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juni 2013 - 11e jaargang nummer 3 (oplage 6.100)
Van de redactie
Een echte lente hebben we niet gehad, records zijn gebroken, weersdeskundigen spreken elkaar tegen over de zomerverwachtingen. Waar 
iedereen het wel over eens is, is dat men snakt naar de zon. Met de vakantieperiode voor de deur hopen we dat velen van u in binnen- of 
buitenland eindelijk de welverdiende zon en warmte zullen krijgen en we hopen dan ook dat eenieder over een aantal weken kan zeggen 
dat hij/zij heeft genoten van zijn/haar vakantie en wensen u daarbij alvast veel plezier.

Ook veel plezier wensen we u bij deze wijkkrant met weer veel informatie uit de afgelopen maanden, maar ook weer vele doorkijken naar 
vele leuke, op stapel staande, evenementen en activiteiten.

Veel vakantie- en leesplezier..............Geerte, Senay, Brahim, Martin, Wim en Hans

Aan het begin van de zomer, zo vlak voordat het vakantieseizoen 
losbarst, komt de wijktafel nog eens bijeen.
Ook deze keer staan er weer een aantal belangrijke onderwerpen 
op de agenda van de wijktafel.
Allereerst natuurlijk het afscheid van wijkmanager Riekje Bosch en 
het voorstellen van haar opvolger Rens Jeunink.

Uiteraard staan ook de voortgang van het ontwikkelplan en het 
feestweekend van 28 en 29 september op de agenda.

Kom ook luisteren en meepraten. De koffie en thee 
staan klaar.

Wijktafel West
donderdag 20 juni
aanvang 20:00 uur 
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 21/22 september a.s. Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 23 augustus a.s. aanleveren
         (zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Kom naar de wijktafel van donderdag 20 juni in De Helftheuvel

   Kijk voor de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken op de binnenpagina’s
Afscheid van wijkmanager Riekje Bosch en voorstellen van haar opvolger 
Rens Jeunink - Inrichting Hudsonlaan - Nieuwbouw aan de Churchilllaan - 
Het nieuwe wijkteam stelt zich voor - De kinderboerderij - Feestweekend 
28 en 29 september
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Met een gerust hart op vakantie!!
De vakantietijd zit er weer aan te komen.  De een gaat op een verre vakantie, de ander zoekt het dichter bij 
huis. In ieder geval is bij de meeste mensen hun woning een tijdje onbewoond.
Vakantie is bedoeld om lekker tot rust te komen en even je nergens druk om hoeven te maken. Om echt te 
kunnen genieten van uw vakantie is het belangrijk dat u weet dat thuis alles goed geregeld is. Neem de tijd 
voor een goede voorbereiding!
Los van alle preventiemaatregelen is het vooral van belang dat de bewoners elkaars woning in de gaten 
houden.  Daarom is het van belang dat u in de buurt goede afspraken maakt en dat men van elkaar weet 
dat men met vakantie is. Als er dan mensen rond uw woning lopen weet de buurt dat er iets aan de hand is. 
Sociale controle is erg belangrijk en verdachte situaties moeten tijdig gemeld worden.
Politiemensen gaan ook op vakantie, maar “de politie” is altijd bereikbaar. Ook ‘s-avonds en ‘s-nachts. Tegen-
woordig is 112 ook bedoeld voor situaties waarbij daders op heterdaad kunnen worden betrapt.

Schroom niet te bellen en noteer belangrijke gegevens zoals kenteken, merk en kleur van een voertuig en de signalementen van verdach-
te personen. Geef ook de vluchtrichting door.
Verder dient u er voor te zorgen dat waardevolle goederen, zoals sieraden, bankpasjes en geld, niet aanwezig zijn. 
Het is slim om een meterkastkaart ingevuld in uw meterkast te hangen met daarop gegevens hoe u te bereiken bent en van personen die 
te bereiken zijn indien we u niet kunnen bereiken. Op www.politie.nl kunt u zo’n meterkastkaart vinden. Ook andere preventietips kunt 
u daar vinden.
Via het Buurt Informatie Netwerk (BIN) houden we u op de hoogte van de inbraken in uw omgeving en de daarbij behorende werkwijzen 
zodat u daar, voordat u op vakantie gaat, nog rekening mee kunt houden.
Nog steeds treffen we bewoners die nog nooit van het BIN gehoord hebben.  Meld u aan via www.bindb.nl  en door alleen 
uw emailadres op te geven wordt u lid en krijgt u de berichten van de wijkagenten Schutskamp en Kruiskamp toegestuurd.
Voor de oudere bewoners die geen computer hebben mogen natuurlijk hun kinderen zich aanmelden, ook als die zelf niet 
in deze wijken wonen. 

Prettige vakantie.

Frank Verboord, wijkagent Schutskamp, e-mail:   Frank.Verboord@Brabant-Noord.Politie.nl

Ontmoeting na de passencontrole
Ik was op weg naar de passencontrole. Uit mijn rugzak haalde ik 
het mapje met al mijn reispapieren tevoorschijn. Altijd een wat 
zenuwachtig gebeuren, want ik ben altijd bang dat ik iets ben ver-
geten, mijn ticket, mijn paspoort. En dan altijd dat gehaspel met 
je rugzak, je koffer en dat mapje met papieren, en in je achter-
hoofd de waarschuwing van de reisleidster om toch voortdurend 
alert te zijn op zakkenrollers en ander gespuis. Maar het ging 
goed, ik was er langs.

Niet veel later werd ik aangesproken door een wat shabby-achtig 
type. Vast een Rus; ik kon hem in ieder geval niet verstaan. Alle 
seinen stonden ineens op rood. “Zorg dat ze in ieder geval van je 
afblijven,” herinnerde ik me de woorden van de reisleidster, en ik 
liep stug verder, geen aandacht voorwendend. Maar de man hield 
aan, en begon met een kaartje voor mijn ogen te zwaaien. Dat 
kaartje leek verrassend veel op een ING-pasje. Het wás een ING-
pasje, en wel het mijne, zo werd me plots duidelijk.

Ik voelde me op dat moment zowel beschaamd als gelukkig. Blij 
natuurlijk dat ik mijn pasje terug had, dat blijkbaar door al het 
gefrunnik uit het etui was gegleden. Beschaamd omdat achter-
docht en wantrouwen de overhand krijgen op momenten dat je 
niet in je vertrouwde omgeving bent, en ik daarom toch wel wat 
erg onbeschoft op de man gereageerd had. Voor ik hem goed kon 
bedanken, was hij alweer verdwenen in de massa.

Uiteraard was deze belevenis een mooi onderwerp van gesprek 
binnen de groep. Twee meningen kwamen naar voren. De eerste 
luidde dat je, ondanks dat het dit keer goed was afgelopen, toch 
voortdurend op je hoede moest zijn, want deze eerlijke mens was 
een witte raaf. Anderen vonden juist dat we veel te benauwd zijn, 
veel te angstig en achter elke hoek een crimineel verwachten te 
zien.

Hoewel ik - meestal dus - echt wel mijn 
voorzorgsmaatregelen neem en de nodige 
voorzichtigheid in acht neem, voel ik 
me eigenlijk toch het beste thuis bij die 
tweede mening. Misschien omdat ik de 
uitspraak van ene William Shed zo aardig 
vind: 

“Een schip dat in de haven ligt, is veilig. Maar daarvoor zijn 
schepen niet gebouwd.” 

Nog duidelijker is het Duitse woord voor iets wat absoluut veilig is 
en zeker is: ‘todsicher’.

Wij mensen zijn geneigd om alle risico’s uit de weg te gaan en 
uit te sluiten. We verzekeren ons van de wieg tot het graf. We 
blijven bij ons eigen groepje, dat we kennen. We doen de dingen 
die we gewoon zijn te doen, want daar voelen we ons veilig bij. 
We passen ons zoveel mogelijk aan aan wat ‘normaal’ is. Maar wij 
mensen moeten zijn als schepen: we moeten de veilige haven uit, 
de soms wilde zee van het leven op. Anders is ons leven de dood 
in de pot.

Van de filosoof Kierkegaard is de uitspraak: “Niets riskeren be-
tekent: je ziel op het spel zetten.” En dat geldt zeker bij ontmoe-
tingen met andere mensen. Als je de durf niet opbrengt om een 
stap naar de ander te zetten, dan zul je nooit weten hoeveel rijker 
je van die ontmoeting kunt worden. Van tijd tot tijd moet je het 
waagstuk van de ontmoeting aangaan, anders verdort je ziel. De 
vakantietijd biedt veel mogelijkheden om dit waagstuk uit te pro-
beren, maar belangrijker is dat het hele jaar door te doen.

Jos Delsman, pastor Emmausparochie

Bezorging van de Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, inclusief de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken, vindt in 2013 plaats in de weekends vooraf-
gaand aan de wijktafels van 2013 (te weten de donderdagen 20 juni, 26 september en 28 november).  Indien u op de zondag van dat betreffende week-
end 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
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Kruiskamp - Schutskamp heeft  nieuws !!
Nieuwe gebouwen, nieuwe mensen, nieuwe belevingen

Wilt u weten wat er te doen is in de wijk?

Kom ook en geniet mee op zaterdag 28 en zondag 29 september.

Op verschillende plekken ziet u wat er voor nieuws is.

Mis het niet en noteer 28 en 29 september alvast in uw agenda !!

(zie ook het arti kel in de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken)

Het Danspaleis bezoekt De Taling
Op woensdag 19 juni is het feest in De Taling. De ouderwets gezellige ouderendisco van Nederland, Het Danspaleis, 
strijkt dan voor de tweede keer neer in De Taling. Buurtbewoners, maar ook jongeren en andere geïnteresseerden 
zijn van harte welkom van 14:00 uur tot 16:00 uur. De entree bedraagt € 2,50 inclusief een drankje.

Op 17 april was het eerste bezoek van het Danspaleis aan De 
Taling. Dat was een enorm succes (zie foto). Diverse stagiaires 
en vrijwilligers hebben geholpen om het extra leuk te maken 
voor de gasten, daarom gingen echt veel voetjes op de dans-
vloer. En niet alleen bewoners, maar ook bezoekers uit de wijk 
deden mee. Mevrouw Mosterd werd in het zonnetje gezet. Zij 
was op 6 april jarig, maar kon dit niet vieren, omdat ze zo ziek is 
geweest. Gelukkig gaat het nu beter met deze positi eve dame, 
en een heuse polonaise maakte het feestje compleet!

