje. Voor enkele kinderen was
dit de eerste keer dat ze daar geweest zijn. En ik wed dat
nog veel bewoners niet weten wat voor mooi stukje natuur Staatsbosbeheer daar heeft liggen. En zwerfvuil lag
er genoeg van zakken vol plastic tot een roestige fiets en
een vergane tent.
Om 10:30 uur werden de fruitbomen geplant.
Al deze activiteiten gaan in het vervolg georganiseerd
vanuit ons eigen GROENE LOKAAL. Met een duur woord
Natuur en Milieu Educatielokaal (NME-lokaal).
Maar daar kunnen wij wel wat hulp bij gebruiken.
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De GROENE Brede Bossche School..........(vervolg)
Wij zijn op zoek naar:
• Vrijwilligers die dit NME-lokaal willen gaan beheren.
• Vrijwilligers die samen met de BBS van tijd tot tijd de fruitbomen willen snoeien.
• Vrijwilligers die met groepjes kinderen opdrachten in de natuur willen uitvoeren.
• Kinderen die lid willen worden van “De Groene Vingers club” (een mooiere naam mag nog verzonnen worden). Zij gaan onder
begeleiding onze eigen aangeplante stukjes groen onderhouden, maar krijgen ook hele leuke workshops.
Krijgt u een warm groen gevoel bij het lezen van dit artikel?
Bel dan snel naar René Dullaart 06 54 60 83 03 Mailen kan ook: rene@bredebosschescholen.nl

Fruitbomen snoeien
De BBS wil een fruitbomen snoeicursus organiseren in samenwerking met Het Groene Woud. De kosten daarvoor worden
door de BBS betaald. Heeft u belangstelling om 1 dag samen op
stap te gaan en deze cursus te volgen?
Meld u dan snel aan bij René Dullaart
06 54 60 83 03 e-mail: rene@brede bosschescholen.nl
Voorwaarde is wel dat u inzetbaar wordt als vrijwilliger voor het
snoeien van de fruitbomen in het Beatrix Park.
De volgende bomen hebben we geplant:
Brabantse Bellefleur:

een zachtzure appel, goed te gebruiken
als handappel, voor de appelmoes en
voor de appeltaart. Wie bakt de eerste?

Notarisappel:

handappel; met een zeer goede smaak.

Brederode:
Conférence:

een zoete peer geschikt om sap van te
maken.
een sappige handpeer, ook geschikt voor sap

Belle de Louvian:

een grote rood-blauwe pruim

Victoria:

een rode langwerpige pruim

Boer Kees
Het gaat niet goed met onze economie, want:
De bananenhandelaar is de pisang;
De tabakshandelaar is uitgesproken de sigaar;
De bakker verdient geen droog brood meer;
De herenmode is volledig de das omgedaan;
De lampenwinkeliers zien de toekomst donker in;
De scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen;
Menig timmerman heeft het bijltje erbij neergelegd;
De kousenfabrikant ziet er geen gat meer in;
De tuinder heeft men knollen voor citroenen verkocht;
De binnenschippers zijn aan lager wal geraakt;
De chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijtgeraakt omdat de
wegen aan de belasting bezweken zijn;
De beroepsscheidsrechters vinden er geen bal meer aan;
De badmeesters kunnen het hoofd niet boven water houden;
Voor de bioscopen valt het doek;
De bierbrouwers moeten uit een ander vaatje gaan tappen;
De kwekers zitten op zwart zaad;
De mijnbouw gaat de pijp uit;
De NS is het spoor bijster;
De caféhouders zijn het zat;
Ondanks de hoge prijzen kunnen de aardappelboeren het niet
meer rooien;
De slijterijen gaan op de fles;
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Met de handel in liften gaat het op en neer;
De slager ziet er geen been meer in;
De tapijtfabrikanten kunnen er geen touw meer aan
vast knopen;
De vissers vangen bot en de gasfitters leggen het loodje;
De drankleveranciers moeten water bij de wijn doen;
De zangers gaan een toontje lager zingen;
De kapper zit met de handen in het haar;
De fondspatiënten wordt een poot uitgerukt;
Alleen bij de wapenindustrie zit er nog schot in de zaak!
Voor diegenen die boer Kees missen bij de kinderboerderij De Bossche
Hoeve? Hij is op woensdag en vrijdag van 10:00 tot 14:00 uur te vinden in
de boerderijwinkel van “Zorgboerderij de Locatie” te Vlijmen.