Het Danspaleis is een theatraal mini-evenement met een be-
vlogen PD (platendraaier), een rijdend discomeubel, glimmen-
de dansvloer, feestelijk decor en gastvrouwen geïnspireerd op 
de jaren ’40 en ’50. Het is een vrolijk feest van herkenning voor 
de ouderen in de zorgcentra van Nederland. Maar ook gasten 
zijn alti jd welkom.

Het Danspaleis bezoekt dit jaar De Taling, naast het bezoekje 
op 19 juni, ook nog op 4 september en 6 november.

Kijk op www.hetdanspaleis.com naar de agenda van de 
Danspaleis-tournee.

Bent u er gezellig bij?   Aanmelden is niet nodig.   Adres: De Taling, De Eendenkooi 2, Den Bosch

Druk maar succesvol lustrumjaar voor Gemengd Koor ‘s-Hertogenbosch
Dit jaar viert het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch het feit dat het in 1958 is opgericht. Een 11-tal medewerkers van de toenmalige 
PTT begon aan wat nu is uitgegroeid tot een groot koor van 130 zangers en zangeressen. Een kwaliteitskoor, 55 jaar jong.
Het eerste halfj aar van de viering van dit 11e lustrum ligt alweer achter ons. Zo’n viering begint natuurlijk met het  instuderen en 
repeteren van muziekstukken, bekende en nieuwe werken. Dat gebeurt op de dinsdagavonden in het Sociaal Cultureel Centrum De 
Helft heuvel in onze wijk. Gezellige repeti ti eavonden waar naast de gezelligheid ook serieus wordt toegewerkt naar optredens. En dat 
zijn in de achter ons liggende maanden prachti ge optredens geworden.
Op 21 april j.l. bracht het koor een concert in de Grote Kerk met professionele solisten en een symfonisch orkest. In een goed gevulde 
kerk luisterde het publiek naar een harmonisch programma van lichtklassieke werken en prachti ge solo-optredens.
Een jaarlijks optreden in het Geriatrisch Centrum Vivent Hof van Hintham willen onze koorleden niet missen. Op 25 mei mochten wij 
daar voor bewoners, familie en verzorgenden een gevarieerd programma zingen. In het volle atrium werd vaak enthousiast meege-
klapt of mee geneuried bij bekende melodieën. 
Het derde feestmoment vierde het koor in de Kathedrale Basiliek Sint Jan. In de Mariamaand verzorgde het koor op zondag 26 mei de 
muzikale invulling van de Eucharisti eviering. Tussen de vaste gezangen door verraste het koor met de prachti ge werken: God be with 
you ti ll we meet again en het bijzondere O Divine Redeemer.
Na de zomervakanti e start het koor met de aanloop naar 27 oktober: de herdenking van de bevrijding van de stad. Die dag wordt 
tevens het jaarlijks terugkerende Bevrijdings- en Veteranenconcert gegeven. Het jaar sluiten wij dan af op 15 december met – voor de 
6e achtereenvolgende keer - de Volkskerstzang in het Provinciehuis en op 22 december met een kerstconcert in de Grote Kerk. En, wie 
weet, ziet u ons ook nog terug ti jdens het Winterparadijs op de Parade. Ook de, voor volgend jaar geplande, koorreis naar Wales in 
Groot Britt annië zal de nodige voorbereidingen van het koor vragen. Acti viteiten genoeg, zoals u ziet.
Het koor kan alti jd aanvulling van zangers en zangeressen gebruiken. Komt u eens luisteren en kijken hoe een repeti ti eavond er aan 
toe gaat. Vooral aanvulling van mannenstemmen is alti jd welkom. Maar daarom zijn dames niet minder welkom. Wij ontvangen u 
graag met een kopje koffi  e en er ligt een muziek map voor u klaar zodat u het instuderen goed kunt volgen.

Vanaf dinsdagavond 13 augustus, 19:45 uur bent u van harte welkom om eens te komen luisteren.
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Samen, jezelf op weg helpen
Binnenkort start Stichting de Ambachtshoeve weer haar project Maatcoaching in ’s-Hertogenbosch. Dit project is bedoeld voor mensen 
die -om wat voor reden dan ook- een afstand tot deelname aan de maatschappij ervaren. De 10 groepsbijeenkomsten 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, uitbreiding van uw sociale contacten en het vergroten van uw zelfvertrouwen 
en zelfredzaamheid. De bijeenkomsten vinden plaats in het Steunpunt Zelfhulp, Sonniusstraat 3 in ’s-Hertogenbosch. Het project wordt 
gesubsidieerd door de gemeente.
Zie www.ambachtshoeve.nl voor de folder. 
Voor meer informatie en/of voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met
Mieke van Kooij, trainer: tel. 073 511 2451  of  06 219 41 906  of  mailen naar  maatcoachingmvdl@home.nl

VRIJWILLIGERSWERK !
Wij, 27 bewoners van de Cello-appartementen aan de Amundsenstraat 60, zijn op zoek naar 
mensen die ons belangeloos willen bijstaan bij verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld een 
boodschapje doen, fietsen, wandelen, ergens iets gaan drinken, iets gaan bezichtigen, naar de 
binnenstad gaan, etc. 

Wij wonen sinds 2008 in het mooie appartementgebouw.  
Wij hebben een lichte tot matige verstandelijke beperking. Iedereen heeft zijn eigen appartement 
en krijgt daar op vaste tijden begeleiding. Die is 24 uur per dag aanwezig. Onze familie, kennissen 
en vrienden spelen een belangrijke rol in ons leven, maar ondanks deze betrokkenheid hebben wij 
regelmatig andere mensen nodig die met ons leuke dingen doen.

Lijkt het u wat om gezellige activiteiten met ons te ondernemen? Neem dan contact op met een van 
onze begeleiders of loop een keer binnen. Bijvoorbeeld op vrijdagmiddag 21 juni a.s.! 
Want dan vieren we het 5-jarig bestaan van ons appartementgebouw. U bent van harte welkom om met ons het glas te heffen tussen 
16:00 uur en 18:00 uur. Het zou een mooie gelegenheid zijn elkaar te leren kennen. 

Graag tot dan! De bewoners van Cello-locatie Amundsenstraat 

Amundsenstraat 60, 5223 TK ’s-Hertogenbosch   T 073-6240463   E amundsenstraat60@cello-zorg.nl   I www.cello-zorg.nl

Seniorenbus ‘s-Hertogenbosch breidt haar dienstverlening uit
OUDEREN BIJZONDER GEHOLPEN MET BETAALBARE SENIORENBUS

‘VERVOER INCLUSIEF PRAATJE’ OOK VOOR 65+’ERS UIT ’S-HERTOGENBOSCH WEST!
Sinds 4 maart 2013 verzorgt stichting ‘Seniorenbus ’s-Hertogenbosch’  begeleid vervoer voor 
inwoners van 65 jaar en ouder uit ’s-Hertogenbosch Noord. Vanwege de grote belangstelling 
wordt de dienstverlening nu al uitgebreid.

Vanaf 1 mei j.l. kunnen ook 65+’ers uit West  gebruik maken van De Seniorenbus.

Wat mogen 65+’ers verwachten?
Begeleid vervoer ‘met een praatje’ binnen de stadsgrenzen van ’s-Hertogenbosch. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan het ziekenhuis, een 
ritje naar de markt in het centrum of op bezoek bij kinderen of kennissen. 

Het vervoer gaat: 
• Van deur-tot-deur 
• Is speciaal voor 65+’ers uit de postcodegebieden ‘West’ 5223 en 5224 en ‘Noord’ 5231 en 5233
• Van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 – 12:30  uur en 13:00 – 17:00 uur
• Tegen vaste lage tarieven: € 60,- per jaar (maandelijks wordt € 5,- geïncasseerd) + € 0,50 per rit
• Geheel gerund door vrijwilligers (mensen die rijden en mensen die begeleiden)

Via 06 13 00 76 60  of  www.senioren-bus.nl  kan men zich aanmelden.

Oproep voor sponsoren en vrijwilligers
Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch kan altijd de hulp van sponsoren en vrijwilligers gebruiken!
Kijk op  www.senioren-bus.nl  voor de mogelijkheden.

Harmonie Sint Cathrien zoekt muzikanten
De harmonie Sint Cathrien in Den Bosch bestaat dit jaar 100 jaar. Dat zal te zien zijn bij de verschillende optredens die in dit voorjaar en 
de zomer worden gehouden. Maar om het jubileum extra groot te vieren biedt de harmonie zijn publiek op 23 en 24 november 2013 
twee feestelijke jaarconcerten aan. Het jaarconcert (al 15 jaar op een rij) is al een bijzondere traditie maar uiteraard wil de harmonie 
deze feestconcerten groter en feestelijker opzetten dan in de  “gewone” jaren. Het worden twee optredens in de vorm van een prom-
concert met muziek, zang, dans en meer.
HET ORKEST WIL UITBREIDING
Om het muzikale jubileumspektakel mogelijk te maken is een stevig orkest nodig! De harmonie is nu op zoek naar muzikanten die het 
muziekgezelschap willen komen versterken. Er wordt vooral gezocht naar klarinettisten en bassisten. Maar natuurlijk zijn alle andere 
muzikanten ook van harte welkom. 
Belangstellenden zijn welkom op de wekelijkse repetitieavond (dinsdag) van 19:00 – 21:30 uur in Café de Sjang, Graafseweg 141 in 
Den Bosch. Of neem telefonisch contact op met de voorzitter: Wim Wagenaar, 073 522 0603
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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 begin-
nen.

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 donderdag-
ochtend 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 winkelcen-
trum 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

Wijkplein De Helftheuvel
In maart heeft de gemeenteraad akkoord gegeven om het wijkplein te verbouwen. De verbouwing is inmiddels gestart en 
de oplevering is eind september. 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.

Tijdens de verbouwing vindt de dienstverlening plaats in de “oude, vertrouwde” wijkwinkel (achterzijde SCC)
 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 aan-
vullende 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
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Buurtbewoners bundelen krachten voor een duurzaam Den Bosch
Lokaal, samen en duurzaam energie opwekken en benutt en. En dat alles zonder winstoogmerk. Dat is het doel van de op 29 april j.l. 
opgerichte  Vereniging ZuidWint. Een bewonersiniti ati ef met een buurtgerichte, non-profi t aanpak.  Je kunt in je eentje een duur-
zame woning realiseren, maar samen met je buren kun je veel meer bereiken. Daarom: Vereniging ZuidWint.

Er zijn veel succesvolle energie initi ati even en waarom zouden we onze kennis niet met elkaar delen? Samen weet je meer en bereik je 
meer. Wij willen de kennis van mensen en initi ati even in de gemeente samenbrengen. Op die manier kunnen we elkaar versterken en 
moti veren. Met hulp van ZuidWint, (lokale) bedrijven en geïnteresseerde buurtgenoten kunnen we gaan zorgen voor duurzame energie 
voor uw buurt!

Hoe werkt het?
ZuidWint start een project in verschillende buurten en is een soort coördinator. Samen met buurtgenoten wordt een plan ontwikkeld 
om de eigen buurt te verduurzamen. In eerste instanti e zet ZuidWint in op zonne-energie. Wij helpen door mensen  en organisati es bij 
elkaar te brengen, kennis te delen, te helpen bij de organisati e van bijeenkomsten, experts te zoeken etc. Kortom, alles wat er nodig is 
om dit goed aan te pakken.

Empelstroom
Het eerste project van ZuidWint starten wij samen met het project Slimme Buurt in Empel onder de naam ‘Empelstroom’. 

Meer informati e?
Kijk op onze website:  www.zuidwint.nl   Volg ons op facebook:  www.facebook.com/zuidwint  of op twitt er: @zuidwint

Mobiele nachtclub door de Kruiskamp
Op vrijdag 24 mei zwierf een mobiele nachtclub door de Kruis-
kamp in Den Bosch. Op diverse locati es werd bewoners en andere 
geïnteresseerden aan het eind van de middag of het begin van de 
avond een stukje wereldstad gebracht.

Onder het mott o BRING YOUR OWN CITY waren er bliksemoptre-
dens van de populaire lichte jazzformati e ‘Eva Sur Seine’ en was 
er een bar waarin door de makers zelf een wel heel bijzondere 
cocktail ‘Delen met de Buren’ (15 cl. Veranderwens, 10 cl. Plan-
nenbouw en 10 cl. Stadslust) werd weggegeven aan bewoners en 
bezoekers.

De locati es waren de kruising Witt e de Withstraat en Johan van Kinsbergen-
straat, hoek Wethouder van Soestbergenstraat en Coba Pulskensstraat (nabij 
Beatrixpark), de kruising Bredastraat en Assenstraat en de Kruiskampsingel 
voor de Meanderfl at

De Kruiscampers zijn twee mobiele gebouwen die eerder al voor één dag 
onderdak boden aan een Döner-restaurant, een dierentuin en jeugdorkest. 
De gebouwen zijn een kunstwerk van [l] kunstenaar Matt hijs Bosman (Eind-
hoven, 1976) en [r] Stedenbouwkundige Floris Schiferli (Zevenaar, 1977), in 
opdracht van Woningcorporati e BrabantWonen. De makers zijn van mening 
dat de wijk Kruiskamp vooral de stedelijke lasten ondervindt, en weinig tot 
geen stedelijke lusten. Door middel van eigenwijze, onverwachte stadstoepas-
singen brachten ze daar graag verandering in.   

De mobiele nachtclub was voor Matt hijs en Floris het afscheid van De Kruiskamp. Het kunstproject blijft  met behulp van o.a. de Wijk-
raad echter behouden vóór en acti ef ín de wijk.

Wilt u bruisend stadsleven in de Kruiskamp blijven voelen? Help dan mee! Suggesti es? Stuur deze naar  wijkraadwest@gmail.com
De Kruiscampers zijn ontwikkeld in opdracht van BrabantWonen.

Met dank aan: Het Makershuis, Sti chti ng DOEN, het Prins Bernhard BuurtCultuurfonds en de Gemeente ‘s-Hertogenbosch

U komt toch ook naar de wijktafel van 20 juni a.s.
om persoonlijk afscheid van Riekje Bosch te nemen?

(SCC De Helft heuvel, aanvang 20:00 uur)
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Jeugdzorgboerderij de Locatie bestaat 5 jaar !!
eFFect is een nieuw streekfestival dat start op zaterdag 22 juni 2013 naast 
het Engelermeer en tussen Vlijmen en Den Bosch.
Met live muziek, streekmarkt, dans, straattheater, vuur, goed eten & drin-
ken, talloze workshops, vliegerfeest en camping! Er zijn ook veel kinderac-
tiviteiten.

Jeugdzorgboerderij De Locatie (www.delocatie.nl) is met hun prachtige 
terrein gastheer van dit nieuwe festival, naar aanleiding van hun 5-jarige 
bestaan.

Het terrein zal omgetoverd worden tot een paradijs van podia, chillhoeken, 
bars, kampvuurtjes, terrasjes, tentjes, werkplaatsen, eetkarren, marktkra-
men en dansvloeren. Denk aan een mix van Oerol, de oude Boulevard, het 
Vliegerfeest.

De wereld draait door, net als wij. Op dit feest zetten we het dagelijks leven 
even stil; FF niks!
Het wordt een gemoedelijk festival waar je even kunt onthaasten in 
(hopelijk) een heerlijk zonnetje. Geregeld wordt je bij de haren gegrepen 
door bijzondere artiesten. Geen grote namen, maar een veelzijdigheid aan 
prikkelende artiesten, concerten, workshops en belevingen die indruk op je 
maken, je verroeren, aan het denken zetten. eFFectief noemen wij dat!

Jeugdzorgboerdrij De Locatie is een bijzondere plek voor eFFectieve jeugd-
zorg en tegelijkertijd ook de locatie van het festival. Het 4 hectare grote 
terrein is een prachtig landschap dat perfect geschikt is voor een sfeervol 
feest, met veel mogelijkheden en ruimte voor een festivalcamping.

De jeugdzorgboerderij wil met eFFect Festival hun diensten op de kaart zet-
ten, omdat deze op het spel staan door de ‘transitie jeugdzorg’ die gaande 
is. Het festival is daarom tegelijkertijd een benefiet met hopelijk eFFect op 
een duurzame toekomst, maar ook een cadeautje terug aan de omgeving 
en jongeren in het bijzonder!

Houd de Website, Twitter en Facebook in de gaten om up-to-date te blijven!
  www.effectfestival.nl  facebook.com/effectfestival twitter: @effectfestival.com

De Bossche Hoeve
Beste buurtbewoners,
In samenwerking met de Brede Bossche scholen, de Groene Poort en het 
Helicon zijn er de afgelopen tijd leuke activiteiten georganiseerd op de 
Bossche Hoeve. Het was erg leuk om te zien hoe de kinderen in boeren 
kieltjes en op klompjes allerlei activiteiten ondernamen om de kinder-
boerderij te helpen. De Bossche Hoeve wil deze lijn graag doorzetten 
en vaker soortgelijke activiteiten gaan organiseren met een educatief 
doeleind. 
Zondagopenstelling
De  Bossche Hoeve wordt elke zondag van 13:00 tot 16:00 uur openge-
houden door de groep zondagvrijwilligers. Dit is een groot succes. Het 
wordt afhankelijk van het weer elke zondag drukker en steeds meer men-
sen weten hun weg te vinden naar de kinderboerderij op zondag. Wij zijn 
de zondagvrijwilligers erg dankbaar dat ze dit mogelijk maken.
Vossenbezoek
De Bossche Hoeve heeft de afgelopen weken last van het bezoek van een vos. Je ziet steeds meer dat vossen dichter bij de bewoonde 
wereld komen om zichzelf en hun welpen te voeden. Jammer genoeg kan er niet veel gedaan worden aan deze nachtelijke bezoeken. De 
vos is een beschermde diersoort binnen Nederland en mag niet geschoten of gevangen worden. We hebben het hek rondom de kinder-
boerderij goed gecontroleerd en mogelijke plekken waar de vos onderdoor of doorheen kan komen zo gemaakt dat dit niet meer mo-
gelijk is. Helaas zijn we tot nu toe al wel een gans en drie kippen verloren. Zodra de vos stopt met het bezoeken van de kinderboerderij 
schaffen we jonge ganzen en nieuwe kippen aan. De komende tijd worden er hierdoor minder eieren verkocht op de Bossche Hoeve.
Voeren
Het weer wordt weer mooier en dit houdt in dat er ook meer mensen komen die de dieren voeren over de hekken heen of voer meene-
men tijdens het bezoek aan de kinderboerderij. Graag willen we langs deze weg nogmaals benadrukken dat het voeren van dieren niet 
toegestaan is. Er is in samenspraak met de dierenarts een gebalanceerd dieet opgesteld. Als de dieren buiten dit dieet nog extra voer 
toegediend krijgen worden ze te zwaar en kunnen ze hierdoor allerlei gezondheidsproblemen krijgen. Een geit of hert is letterlijk in staat 
om zichzelf dood te eten en zal niet stoppen met eten als het voldoende binnengekregen heeft. Verder is de kans op hoefbevangenheid 
bij de pony en ezel zeer groot bij het binnen krijgen van teveel voedingsstoffen. Hoefbevangenheid is een aandoening waarbij de bloed-
vaten in de hoeven dichtslippen en hierdoor de hoefnagel afgestoten wordt van het bot. Dit is een ongelooflijk pijnlijke aandoening voor 
een pony of ezel en leidt eigenlijk altijd tot het verlossen van het dier uit zijn lijden. Er staat sinds kort een nieuw informatiebord op de 
Bossche Hoeve bij de ingang waarop uitgebreid staat uitgelegd waarom er niet bijgevoerd mag worden. 