Als de boeren niet meer klagen
en de pastoors niet meer vragen
dan loopt de wereld op ’t eind der dagen
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Scouting Columbus

Rondje Oeteldonk - de aftrap van Carnaval bij Scouting Columbus
Vrijdag 8 februari was het tijd voor de jaarlijkse carnavalsviering van Scouting Columbus. Toen de leden om 19.00 uur de
Scoutingboerderij ‘t Hoefke binnenkwamen was de Boerderij al helemaal in Carnavalssfeer gebracht. Iedereen had zijn
best gedaan om zich zo leuk mogelijk te verkleden, zo was 1 van de Welpen verkleed als een heus Feestvarken, maar o.a.
ook een Spaanse schone, een treinmachinist en Dora waren aanwezig.

Speluitleg door de staf

‘n Lèkker gevûûl bij Scouting Columbus…

Alle aanwezigen werden verdeeld in 4 groepen en gingen een spel spelen dat opgedeeld was in kleine
spelletjes. Zo kon je vreemde geluiden raden, carnavalsliedjes uitbeelden en meezingen, uitbeelden
wat voor beest je was, gekke bekken trekken. Tussendoor werden er steeds rare spelletjes gespeeld,
zoals gooien op een dartbord waarop foto’s stonden van alle leiding, raakte je je lievelingsleider dan
kreeg je extra punten en miste je, jammer maar dan gingen de punten naar een andere groep. Uiteraard hebben we ook de stoelendans gedaan, want dat blijft toch echt een topper, maar ook een raar
overgooispel waarbij steeds met meer en raardere dingen overgegooid werd. Na een uurtje werd het
spel afgesloten en gingen we hossen en dansen en zo en uiteraard hebben we ook Limbo gedanst. Het
was een gezellige avond. De volgende ochtend stonden de Welpen alweer vroeg op, want zij deden
mee aan de Oliebollenfantengeloop en daarna was het Carnaval echt gestart.
Het spelbord waarop de kleurtjes het soort opdracht bepaalden.

Zwerfafvaldag
Op zaterdag 9 maart werd in het kader van de Landelijke Opschoondag in ‘s-Hertogenbosch weer de zwerfafvaldag georganiseerd.
Vanuit Scouting Columbus doen we hier al reeds een aantal jaren aan mee en zo ook dus dit jaar. Rond 09:45 uur verzamelden we, vrijwilligers, ouders en Scouts, die zaterdagochtend bij de Stadskwekerij aan de Deutersestraat. Wakker worden onder het genot van een
bak koffie of thee, iedereen inschrijven en even bespreken waar we in ‘onze’ deelwijk vuil zouden verzamelen. Ook dit jaar mochten we
ons uitleven in de Schutskamp en de Rietvelden. Met hesjes en vuilgrijpers togen we naar onze werkplek, stalden onze fietsen aan de
Koenendelseweg, splitsen ons op in groepjes en gingen aan de slag.
Onvoorstelbaar wat we met een groep van ruim 30 personen in slechts 2 uur tijd aan vuil hebben verzameld. Gelukkig waren we van
voldoende speciaal bedrukte vuilniszakken voorzien, waarin al dit vuil zich gedwee liet droppen. Was de zak te vol om mee te torsen,
dan wachtte er wel weer een nieuwe…
Druifnat vanwege de gestaag vallende regen, maar voldaan door het aantal goed gevulde zakken togen we terug naar de stadskwekerij.
Daar wachtte ons een aangename traktatie: friet met een snack, of 2 snacks, of 3. Er zijn verhalen bekend van deelnemers die er zelfs 4
op konden!! Naast deze bijdrage aan een schonere stad, spekten we ook onze kas met wederom een mooi bedrag.
NLdoet - Klusdag
Op 15 en 16 maart werden de NLdoet-dagen georganiseerd, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Een mooie gelegenheid om
te combineren met onze jaarlijkse klusdag. Onze schitterend gelegen scoutingboerderij aan de Vlijmenseweg was dan ook dit jaar een
centrum van activiteiten. Het mooie en ruim aanwezige groen rond ons gebouw vraagt jaarlijks het nodige aan onderhoud: dakgoten
schoonmaken, terugsnoeien van uitlopers en onkruid bestrijding. Ons meer dan 100 jaar oude gebouw kan zo ook ieder jaar wel eens
wat extra onderhoud gebruiken.
Gelukkig waren er naast onze ‘eigen’ vrijwilligers ook een aantal vrijwilligers die onze vereniging een warm hart toedragen. Al met al
een groep van ruim 20 personen die die dag een aantal grote, kleine, onzichtbare en zichtbare klussen hebben geklaard. De grootste
zichtbare klus was het tegen de vlakte halen van de, niet meer te redden, houten keet. Langs deze weg dank ook onze dank voor jullie
hulp die dag!
Nieuwsgierig?
Nieuwsgierig of enthousiast geworden na het lezen van bovenstaande activiteiten bij Scouting Columbus?
Neem dan contact op met het secretariaat (Ruud Claassen)
via e-mail: secretariaat@scouting-columbus.nl of bel met 06 534 159 73
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De Theaterklup
De theaterklup is deel van klup
up, waarover je in de vorige krant kon
lezen. Maar nu ga ik het over de theaterklup hebben omdat het een leuke club is. De
theaterklup is altijd op dinsdag na school. De
lessen worden gegeven door Juf Trudy. Er
doen ongeveer 10 kinderen mee. Ik zit zelf
ook bij de club, het is echt een hele leuke club
want je hebt allemaal verschilende rollen en
het leuke daarvan is dus dat je je echt kan
voelen als een ander persoon.
Avin Abdulrahman Saleh