Tot ziens bij de Bossche Hoeve...............namens alle medewerkers van de Bossche Hoeve
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Kunstroute in wording..............
Ik heb dit onderwerp al vaker in de wijkkrant geplaatst. We zijn op zoek naar mensen uit de wijk met een speciaal verhaal over zichzelf 
of over de wijk. Daar willen we iets mee gaan doen in de kunstroute. Op 28 september a.s. worden de eerste delen daarvan al in gebruik 
genomen, maar daarna willen we nog meer verhalen gaan verwerken. Wat kunt u doen?

Schrijf uw verhaal op (mag in het kort) en stuur dit naar Postbus 3457, 5203 DL Den Bosch of geef het af bij Jan Olieslagerstraat 51.

Wij nemen dan contact met u op.

Boer Kees
Brabantse Natuur
Een mooi meer midden in de polder,
Dat is toch mooier dan een schilderij op de zolder

Een meer vol zuiver water en een mooi strand,
Daarvan kan eenieder genieten
Zowel in het water als aan de kant

Maar wij moeten wel waken over zulk moois in de natuur, 
want voor je het weet wordt het omringd door een stenen muur.

Daarom, als wij echt gezond willen blijven leven,
Zullen wij het terug aan de natuur moeten geven.

Want mensen en natuur is toch een,
Al zien we dat niet meer dagelijk om ons heen.

Laat de mens daarom gienieten van water en strand,
En laat wat runderen en ander vee grazen op het grasland.

Op die manier is ieder gelukkig en blij,
En ook de bewoners van Den Bosch erbij.

Want water hebben ze genoeg in en rond het Bossche
Maar op deze manier zal hun uitzicht nog geen dag verve-
len.
Dus wij gaan voor mens en dier
En geven zo een ieder hun plezier.

Boer Kees is op woensdag en vrijdag van 10:00 tot 14:00 uur te 
vinden in de boerderijwinkel van “Zorgboerderij de Locatie” te 
Vlijmen.

Laat bloemen bloeien
en de koeien loeien

en ieder mens zich met zijn eigen bemoeien

BBS De Kruiskamp in gebruik
Op 14 mei stonden veel kinderen en ouders vol spanning 
te wachten op de opening van het gebouw. Om 08:30 uur 
precies konden de kinderen via prachtige ballonbogen 
het gebouw betreden. Natuurlijk moest er eerst een lintje 
doorgeknipt worden, maar daarna was het de ene “oh” 
na de andere. Iedereen is erg blij met dit mooie gebouw. 
Veel licht en ruimte en er zijn mooie materialen gebruikt. 

Natuurlijk zijn er altijd wel wat klusjes hier en daar te doen, maar we 
zijn zeer tevreden.
Ook de speelplaatsen hebben veel aantrekkingskracht. Het grote hek 
eromheen blijkt wel nodig te zijn. Toen tijdens de Pinksteren de poorten 
open stonden werden de kleutertoestellen ook door oudere jeugd ge-
bruikt. Wat door omwonenden als zeer vervelend ervaren werd.
De verkeershinder is ook niet mis. Er is een zoen-en-zoef-strook voor 
ouders, maar die wordt nu nog gebruikt door het personeel. Dit zal nog 
even duren tot de parkeerplaatsen bij de sportzaal aan de Churchilllaan 
en de gymzaal aan de Jan Olieslagerstraat klaar zijn. Tot die tijd is het 3 tot 3 keer per dag even heel druk. Maar het vooruitzicht is beter.
Ook zijn de teams van de Paus Joannes en ‘t Mozaïek heel tevreden over de veilige oversteek die aangelegd is op de Kooikersweg. Op 
het moment dat daar mensen gaan oversteken gaat in de weg een led-verlichting knipperen wat erg goed opvalt. Weer een wens die in 
vervulling is gegaan.

En dat we dan ook nog op 15 mei de Koningslinde mochten onthullen samen met de wijkraad was ook hele-
maal geweldig.
Wat hebben we dan nog te wensen? Wat gebouw en inrichting en aankleding betreft eigenlijk helemaal niets. 
Nu nog wat actieve wijkbewoners die ook iets met de BBS willen, dan zijn we er.
De Brede Bossche School is er ook voor de bewoners. Mensen die een activiteit willen opzetten, kunnen hier 
terecht.

Maar misschien moeten we eerst maar eens open huis gaan houden. Dat gaat dan ook gebeuren op 28 sep-
tember, samen met veel andere locaties in de wijk. Dat wordt me een feestje.............

groet.....René Dullaart

Lente
 Jongens en meisjes, het is weer eindelijk zo ver. 

Het is eindelijk weer lente. Het zonnetje begint weer 

te schijnen iedereen is weer blij, kinderen gaan gezel-

lig naar buiten met een blij gezicht. Maar jammer genoeg 

schijnt niet elke dag de zon. We moeten dus maar gewoon 

genieten als het lekker warm buiten is en de zon schijnt 

dus mensen GENIET VAN DE ZON ALS DIE ER ISGroetjes Imani

WedstrijdGroep 7a doet mee aan een 
wedstrijd die te maken heeft met 

oorlog en de Bevrijdingsdag. Ze gaan 

een filmpje maken dat een jongen door de 

soldaten mee wordt genomen en dat de moe-

der heel erg verdrietig is. En ze zijn maandag 

15 april  in het blauw of rood naar school gegaan 

want ze hebben een foto van een fakkel gemaakt 

dat ze gingen liggen en dat de juf van boven een 

foto maakten. En als we winnen dan mogen wij naar 

de musical van Soldaat van Oranje. En we hebben mee 

gedaan omdat wij graag naar die musical wilden.
Groetjes: Youssra

De Knutselclub
Elke woensdagmiddag om half 2 

tot drie uur is er in de Pausjoannes-
school een knutselclub voor de groepen 3 

tot en met 5. Elke woensdag gaan de kinderen 
daar leuke knutsel - activiteiten doen. Zoals 

tekenen, vouwen, plakken, knippen enz. Er wordt 
les gegeven door Juf Marrgriet. Ieder kind die 
mee doet aan de knutselclub heeft zijn eigen 
mapje. In dat mapje bewaren ze alles wat ze 

hebben gemaakt en als alle lessen zijn geweest 
nemen ze dat mapje mee naar huis en dan kun-
nen ze zien wat voor moois ze allemaal hebben 

gemaakt in de knutselclub!
geschreven door: Avin Abdulrahman Saleh
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Een nieuwe aanpak om mensen te ondersteunen

Het nieuwe wijkteam is gestart
Het nieuwe wijkteam heeft een duidelijke opdracht: waar nodig ondersteuning bieden zodat iedereen zich in het dagelijks leven 
zoveel mogelijk zelf kan redden en buurtinitiatieven stimuleren. Om de wijk en haar bewoners goed te leren kennen, trekken de 
leden van het wijkteam dagelijks de wijk in. ‘Ze zorgen ervoor dat ze gezien worden zodat wijkbewoners hen gemakkelijk aan 
kunnen spreken’, vertelt teamleider Bart Geluk. ‘Zo horen en zien wat er in de wijk leeft. Ze pikken signalen op, zien kansen en 
stimuleren buurtinitiatieven.’ Door deze nieuwe manier van werken leren buurtbewoners elkaar beter kennen en krijgen ze meer 
respect en begrip voor elkaar. Dat maakt het leven in de buurt plezieriger. 

Het wijkteam biedt waar nodig onder
steuning bij hele praktische zaken zoals 
het voeren van de huishouding, het 
ordenen van de administratie, het 
invullen van formulieren, het opvoeden 
van kinderen of bij eenzaamheid. ‘We 
kijken eerst wat mensen zelf kunnen. 
Daarna kijken we of tijdelijke ondersteu
ning door het wijkteam voldoende is. 
Maar soms zijn de problemen groter en is 
het nodig om professionele hulpverle
ning in te schakelen’, legt Bart uit. 

Kansen pakken
Het wijkteam vervult een centrale rol in 
de hulpverlening binnen een huishouden. 

Zo voorkom je dat er binnen een gezin 
verschillende hulpverleners langs elkaar 
heen werken. Daarnaast is het wijkteam 
er om buurtintitatieven te stimuleren en 
te ondersteunen. ‘We willen dat wijk
bewoners die kansen zien, die kansen 
ook pakken. Daarom zijn we er ook om 
initiatieven van wijkbewoners te  
ondersteunen.’ 

De wijk in
Hoewel de leden van het wijkteam 
vaak  in de wijk zullen zijn, krijgen ze 
vanaf eind september hun vaste 
uitvalsbasis in het nieuwe Wijkplein dat 
tegen die tijd klaar is. Tot die tijd zijn 

ze via het huidige Wijkplein te 
bereiken. ‘Maar mensen kunnen hen 
natuurlijk ook gewoon op straat 
aanpreken’, benadrukt Bart. 

Wijkplein De Helftheuvel
Helftheuvelpassage 117  109 
5224 AC ’sHertogenbosch 
Tel. 073 622 16 06 
Email: wijkplein.helftheuvel@divers.nl 
Openingstijden:
Dinsdag, woensdag, locatie 117: 
9.00  12.00 uur en van 13.00  16.00 uur. 
Donderdag, locatie 109: 9.00  12.00 uur.

Het nieuwe wijkteam bestaat uit (van links naar rechts): Bart Geluk (teamleider), Imke Moezelaar (Juvans), Desiree Coense (Zichtbare Schakel), 
Antonie Stevens (gemeente), Marga van der Linden (GGD), Jessica van Berkel (Amarant), Sukran Ozkan (gemeente), Yvonne Kolmans (Divers), 
Esther van Tilburg (MEE), Reggae Coutinho (Divers).

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, juni 2013
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Bent u ook benieuwd hoe het 
Hudsonplein er straks uit gaat zien? 
Kom dan naar de inloopavond. 
Informatie daarover verschijnt 
binnenkort op de gemeentelijke 
website en in de Bossche Omroep. 
Illustratie Hudsonplein

Vitaliseringsplan

Hoe gaat de openbare ruimte er straks uitzien?
‘We hebben de openbare ruimte in de wijk geïnventariseerd. Het openbaar groen, de hondenuitlaatroutes, wegen, stoepen, 
pleintjes, riolering en speelplaatsen in kaart gebracht. Die inventarisatie is de basis voor een groot vitaliseringsplan. Daarin staat 
hoe  de openbare ruimte er wat ons betreft straks uit gaat zien.’ Aan het woord is Roel Dekens, gemeentelijke projectmanager 
vitalisering. 

Het is een omvangrijk plan geworden. 
‘Zeg maar gerust dat de uitvoering 
misschien wel enkele tientallen jaren zal 
kosten’, vermoedt Dekens. Zo ver vooruit 
plannen blijkt lastig. Daarom wordt het 
complete vitaliseringsplan opgedeeld in 
gebieden. ‘We maken steeds plannen 
voor vier jaar. Daarin staat wat we 
wanneer en in welk deel van de wijk 
gaan doen.’

Vierjarenplan
Tijdens een informatiebijeenkomst na de 
zomervakantie wordt het complete 
vitaliseringsplan aan de bewoners 

Wilt u meer weten over datum, tijd 
en locatie van de informatiebijeen
komst? Houd dan de gemeentelijke 
website of de gemeentepagina in de 
Bossche Omroep in de gaten.

gepresenteerd. ‘Dan presenteren we ook 
het eerste vierjarenplan’, aldus Dekens. 
Het eerste deel daarvan, de opknapbeurt 
van de Hudsonlaan, wordt dan al uitge
voerd. De plannen voor de tweede stap, 
het opknappen van de Zeeheldenbuurt, 
liggen ook al klaar om uitgevoerd te 
worden. 

Klankbordgroep
Na de presentatie van het complete 
vitaliseringsplan kunnen bewoners 
gebruik maken van de  inspraak
procedure. Ook op andere manieren wil 
de gemeente bewoners graag 

betrekken bij de vitalisering van de 
wijk. ‘Daarom zijn we nog op zoek naar 
actieve wijkbewoners die deel willen 
nemen aan de klankbordgroep voor dit 
project’, vertelt Dekens. Aanmelden 
daarvoor kan deze hele maand juni via 
de wijkraad.  

Stand van zaken inrichting Buurtplein Hudsonlaan

Bewoners zijn enthousiast over het ontwerp
Op 18 februari presenteerde Mirjam Baerveldt, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente, het 

ontwerp voor de inrichting van de Hudsonlaan aan de buurtbewoners. ‘We hebben hun mening 

gevraagd en daarna het plan nog wat aangepast. Het gaat om kleine dingen, zoals het 

omdraaien van enkele speeltoestellen, een extra drempel en het verschuiven van parkeerplaatsen 

om ruimte te houden rond de bomen. Maar het aantal parkeerplaatsen is gelijk gebleven.’

Hoewel een bericht in het Brabants 
Dagblad van 18 mei jl. anders doet 
vermoeden, zijn de bewoners enthousi
ast over het ontwerp. ‘Sommigen zien 

wegen, waardoor de snelheid ook af zal 
nemen.’

Inloopavond
Op dit moment wordt er achter de 
schermen hard gewerkt aan de bestek
tekening. ‘Na de zomervakantie 
organiseren we een inloopavond. Dan 
zullen het definitief ontwerp en de 
bestektekening te zien zijn. Omwonen
den krijgen daarvoor een uitnodiging’, 
zegt Mirjam. Enkele weken later begint 
de uitvoering. Eerst gaat het oude riool 
eruit. Dat wordt vervangen door een 
gescheiden rioolstelsel. Daarna komen 
de nieuwe bestrating, het wandelpad, 
het groen en de speeltoestellen aan de 
beurt.’ Als alles meezit is in april 2014 
de klus geklaard. 

graag meer drempels, maar dat is niet 
handig voor brandweer en ambulance’, 
legt Mirjam uit. ‘Naast betere locaties 
voor de drempels, versmallen we ook de 
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Al vaak had Ria gedacht hoe jammer het 
was dat wijkbewoners nauwelijks 
toegang hadden tot zo’n prachtig plekje. 
‘Ik woon in de wijk en al mijn kinderen 

Openstelling kinderboerderij uitgebreid

Koekjes en spekjes op zondagmiddag
‘De kinderboerderij ligt me heel na aan het hart. Het is zo’n mooi plekje in de wijk’, vertelt vrijwilliger Ria Dupont. Sinds een klein 
jaar is Ria vrijwilliger bij de kinderboerderij. Samen met een groepje medevrijwilligers zorgt ze voor de openstelling op 
zondagmiddag. ‘Dan nemen we koekjes mee, en spekjes voor de kinderen. Echt heel gezellig.’

en kleinkinderen wonen in de buurt. Het 
leek me zo gezellig om af en toe naar de 
kinderboerderij te gaan. Maar dat kon 
bijna nooit. Ik dacht bij mezelf: dat moet 

toch anders kunnen’. Ze trok overal aan 
de bel: bij de gemeente, bij Divers en bij 
Sterk in Werk, de organisatie die via de 
kinderboerderij jongeren met ontwikke
lingsstoornissen helpt bij het zoeken naar 
een passende werkplek. Én ze meldde 
zich aan als vrijwilliger.

Inzet loont
Er is sindsdien veel veranderd. Sterk in 
Werk zorgt nu voor de openstelling van 
de kinderboerderij op woensdagmiddag. 
Een groepje vrijwilligers neemt de 
zondagmiddag voor z’n rekening. Ze 
proberen de scholen in de wijk meer bij 
de kinderboerderij te betrekken. En ze 
hebben contact gelegd met Oertijdmu
seum De Groene Poort in Boxtel. Daar
naast zijn er plannen om de moestuin 
opnieuw aan te leggen. ‘En dankzij een 
bijdrage uit het BIGpotje kunnen er 
nieuwe trapautootjes worden aange
schaft, want die oude vielen echt van 
ellende uit elkaar’, vertelt Ria enthousi
ast. ‘En weet je wat zo leuk is?  We zien 
dat het enthousiasme en de inzet van de 
vrijwilligers loont en ook echt wat 
oplevert. En daar doen we het toch voor.’

De appartementen zijn bestemd voor senioren met 
een zorgindicatie. Van Zelst is bijzonder te spreken 
over het ontwerp van diederendirrix architecten. 
‘Midden in het gebouw ligt een centraal trappen
huis met een lift. De voordeuren liggen allemaal aan 
die centrale hal. Alle balkons liggen aan de buiten
zijde van het gebouw en kijken voornamelijk uit 
over het Beatrixpark, de Churchilllaan of de naast
gelegen singel.’

Puntjes op de – i –
Van Zelst is blij dat er met de locatie iets gaat 
gebeuren. ‘Op het terrein staat inmiddels het gras 
alweer flink hoog. Er worden nu vaak honden 
uitgelaten. Het is goed voor de leefbaarheid in de 
buurt als het terrein straks weer bebouwd is’, meent 
hij. Inmiddels is de bouwvergunning ontvangen en 
de aanbesteding achter de rug. ’Nu nog de puntjes 
op de  i . Daarna kunnen we de opdracht verle
nen’, aldus Van Zelst. Hij hoopt dat nog voor de 
bouwvakantie de funderingspalen in de grond 
zitten. Als alles volgens planning verloopt, kan het 
complex in het najaar van 2014 worden opgeleverd. 

Nieuw appartementencomplex aan de Churchilllaan

‘Hier bouwen is goed voor de leefbaarheid’
BrabantWonen heeft fraaie plannen met het braakliggende terrein aan de Churchilllaan, waar eens het kantoor van Goudstikker 
de Vries stond. ‘Er komt een mooi licht gebouw met 28 driekamer appartementen en 5 tweekamer appartementen. Allemaal in 
de sociale huursector’, vertelt Marijn van Zelst, projectleider bij BrabantWonen. ‘De uitstraling van het gebouw is gewoon 
fantastisch.’
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Half mei werd het nieuwe gebouw van de Brede Bossche 
School De Kruiskamp in gebruik genomen. Op 28 september 
staat de deur wijd open. ‘Zowel aan de Churchilllaan als aan 
de Jan Olieslagerstraat valt die dag iets te beleven. Bezoekers 
kunnen een kijkje nemen in het gebouw bij de buitenschoolse 
opvang en de logopedie en fysiotherapiepraktijk en de 
leerkrachten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden’, 
vertelt René Dullaart, manager BBS Kruiskamp. Ook kunnen 
bezoekers die dag alvast de Kunstroute door de wijk lopen. 
‘De route is dan nog niet helemaal klaar. We hebben daarvoor 
nog meer verhalen van wijkbewoners nodig’, aldus René. Hij 
roept wijkbewoners daarom op om bij hem hun verhaal te 
doen over de geschiedenis van de wijk. 

Nieuwe looproutes door de wijk
Ook Sportpunt West bruist die dag van de activiteiten. Irfan 
Gadzo, ondersteuner van voetbalclub CHC/Orka, vertelt dat de 
club dan een thuiswedstrijd speelt. ‘Echt mooi om dat die dag 
mee te maken’, meent hij. Maar er is meer. ‘Iedereen kan 
ergens aan meedoen’, vertelt Ellen de Roos. Bovendien 
worden er die dag de drie nieuwe looproutes door de wijk 
geopend. ‘Langs die routes komen outdoorfi tness toestellen 
waarvan iedereen gebruik van maken.’  

Open dagen
Behalve de BBS en Sportpunt West zetten ook het Jongerencen
trum, het Wijkplein, Kinderexpertiesecentrum Atlent op 28 
september hun deuren wijd open, het Sociaal Cultureel Cen

Nieuwe wijkmanager voor Kruiskamp en Schutskamp

‘Het zijn acht mooie jaren geweest’

De afgelopen jaren is er veel in gang 
gezet en gerealiseerd. ‘In de wijk zijn 
ontzettend veel bewoners actief’, heeft 
Riekje gemerkt. ‘En er is een fantastische 
wijkraad,een jongerenraad en een 
wijktafel voor iedereen die mee wil doen 
en mee wil denken over de leefbaarheid 
van West. Er is nog heel veel te doen, 
maar na acht jaar is het tijd voor veran
dering’, meent Riekje. 