Antwoord:
De trein vertrol een voor een en
komt dus een voor drie in Parijs aan.
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TTV De Kruiskamp ‘81 biedt wijkbewoners veel meer aanbod in nieuwe accomodatie
Nu Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 zijn intrek heeft genomen in de nieuwe BBS Sportzaal aan de Churchilllaan biedt het veel
meer speelmogelijkheden voor eigen leden, basisscholen en buurtbewoners.
Zo is er ruimte voor recreanten om zowel in de avond als overdag te sporten en zijn de activiteiten op de basisscholen uitgebreid.
Er is één keer per maand een tafeltennisinstuif op zondagochtend waarbij ook buurtbewoners zijn uitgenodigd om te komen spelen.
De vereniging verzorgt daarnaast 3 x per jaar een periode van 5 trainingen waarvoor kinderen van basisscholen in heel Den Bosch zich
via school kunnen inschrijven. TTV De Kruiskamp ‘81 doet steeds meer aan tafeltennis in de reguliere gymlessen op de divers basisscholen. Het door de Nederlandse Tafeltennis Bond ontwikkelde Table Stars lesprogramma is de afgelopen periode gepresenteerd aan
diverse groepen van De Kruisboelijn en De Ontdekking. Het is een leuke mogelijkheid om kinderen met de tafeltennissport te laten
kennismaken.
TTV blijft de mogelijkheden onderzoeken om steeds meer aanbod voor de wijk te realiseren.
Speelzaal: Churchilllaan 81

website: dekruiskamp81.nl

Info@dekruiskamp81.nl

twitter.com/ttvkruiskamp81

Op de foto combinatieklas 7/8 van de Ontdekking na afloop van het Table Stars project

Tennisvereniging De Schutskamp start met G-Tennis
TV de Schutskamp is 3 april j.l. gestart met tennis voor mensen met een verstandelijke beperking: G-tennis. Maak nu Kennis met
G-tennis en doe mee aan de 3 gratis proeflessen. De trainingen worden gegeven door Floortje Voets. Gitta: “Met Floortje Voets hebben we een gediplomeerde trainer binnen de club gehaald die ruime ervaring heeft in het lesgeven aan mensen met een verstandelijke handicap.” De lessen vinden plaats op woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.
Special Olympics inspireerde
“TV De Schutskamp heeft vorig jaar het tennisevenement van Special Olympics (Nationale Spelen
voor mensen met een verstandelijke handicap) georganiseerd. Door het overweldigende enthousiasme van de deelnemers en vrijwilligers is daarna al snel het idee ontstaan om G-tennis op te gaan
starten binnen de club”, aldus initiatiefneemster Gitta van Laarhoven. In Den Bosch wordt nog geen
G-tennis aangeboden. “In samenwerking met ´S-PORT, een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch, en zorgorganisatie CELLO is het idee verder uitgewerkt”.
G-tennis voor wie?
G-tennis is tennis voor iedereen met een verstandelijke beperking die het leuk vindt om een balletje te slaan. G-tennis is met name bestemd voor spelers die ten gevolge van hun verstandelijke
handicap belemmeringen ondervinden om mee te doen aan reguliere sportlessen. Bij G-tennis staat
het plezier en enthousiasme voorop, het is goed voor de conditie en het verder ontwikkelen van
motorische en sociale vaardigheden van de spelers.
Gratis proeflessen
Lijkt het je leuk om een balletje te leren slaan, maar weet je niet of tennis iets voor je is? Schrijf je dan nu in voor 3 gratis proeflessen
op TV de Schutskamp. Na deze 3 proeflessen kan je zelf bepalen of je je inschrijft voor een cursus van meerdere tennislessen.
Aanmelden
Neem dan contact op Gitta van Laarhoven, tel: 06 38 89 43 44 of mail naar: gitta.son@live.nl
Kijk voor meer informatie ook op www.s-port.nl/specialsport of www.knltb.nl/g-tennis
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Buurtkapper MO
Goedkoper kan niet !