Op 1 juni 2013 vertrekt Riekje Bosch als wijkmanager. Rens Jeunink neemt het stokje 
over. ‘Sinds februari 2005 heb ik me met hart en ziel ingezet voor West. Het zijn acht 
mooie jaren geweest, waarin we samen veel bereikt hebben’, blikt Riekje terug. Dat 
betekent overigens niet dat de nieuwe wijkmanager achterover kan leunen. ‘Het 
ontwikkelplan voor de komende jaren en de ontwikkeling van het nieuwe Wijkteam 
Kruis- en Schutskamp zullen veel tijd en energie kosten’, verwacht Rens Jeunink.  

wat ervan geworden is. De wijk zit de 
laatste jaren duidelijk in de lift. Ik kijk 
ernaar uit om aan de slag te gaan.’ 

Feest in de wijk

Noteer in uw agenda: 28 en 29 september!
In het weekend van 28 en 29 september vieren Kruiskamp en Schutskamp feest. De voorbereidingen zijn in volle gang. Hoe het 
programma er precies uit gaan zien is nog niet bekend. ‘Op verschillende plekken is er nieuws. Van de kunstroute in het 
Beatrixpark tot aan de outdoor fi tnessplek. Met leuke ideeën en ludieke acties verleiden we bezoekers overal een kijkje te gaan 
nemen’, vertellen Fleur van de Laar en Ellen de Roos van de gemeente. 

Ontwikkelplan
Voor de komende tien jaren ligt er een 
ontwikkelplan op het gebied van veilig
heid en leefbaarheid, kwaliteit van wonen 
en samenleven en zorg. ‘Dat is de leidraad 
voor mijn werk’, zegt Rens. De wijk is 
overigens geen onbekend terrein voor 
hem. ‘In het verleden heb ik als medewer
ker van Beheer Openbare Ruimte hier veel 
tijd doorgebracht. Het is leuk om te zien 

trum De Helftheuvel doet dat op zondag 29 september. Alle 
organisaties zijn nog bezig met de voorbereiding van de festivi
teiten. ‘Alleen wij hoeven niks te doen’, vertelt Hans Kieft, 
voorzitter van de Wijkraad West lachend. ‘Ik hoef alleen een 
beetje de vinger aan de pols te houden om ervoor te zorgen dat 
er straks voor alle wijkbewoners een leuk programma komt.’

Heeft u voor de Kunstroute nog een verhaal over de 
geschiedenis van de wijk? Neem dan contact op met René 
Dullaart, 06  54 60 83 03 of rene@bredebosscheschool.nl. 

Een eerder feest in de wijk.

      

      

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!

Kijk ook eens op www.shertogenbosch.nl. Hier 
is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u 
vragen, neem dan contact op met wijkmanager 
Riekje Bosch, telefoon nummer (073) 615 56 57 of 
mail naar wijkgerichtwerken@shertogenbosch.nl. 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente
 ’sHertogenbosch. 
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Van de redactie !!

Daar is die dan weer de nieuwe 

wijkkrant vers van de pers. Ook nu kunt 

u weer hele leuke verhalen lezen. Maar ook 

over de verhuizing van de scholen die nu nog 

niet klaar is maar als de wijkkrant bij jullie in de 

bus valt wel.

Maar goed, veel leesplezier! 

Geschreven door Amine El Kandoussi

De Nieuwbouw 14 mei is het dan eindelijk zo ver, de nieuwbouw van de pausjoan-
nesschool en de mozaïek is klaar! Ik zit 
zelf op de pausjoannes en ben echt heel 

benieuwd hoe het er uit zal zien. Maar ik ben 
ook benieuwd hoe de kinderen van de mozaïek 

zullen zijn en hoe het is om met 2 scholen in 
een gebouw te zitten. Als je goed kijkt zie je al 
dat een stuk van het schoolplein al af is. Ik denk 
dat de school er heel mooi uit komt te zien en ik 
denk ook dat het heel erg gezellig wordt met de mozaïek erbij!geschreven door : Avin Abdulrahman Saleh

Raadsel van de maand

Wat heeft 21 ogen maar kan niks zien? 

Lente
 Jongens en meisjes, het is weer eindelijk zo ver. 

Het is eindelijk weer lente. Het zonnetje begint weer 

te schijnen iedereen is weer blij, kinderen gaan gezel-

lig naar buiten met een blij gezicht. Maar jammer genoeg 

schijnt niet elke dag de zon. We moeten dus maar gewoon 

genieten als het lekker warm buiten is en de zon schijnt 

dus mensen GENIET VAN DE ZON ALS DIE ER ISGroetjes Imani

Antwoord:
Een dobbelsteen

De Leerlingenraad 1.Wat is nou precies de leerlingen-raad?Nassreddine:  dingen organiseren zoals: sin-
terklaas activiteiten, pasen, optochten schoolreis enzovoort.2.Wat is er zo leuk om daar in te zitten?

Bilal: het is leuk om dingen te organiseren3. Hoe vinden jullie het nieuwe gebouw want ik heb begrepen 

dat jullie daar al in zijn geweest? Lennie: het is een heel mooi 
gebouw.4.Uit hoeveel personen bestaan jullie als leerlingenraad? Sude: 6 
personen?5. Wie begeleidt jullie? Rick: meneer Edward en juf Lonneke.

6. Hoe vaak hebben jullie vergaderingen? Iedereen zegt 4 keer.

7. Wordt er ook iemand gekozen als echte baas voor leerlin-

genraad? Iedereen zegt: ja, maar we weten nog niet wie
Met vriendelijke groeten, Youssra el Haddouchi en Imani 

van Dijl (bs. de Kruisboelijn)

WedstrijdGroep 7a doet mee aan een 
wedstrijd die te maken heeft met 

oorlog en de Bevrijdingsdag. Ze gaan 

een filmpje maken dat een jongen door de 

soldaten mee wordt genomen en dat de moe-

der heel erg verdrietig is. En ze zijn maandag 

15 april  in het blauw of rood naar school gegaan 

want ze hebben een foto van een fakkel gemaakt 

dat ze gingen liggen en dat de juf van boven een 

foto maakten. En als we winnen dan mogen wij naar 

de musical van Soldaat van Oranje. En we hebben mee 

gedaan omdat wij graag naar die musical wilden.
Groetjes: Youssra

De Knutselclub
Elke woensdagmiddag om half 2 

tot drie uur is er in de Pausjoannes-
school een knutselclub voor de groepen 3 

tot en met 5. Elke woensdag gaan de kinderen 
daar leuke knutsel - activiteiten doen. Zoals 

tekenen, vouwen, plakken, knippen enz. Er wordt 
les gegeven door Juf Marrgriet. Ieder kind die 
mee doet aan de knutselclub heeft zijn eigen 
mapje. In dat mapje bewaren ze alles wat ze 

hebben gemaakt en als alle lessen zijn geweest 
nemen ze dat mapje mee naar huis en dan kun-
nen ze zien wat voor moois ze allemaal hebben 

gemaakt in de knutselclub!
geschreven door: Avin Abdulrahman Saleh

De repetitie
Dinsdag 23 april was er in het cultureel cenrum van de helftheuvel een repetitie voor het leerorkest. Bijna alle groepen 6 en 7 van de wijk gingen daarheen. De 

repetitie was om 11 uur tot 12 uur. Onze dirigent heette Willem. 
We hebben 4 liedjes geoefend. Het was een hele leuke dag!geschreven door: Avin Abdulrhaman Saleh
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BBS De Kruiskamp zoekt Groene vingers..............
We zijn op zoek naar kinderen en volwassenen die het leuk vinden om in de natuur deel te nemen aan activiteiten. Deze activiteiten 
zullen voor een groot deel plaats vinden in de wijk of in de natuurgebieden rond de wijk. Tijdstip zal meestal zijn tussen 15:30 en 17:00 
uur als naschoolse activiteiten. Voor de organisatie is het handig om bij ieder groepje kinderen een of twee volwassenen te hebben ter 
begeleiding.
Dus meld je aan: rene@bredebosschescholen.nl

BBS Kinderfilmfestival..........
Op 31 mei was de première van het tweede BBS Kinderfilmfestival in het Theater aan de Parade. Om 18:45 uur gingen de deuren van de 
Grote Zaal open voor de bijna 700 belangstellenden van 8 groepen 8 van 7 basisscholen. Tijdens het vollopen van de zaal presenteerde 
Wijktheater van BBS De Kruiskamp een optreden van Eveline Pas, een geweldige zangeres uit Den Bosch.

Natuurlijk waren de 4 basisscholen van BBS De Kruiskamp ook aanwezig met 4 prachtige films. “Super B” - bs Nour (voorheen Imam 
Albogari), “Help” - bs de Kruisboelijn, “De bankoverval van de Kittens” - bs Paul Joannes en “Gevaar in het park” - bs ‘t Mozaïek.

De overige films waren “Kindermishandeling” - bs de Duizendpoot 8a, “De geheime moord” - bs de Graaf, “Vrouw in nood” - bs Bosch-
veld,  “De inbraak” - bs de Duizendpoot 8b.
De films zijn te bewonderen via http://vimeo.com/album/1926273   Ook worden zij vertoond tijdens Theaterfestival de Boulevard (1 tot 
en met 11 augustus) van 15:00 tot 21:00 uur op het festivalterrein op de Parade. 

Kindcentrum “De Kwartiermaker”..............
Vol vertrouwen van klein naar groots
In dit spiksplinternieuwe kindcentrum met als naam “De Kwartiermaker” verzorgt 
Stichting Signum basisonderwijs en zijn er peuterarrangementen en buitenschoolse 
voorzieningen voor kinderen tot ongeveer 13 jaar.
Het kindcentrum wordt gevestigd in een door Gerrit Rietveld ontworpen inmiddels 
gemeentelijk monument aan de Heerendonklaan 4 in Den Bosch, in de wijk “Het 
Paleiskwartier” en “Deuteren” 
Vanaf april wordt het gebouw geheel gerenoveerd om te voldoen aan de eisen van het moderne onderwijsconcept. 
Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website: www.kc-dekwartiermaker.nl

Scouting Columbus
Feestje bij de Explorers
Op zaterdag 20 april organiseerden de Explorers een feestje: 90’s Party. Locatie: onze eigen scoutingboerderij ’t Hoefke 
aan de Vlijmenseweg. Om te voorkomen dat het Facebook-achtige proporties aan zou nemen, waren alleen huidige en 
genodigde oud-leden van Columbus welkom. Naast dat een feestje natuurlijk altijd welkom  is, was het ook een financi-
ele actie voor de Explorers. Wat de redactie uit 2-de hand heeft vernomen, onze verslaggever ter plekke zit momenteel 
te blokken voor zijn examens, is dat het een geslaagd en gezellig feestje was. Met ruim 50 party-gangers is er leuk wat extra geld in de kas 
gekomen. Het zomerkamp kon al wel doorgaan. Nu is er ook voldoende geld in kas voor de terugreis !!