Bamboe Hart
Boksheuvelstraat 2f
(zijstraat Oude Vlijmenseweg, ingang Ouderdomshop)

Gespecialiseerd in:
PILATES
YOGA
FEEL GOOD LESSEN (zumba)
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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De nieuwe koers van SV CHC/Orka
SV CHC/Orka is dé sportvereniging in de wijk de Schutskamp. Met een prachtige accommodatie en een rijke historie
heeft CHC/Orka veel te bieden in de wijk.
“De laatste jaren is het beleid van de club helaas wat achtergebleven, maar die tijden zijn voorbij”, aldus Iliass Kabbouti,
jeugdtrainer en bestuurslid bij de club. Met nieuwe leden en een nieuw gevormd jeugdbestuur is CHC/Orka een nieuwe
koers ingeslagen en straalt het weer ambitie uit. De impulsen zijn voornamelijk afkomstig van Marokkaanse jongeren met een academische of sportgerelateerde opleiding die een bijdrage willen leveren aan de club uit hún buurt. Deze jongens kunnen tevens gemakkelijker een brug slaan tussen de allochtone en autochtone buurtbewoners. Doordat de inbreng in de club afkomstig is van zowel autochtone als allochtone vrijwilligers, kan CHC/Orka weer uitgroeien tot de bruisende multiculturele voetbalclub van weleer waar iedereen
welkom is.
Met de nieuwe koers heeft CHC/Orka twee algemene doelstellingen geformuleerd. Het
ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van de jeugdopleiding is er daar een van. “Daarnaast
wil CHC/Orka flink werken aan imagoverbetering”, aldus Jaouad Majiti, jeugdtrainer en
bestuurslid bij de club. Om deze doelen te bereiken is een aantal activiteiten bedacht die op
korte termijn op de planning staan. Om de jeugdelftallen uit te breiden worden bijvoorbeeld
selectiewedstrijden georganiseerd.
Op 5 april 2013 stond een selectiewedstrijd voor de B-junioren op de planning. Jongeren,
geboren in 1997 of 1998, mochten op die dag hun kwaliteiten laten zien om in aanmerking te
komen voor het hoogste B-elftal, dat uitkomt in de 4e divisie landelijk!
CHC/Orka is op 8 mei 2013 gastheer voor de voorrondes van de bekende Danone Nations
Cup, het officieuze wereldkampioenschap voetbal voor kinderen van 10 tot 12 jaar. CHC/Orka
heeft deze rol vorig jaar perfect ingevuld, waardoor de club ook dit jaar weer gastheer mag
zijn van het prestigieuze toernooi.
Verder staat er op 10 mei 2013 een Open Dag op de planning. Hiermee slaat CHC/Orka twee
vliegen in één klap. Door middel van een wijkvoetbaltoernooi hoopt de club jongeren in de
wijk aan te trekken om weer bij de club te komen voetballen. Daarnaast zijn alle buurtbewoners welkom om de activiteiten op de club bij te wonen en kennis te maken met ‘Het nieuwe
CHC’.
Voor de toekomst is men binnen de club nog volop bezig met het bedenken van andere
activiteiten. Op deze manier wil CHC/Orka weer een rol van betekenis gaan spelen in de wijk
Kruiskamp-Schutskamp.
De nieuwe doelstellingen van CHC/Orka gaan gepaard met een intensieve samenwerking
met de KNVB. De voetbalbond is namelijk ook op de hoogte van de plannen bij CHC/Orka en wil daar graag een steentje aan bijdragen.
De opleiding van de jeugdtrainers en spelers zal hierbij centraal staan. De grote Open Dag op 10 mei zal als Kick-Off dienen voor deze
nieuwe samenwerking en de KNVB zal op die dag ook de nodige ondersteuning bieden. Spelers die opvallen die dag kunnen zomaar
geselecteerd worden door de KNVB!
Al met al dus een hoop ambitie, enthousiasme en vernieuwing bij CHC/Orka. De club is duidelijk de goede weg ingeslagen en dat
is allemaal mogelijk gemaakt door vrijwilligers uit de eigen wijk. Hiermee is CHC/Orka weer een club ván en vóór de buurt en staat
men weer positief op de kaart.