Cluedo-weekend bij de Welpen
Elk jaar hebben de Welpen een Themaweekend. Dit jaar mochten 
we op bezoek bij de koningin. Terwijl we de ranja dronken, werd de 
hofdame ineens onwel. Dat was een hele schok. Niemand wist wat 
er precies was gebeurd. Daarom belden we Rechercheur de Wit op. 
Hij zou dit zaakje eens goed gaan onderzoeken. Maar dat kon hij niet 
alleen dus vroeg hij de hulp in van alle Welpen. Ze ondervroegen en 
bespioneerden al het personeel.
Door de spelletjes die het perso-
neel klaar had gezet konden de 
Welpen erachter komen wie de 
hofdame vergiftigd zou kun-
nen hebben. Bij de WC-meneer 
hadden we ons als mummies 
verkleed. Dat was lastig omdat 
het wc papier telkens brak. 
Omdat niemand goed wist wie 
nou de dader was werd ieder-
een apart ondervraagd. De WC-

meneer deed erg raar. Hij vond de Hofdame niet heel aardig omdat ze hem altijd weg wilde hebben. 
Daarom was hij voor ons een verdachte. Ook de Lakei en de Nar deden erg raar. Ze ontliepen de 
rechercheur en durfden niet veel te zeggen tegen de Welpen.
Zelfs koningin Beatrix (nu natuurlijk prinses Beatrix) was even verdacht. Omdat de Hofdame altijd 
beslist over wat de koningin moet doen dachten we dat de koningin daar genoeg van had. 

We wisten nog steeds niet wie het gedaan zou kunnen hebben.

De hoofdrolspelers uit Cleudo en de helpende Welpen met hun staf
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Scouting Columbus   (vervolg)
‘s Avonds hadden de Explorers voor de oudste welpen een enge spooktocht georganiseerd.

De volgende ochtend hadden de Welpen voor al het personeel een ontbijtje op bed gemaakt. 

Tijdens het Levend Stratego samen met de Scouts kwam rechercheur De Wit langs. Hij had een grote ontdekking gedaan. Hij had de 
fles met het gif erin gevonden en er stonden vingerafdrukken op. Hierop moest iedereen van de rechercheur hun vingerafdruk zetten. 
Terwijl iedereen hier mee bezig was werd de fles gestolen door een man met een cape om. De achtervolging werd in gezet en gelukkig 
kregen de Welpen hem te pakken. De man met de cape was het bos in gerend om alle sporen uit te wissen. Het bleek de lakei te zijn. Hij 
vond dat de Hofdame al zijn taken aan het overnemen was. De lakei vertelde dat hij er veel spijt van had en het nooit meer zal doen.

De koningin en rechercheur de Wit zijn erg trots op onze Welpen. Het weekend was erg geslaagd, we hebben veel leuke spelletjes ge-
daan en uiteindelijk de dader te pakken gekregen.

Scouting Columbus bestaat 40 jaar !!
Scouting Columbus bestaat deze zomer 40 jaar! Op 11 mei 1973 werd ‘Stichting Scouting Kruiskamp-West 2’, de voorloper van onze 
huidige vereniging, opgericht. Zo’n jubileum mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Redenen genoeg om een aantal activiteiten op 
poten te zetten:

• De website heeft een ware metamorfose ondergaan en past nu veel beter bij onze moderne Scoutinggroep. Neem maar eens kijkje 
op www.scouting-columbus.nl

• Op zaterdag 22 juni sluiten we het seizoen 2012 – 2013 op een feestelijke manier af met onze huidige jeugdleden, staf en bestuur. 
Al onze jeugdleden worden getrakteerd op een bruisend spel, met als thema de reizen van Columbus. Aan het einde van de middag 
zijn alle ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom om het laatste deel van het programma mee te maken. 

• Op zaterdag 14 september organiseren we een receptie voor genodigden ter ere van ons 40-jarig bestaan. 

• Aansluitend op deze receptie vindt de reünie plaats voor alle huidige en oud kaderleden (staf en bestuur). Hiervoor 
zijn we nog op zoek naar personen die staf- en/of bestuurslid zijn geweest bij Columbus. Bent u zelf als kaderlid ac-
tief geweest bij Columbus of kent u iemand? Laat het ons weten via ColumbusReunie@gmail.com

Zomerkampen
De ultieme afsluiting van een scoutingseizoen is het jaarlijks terugkerende zomerkamp, een activiteit waar eigenlijk het hele seizoen 
naar toe wordt geleefd. De Welpen en Scouts gaan in de eerste week van de zomervakantie op kamp, de Explorers in de 2e week van 
augustus. De kamplocaties voor de Welpen en Scouts zijn al wel bekend, maar om het voor de jeugdleden een verrassing te laten, ver-
klappen we deze hier dus nog niet. De Welpen verblijven in een blokhut en zullen heen en terug vervoerd worden. De Scouts daaren-
tegen zullen gedurende de week in tenten slapen en op de fiets op kamp gaan. Van de Explorers is op dit moment alleen bekend dat ze 
volgens goed gebruik naar het buitenland gaan. Er wordt gefluisterd dat het Duitsland wordt....…

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

Eerste Bossche Jeu de Boulesclub “But Vrij”
Gezellig, sportief, gezond en niet duur

Beste Wijkbewoners,

Wist u dat er in de Kruiskamp wijk een prachtig jeu de boulesveld 
ligt en dat u daar voor maar € 30 per jaar in teamverband 3x per 
week kunt spelen? 

Jeu de Boules is er voor iedereen. Oud, jong, mensen met een 
beperking. Wij nodigen geïnteresseerden uit om vrijblijvend kennis 
te maken met deze sport.

Onze vereniging bestaat al ruim 30 jaar en kent een aantal vaste 
spelers die met veel plezier op zondag van 10:00 tot 12:00 uur en 
op dinsdag en woensdag van 13:30 -15:30 uur te vinden zijn op het 
speelveld naast De Taling aan de Eendenkooi.

We spelen recreatief, dat wil zeggen, alleen voor het plezier. Dat 
maakt het leuk voor iedereen. Het lekker samen buiten zijn zonder 
spanningen is fantastisch. Juist de vrijblijvendheid geeft aan ieder-
een die deelneemt de juiste aanmoediging waardoor er fanatiek gespeeld wordt.

Heeft u geen eigen boules; laat het ons weten en wij zorgen ervoor dat we een extra setje boules voor u ter beschikking hebben, zodat u 
zonder kosten kennis kunt maken met het Jeu de Boules spel. Niet moeilijk te leren, wel gemakkelijk om er een leuke nieuwe hobby bij te 
krijgen.

Neem gerust contact op met de secretaris van onze vereniging. Tel. 073 642 7905  of  Mail: evoskuil@hotmail.com
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Zwemles voor uw kind? Snellere Easyswim methode in Sporti om
Kom nu inschrijven en start in augustus!

Is uw kind bijna 4,5 jaar en u overweegt binnenkort met zwemles te starten? Dan kan dat nu heel 
snel bij de gemeentelijke zwemlessen in Sporti om. Want na de zomervakanti e kunt u uw kind name-
lijk direct laten starten met zwemles volgens de EasySwim methode. Helemaal van nu met Easyswim 
zwempakje, veilig en snel! Mogelijk op alle doordeweekse dagen.
Uw kind krijgt één keer per week 45 minuten les en er zitt en maximaal 7 kinderen in een groep. Meer persoonlijk aandacht dus. 
Gemiddeld heeft  een kind 45 lessen nodig voor het diploma A.
Meer info en ti jden: www.sporti om.nl  Inschrijven kan dagelijks van 09:00 - 12:00 uur aan de recepti e van Sporti om.

Veilig en sneller watergevoel
Zwemlessen met de EasySwim stellen uw kind eerder in de ge-
legenheid om op een veilige manier kennis te maken met die-
per water. De EasySwim is een zwempakje voor jonge kinderen 
waarin rond de borst en schouders extra drijfvermogen zit inge-
bouwd. De opti male bewegingsvrijheid bevordert het opdoen 
van allerlei onbewuste bewegingservaringen. Deze ervaringen 
dragen bij aan het leren stuwen en het ervaren van weerstand 
waardoor er een sneller en beter watergevoel ontstaat. Daarbij 
komt nog, dat allerlei oefeningen ten aanzien van survival en 
onder water zwemmen, sneller een gevoel van zelfvertrouwen 
en veiligheid geven. Daarnaast biedt de EasySwim kinderen de 
ideale ondersteuning bij het aanleren van de zwemslagen en 
is een geleidelijke afb ouw van drijfvermogen mogelijk om een 
soepele overgang te creëren tussen het zwemmen met en zon-
der pak.

Voordelen zwemlessen volgens de EasySwim methode:
• Mogelijk op alle dagen in de week
• Vanaf les één plaats in dieper water 
• Met het hulpmiddel, de EasySwim
• Kleinere groepjes, maximaal 7 kinderen per groep

Opleidingsduur en kosten
Gemiddeld hebben Easyswim leskinderen vanaf 4,5 jaar die één keer per week 45 minuten zwemmen, 35 tot 40 klokuren nodig voor 
het Zwem-A. Dat zijn ongeveer 45 lessen. 
De opleiding voor het Zwem-B en Zwem-C gaan in gemiddeld 10 – 12 klokuren (14 lessen).
Kosten: € 7,50 per les.

Wanneer?
De zwemlessen zijn één keer per week (45 minuten) op alle dagen van de week. 
• Maandag, dinsdag en donderdag om 15:45 uur, 16:30 uur en 17:15 uur. 
• Woensdag om 13:15 uur, 14:00 uur, 15:15 uur en 16:00 uur.
• Vrijdag om 13:15 uur, 14:00 uur 14:45 uur, 16:00 uur en om 16:30 uur.

Inschrijven en informati e
Inschrijven kan dagelijks van 09:00 - 12:00 uur aan de recepti e van Sporti om.

Heeft  u behoeft e aan meer informati e, kijk dan op www.sporti om.nl

Wilt u een afspraak maken om uw kind op een andere ti jd in te schrijven, belt u dan met telefoonnummer 073 646 4680

U komt toch ook naar de wijktafel van 20 juni a.s.
om persoonlijk afscheid van Riekje Bosch te nemen?

(SCC De Helft heuvel, aanvang 20:00 uur)
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2 Jeugdteams kampioen bij TTV De Kruiskamp ‘81
De NTTB tafeltenniscompetitie in de regio Zuid-West Nederland is voor de jeugd van TTV De Kruiskamp ’81 goed verlopen. Het 
hoogste jeugdteam heeft zich in de 1e klasse gehandhaafd en 2 andere jeugdteams zijn in hun klasse kampioen geworden.

Het 3e team is in de junioren 5e klasse als eerste geëindigd en 
hiermee promoveren Veronique Wouda, Dennis van Es en Re-
nate van der Lee naar de 4e klasse. Door verschuivingen zal er 
een sterke speler aan het team worden toegevoegd waardoor 
handhaven in deze klasse mogelijk moet zijn.
Het 4e jeugdteam is kampioen geworden in de aspiranten-
klasse. Het bijzondere aan dit team is dat de spelers kortgele-
den via activiteiten op de basisschool zijn gescout en via een 
strippenkaart lid van de vereniging zijn geworden.  Bo Dentz, 
Lauke Ploegmakers,  Sarwin Soelas en Gabriella Zlodi zijn al-
lemaal nog erg jong en de vereniging kan nog lang plezier aan 
ze beleven.

TTV verzorgt veel tafeltennisactiviteiten voor  basisscholen in 
de wijk en middels Kennismakingslessen voor kinderen in Den 
Bosch en Rosmalen.  In het nieuwe schooljaar zal er voor het 
eerst ook een programma worden aangeboden aan basis-
school Nour (voorheen Imam Albogari).
Ook kan de vereniging tafeltennisclinics verzorgen.  In mei en 
juni zijn er o.a. tafeltennisclinics verzorgd voor de Ruud van 
Nistelrooy Academy. 

De spelers van het 3e en 4e jeugdteam op de loungebank in de kantine

Kinderen uit de wijk die zelf willen ontdekken hoe leuk tafeltennis is, zijn iedere dinsdag van 18:30 – 19:30 uur van harte welkom om 
een paar keer mee te doen. 

Speelzaal: Churchilllaan 81     website: dekruiskamp81.nl  Info@dekruiskamp81.nl    twitter.com/ttvkruiskamp81

Bossche Openluchtbaden vanaf 6 mei weer open

 
De strandbaden in de gemeente  ’s-Hertogenbosch en het buitenbad van Combibad Kwekkelstijn in Rosmalen zijn vanaf maandag 6 
mei 2013 weer open. De buitenbaden zijn: het Engelermeer, de Oosterplas en de Zuiderplas (de Zuiderplas wordt niet beheerd door 
de gemeente). En nou maar hopen op mooi zomerweer!
Meer info? Kijk op:  www.s-hertogenbosch.nl/recreatie

Parkeren is nog steeds gratis en mag alleen in de parkeervakken of op aanwijzigingen van het personeel.

Het Combibad Kwekkelstijn sluit weer op zondag 1 september en de buitenbaden zijn na zondag 8 september 2013 gesloten.

Meer informatie over de strandbaden en over veilig zwemmen vindt u op www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/stad-en-wijken/sport-en-
vrije-tijd/recreatie/zwemmen  en op  www.kwekkelstijn.nl  De provincie Noord-Brabant bewaakt de kwaliteit van het zwemwater. Voor 
informatie hierover kunt u terecht op www.brabant.nl  U kunt ook bellen met de Zwemwatertelefoon: 073 680 5058

We zoeken ook nog seizoen- en oproepkrachten!
Toezichthouder(s) voor de strandbaden in ‘s-Hertogenbosch

Werktijden: voor 1 of meerdere dagen gedurende het gehele seizoen, of pproepbaar op losse dagen bij mooi weer. Zowel door de
  week als in het weekend in de periode mei tot en met september (nadruk op het hoogseizoen: juli en augustus).
Diploma’s: Bij voorkeur; 
  K.N.B.R.D. – A opleiding
  E.H.B.O. met reanimatie
Goede beloning: detachering / uitzendovereenkomst. 

Meer informatie? Bel met dhr. P. Lindsen tel.: 06 51 19 41 01 van de afdeling Sport en Recreatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
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Buurtkapper MO
Goedkoper kan niet !

Of je moet het zelf doen !!

Maak een afspraak:   06 24 11 55 87
Pieter Florisstraat 22, ‘s-Hertogenbosch (Kruiskamp)

kinderen tot 12 jaar € 6,00, knippen v.a. 12 jaar € 7,00

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

Gespecialiseerd in:
PILATES
YOGA
FEEL GOOD LESSEN (zumba)

Voor meer informati e:
info@bamboehart.nl           www.bamboehart.nl

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

www.tianshu.nl                         073 623 1920Praktijk voor Traditionele
Chinese Geneeskunde

Linda Wolfs, Allround Kapster

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

073 623 1007

Openingsti jden:
maandag gesloten

dinsdag 09:00 - 18:00 uur

woensdag 09:00 - 18:00 uur

donderdag 09:00 - 18:00 uur 

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

zaterdag 09:00 - 17:00 uur

4 in 1 pakket:  Internet + Bellen + Interacti eve TV + Mobiel
voor één vast bedrag per maand (voordeliger dan @home of Ziggo)

Andere pakkett en mogelijk - Ook zakelijk diverse opti es mogelijk

Nu grati s monteur.

Meer info? Marti n van der Steen - 06 28 89 15 32

Collega’s -al dan niet partti  me- zijn nog steeds meer dan welkom.
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Open dag CHC/Orka 2013 groot succes

Vrijdag 10 mei stond bij CHC/Orka in het teken van 
sport en saamhorigheid. De club organiseerde in samenwerking 
met organisati es als ‘S-PORT en de KNVB een wijkvoetbaltoer-
nooi waar kinderen zich grati s voor konden inschrijven. Niet 
alleen buurtbewoners uit de wijken Schutskamp, Kruiskamp en 
Boschveld kwamen hier op af. Ook bewoners uit andere wijken in 
’s-Hertogenbosch kwamen op het evenement af, wat het geheel 
alleen maar een groter succes maakte. Om 16:00 uur werd er 
afgetrapt en de kinderen gingen los. Naast de maar liefst tachti g 
aanmeldingen voor het toernooi waren er ook andere kinderen 
en ouders op de velden te vinden. Deze vermaakten zich prima 
door de spannende wedstrijden en latje-trap-toernooi te aan-
schouwen, of zelf langs de velden een balletje te trappen. Om 
20:00 uur vond uiteindelijk de prijsuitreiking plaats waarna de 
Open Dag een passende afsluiti ng kreeg en vele tevreden gezich-
ten het sportpark van CHC/Orka weer verlieten.

CHC/Orka pakt echter door. Op 17 augustus zal er voor het 
eerst een voorbereidingstoernooi plaatsvinden. De perfecte 
gelegenheid voor teams (C-junioren en D-pupillen) om zich op 
het nieuwe seizoen voor te bereiden en tegelijk met het nieuwe 
team gezellig een toernooitje te spelen. Inschrijving voor dit 
toernooi staat nog open.  

Tot slot staat CHC/Orka nog alti jd open voor aanmeldingen van 
nieuwe leden. Iedereen is welkom om zich in te schrijven en te 
komen voetballen bij de club. Aanmelden kan op het sportpark 
of via info@svchcorka.nl

TOT SNEL BIJ SV CHC/ORKA!

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

Zoekt u een werkster?
Slechts € 12,95 per uur

www.hulpstudent.nl

bel 06 14 82 60 00
of mail naar y.kroef@hulpstudent.nl

Hier had uw advertenti e 
kunnen staan !!

Stuur een e-mail naar redacti e-wks@hotmail.com
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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!!

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!

Start rolstoelhockey
De sportvereniging “Sport Voor Gehandicapten ‘s-Hertogenbosch e.o.” (SVG) start 
met rolstoelhockey in de sportzaal van het nieuwe kinderexpertisecentrum Atlent aan 
de Kooikersweg. Er zijn gratis kennismakingslessen tot aan de zomervakantie, iedere 
dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur. De trainingen zijn voor rollers met handbewo-
gen of elektrisch bewogen rolstoelen. 

H- en E-rolstoelhockey 
Alle rollers kunnen dus meedoen aan rolstoelhockey. E-hockey is specifiek voor 
mensen die in het dagelijkse leven afhankelijk zijn van een elektrische rolstoel en/
of fysiek niet in staat zijn aan H-hockey deel te nemen. E-hockey is praktisch de 
enige sport waar sporters in een elektrische rolstoel in teamverband sporten. Aan 
H-hockey kan iedereen deelnemen; zowel mensen met als zonder handicap. H staat 
voor handbewogen-rolstoelhockey. Interesse? Neem contact op met SVG via tel: 06 
10 64 16 57 of mail info@sportvoorgehandicapten.nl
Zie ook  www. sportvoorgehandicapten.nl  of  www.s-port.nl/specialsport 

Summersport Sportpunt West
Tijdens de zomermaanden zijn er weer volop Summer ´S-PORTS activiteiten in 
Den Bosch.
Op woensdag 12 juni organiseerde ’S-PORT het eerste Summer ´S-PORTSevent 
in Sporthal De Schutskamp.  
Kids van 6 t/m 14 jaar kunnen nog de hele zomer meedoen….

So Let’s do Summersport!    Volg de bus en kom sporten!

Alle events staan op www.s-port.nl
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