Straatvoetbal in West..............
Op het Cruyff Court aan de Kooikersweg wordt door teams uit West de Calvé-straatvoetbalronde gespeeld. Tussen 14:00 en 16:00 uur
kun je de wijkteams aanmoedigen.

Op 24 april a.s. is hiervoor de laatste kans!!

Hup West Hup !!

HULP NODIG BIJ: een maatje meer of
minder, aanvulling op uw dagelijks
eetpatroon, slimmer snoepen en/of
sportprestaties naar een hoger niveau?

vraag een PROEFPAKKET aan

(GRATIS intake, bodyscan en begeleiding)
Irene van der Lee
Onafhankelijk Herbalife Distributeur
SMS ‘proefpakket’ naar 06 188 54 771
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Zoekt u huishoudelijke hulp?
Slechts € 12,95 per uur
www.hulpstudent.nl
bel 06 14 82 60 00
of mail naar y.kroef@hulpstudent.nl
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Spotlight op Sportpunt West
Sportpunt West is in ontwikkeling! Op naar een complex waar het de hele dag door bruist
van de activiteiten. Bij het Sportpunt West kun je sportief bezig zijn!

Ontdek ‘S-PORT, doe mee en draag bij!
Informatie over sport en bewegen 50+ in winkelcentrum de Helftheuvel
Wist u dat er in de wijk West veel te doen is op sportief gebied? Ook voor 50-plussers is
er een ruim aanbod! Bent u er benieuwd naar? Heeft u vragen over sport of bewegen?
In de Nationale Sportweek staat er op vrijdagmiddag 26 april een informatiestand in ‘t
winkelcentrum De Helftheuvel. Vanaf 12:00 uur kunt u terecht in de stand van ’S-PORT
met vragen over bewegen en sport voor 50-plussers.
Of u nou ervaren sporter bent of juist wilt starten, alleen of in een groep wilt sporten,
door de weeks of in het weekend, er zijn veel mogelijkheden in West!
We hopen dat u langskomt met uw wensen en vragen op gebied van sport en bewegen.
Consulent Hetty van der Sluijs is tot 17:00 uur aanwezig.
U kunt ook bellen of mailen met de consulent 50plus Sport en Bewegen via
h.vandersluijs@s-hertogenbosch.nl of 073 615 97 77
TV Schutskamp start met G-tennis
TV de Schutskamp is vanaf april jl. gestart met tennis voor mensen met een verstandelijke beperking; G-tennis. G-tennis. Bij G-tennis staat het plezier en enthousiasme
voorop, het is goed voor de conditie en het verder ontwikkelen van motorische en
sociale vaardigheden van de spelers. De trainingen worden gegeven door de ervaren
tennistrainster Floortje Voets. De lessen vinden plaats op woensdagavond van 19:00
tot 20:00 uur. Neem contact op met Gitta van Laarhoven als je deel wilt nemen aan de
gratis proeflessen. Gitta is te bereiken via 06 38 89 43 44 of gitta.son@live.nl
Fietsles geven
Bij ’S-PORT is er een vacature voor een fietsdocent. Lijkt het je wat om twee keer per
jaar een cursus te geven van 10 lessen á 2 uur? De gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert fietscursussen voor allochtone vrouwen. Hoe zijn de verkeersregels, hoe onderhoud je een fiets en het daadwerkelijk leren fietsen zijn onderdelen van de cursus. Je
volgt eerst zelf een cursus bij de Fietsersbond om daarna aan de slag te gaan (tegen een
vrijwilligersvergoeding). Heb je interesse? Mail Ires Libert op i.libert@s-hertogenbosch.nl

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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