WIJKKRANT

KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

september 2013 - 11e jaargang nummer 4 (oplage 6.100)

Van de redactie

Hadden we vorige wijkkrant na een slechte lente en voorzomer nog onze twijfeld over het zomerweer. Nu kunnen we echter zeggen dat het
een hele mooie (na-)zomer is geweest, waar iedereen met volle teugen van heeft genoten. We hebben de afgelopen maanden diverse keren lege wijken en straten (het was zelfs rustig op de Hoeflaan!!) mee mogen maken. waar zat toch iedereen? Te zien aan alle bruine (soms
rode) gezichten, te horen aan de vele reacties achteraf, heeft iedereen genoten van het warme weer, de zon, het zwemmen, het fietsen,
etc. etc.). Ook zagen we op diverse plekken in de wijk bewoners ijverig in de weer na oplevering van nieuwe of gerenoveerde woningen.
Op sommige plekken is ook weer gestart met nieuwbouw. De redactie heeft deze zomer ook niet stilgezeten en geprobeerd om de (min of
meer) activiteiten vast te leggen. Enkele voorbeelden daarvan ziet u op deze pagina. We hebben ook gemerkt dat veel mensen druk bezig
waren om de open dagen voor te bereiden. Deze open dagen vinden plaats op zaterdag 28 en zondag 29 september a.s. Hierover veel,
heel veel nieuws (TIP: haal de 4 binnenpagina’s uit de krant en neem deze mee op uw tocht door de wijk) maar ook natuurlijk heel veel
andere zaken in deze voorliggende wijkkrant.
Veel leesplezier..............Geerte, Senay, Brahim, Martin, Wim en Hans
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 23/24 november a.s. Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 25 oktober a.s. aanleveren
(zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Kijk voor de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken op de binnenpagina’s
Wijkplein is er voor iedereen – Jongerencentrum is géén overdekte hangplek – Wek zelf energie op – Zayaz knapt woningen op – Plannen Hudsonplein zijn klaar – Brede Bossche School is meer dan een school – Wijktafel over vitalisering

Kom naar de wijktafel van donderdag 26 september in De Helftheuvel
Net na de zomer staan er weer een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda van de wijktafel. Ik kan er vanwege revalidatie
voor mijn nieuwe knie helaas niet bij aanwezig zijn. Bart Geluk zal
echter de honneurs waarnemen.
De afdeling ‘S-Port komt vertellen hoe belangrijk sporten c.q.
bewegen is voor 50-plussers. U hoort over hoe u energie kunt besparen? Wat betekent vitalisering nu precies, maar ook, hoe kunt u
als bewoner daaraan bijdragen?
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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 26 september
aanvang 20:00 uur
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel

09-09-13
09:43
8-9-2013
23:16:31

“HOT ITEMS”
De laatste tijd hebben Frank en ik, de meeste “Hot”-items besproken via het Burger Informatie Netwerk in de
wijk. De leden van dit netwerk worden snel en bij voortduring over deze items geïnformeerd. Ik wil deze column
dan ook aangrijpen om een aantal van deze “Hot”-items nogmaals onder u aandacht te brengen.
• Wisseltruc geld: Nog steeds ontvangen we meldingen dat mensen geld missen na het wisselen van geld op
straat. Vaak zijn de personen die het geld willen wisselen van buitenlandse afkomst (Bulgaren / Roemenen),
en spreken deze slecht Nederlands. Tijdens het tonen van hun dankbaarheid wordt het geld weggenomen,
de persoon die dit doet is doorgaans een man;
• Wisseltruc Sieraden: Daders zijn wederom Bulgaren / Roemenen. Vragen doorgaans de weg naar het ziekenhuis. Steken een “traan trekkend” verhaal af over zieke familieleden. Bieden voor de hulp sierraden, kettingen en ringen aan. Op het moment dat men deze niet aan wil nemen valt men al snikkend om de hals.
Voordat je het weet zijn je eigen “echte” sieraden verdwenen. De achtergelaten sieraden zijn absuluut niets waard. De personen die
dit doen zijn doorgaans vrouwen. De man blijft in de auto zitten.
• Reparaties aan de woning: Wederom is een wijkbewoner slachtoffer geworden van Ieren welke hun deskundigheid aanbieden om
de gevel van woningen te verbeteren. De Ieren bellen aan en bieden hun diensten aan voor een redelijk bedrag. Voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd zijn er altijd bijkomende kosten. De rekening wordt dan ineens geen honderden maar duizenden euro’s.
Helaas is het bij deze financiële aderlating nog niet teneinde. De werkzaamheden worden in de regel slecht of niet uitgevoerd. Het
eerste contact wordt gelegd door Ieren. De werkzaamheden worden doorgaans uitgevoerd door Polen. Zowel de Ieren als de Polen
proberen steeds meer geld los te krijgen en zijn erg opdringerig / intimiderend.
• Beveiligingsmaatschappijen: Werken zonder vergunning. Sommige van deze bedrijven zijn van een bedenkelijk niveau.
• Kerstkaarten/Pleister verkopers: Jaarlijks terugkerend fenomeen. Kerstkaarten en pleisters worden voor onbeschoft dure prijzen
verkocht voor het goede doel. Het enige goede doel dat hiermee wordt beoogd is de portemonnee van de verkoper.
Kortom: Ga niet in zee met aanbieders aan de deur welke niet in het bezit zijn van een gemeentelijke ventvergunning (wordt op persoon uitgegeven) en een zichtbaar legitimatiebewijs !!!
Indien u toch met dergelijke aanbieders wordt geconfronteerd? Koop niets, vraag hen later terug te komen en licht de politie in.
Uw wijkagenten:
Frank Verboord (Schutskamp):
John Coeleveld (Kruiskamp):

Frank.Verboord@Brabant-Noord.Politie.nl
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 donderdag 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 je doodshemd zitten geen zakken”
Dat is een uitdrukking die je nogal eens hoort. Er wordt niets anders mee bedoeld dan dat je je geld niet mee kunt nemen als je
eenmaal dood bent. Maar we gebruiken die uitdrukking meestal
in de richting van al wat oudere mensen en bedoelen dan dat je
je spaargeld niet moet oppotten voor je erfgenamen maar er, zolang het nog kan, zelf van moet genieten. Wijze woorden, toch?
Laat ik dan maar even een brutale vraag stellen: Hoeveel staat er
bij u op uw spaarbankboekje? Ho! Niet meteen reageren, want
ik haast me er nog bij te zeggen dat ik uw spaarbankboekje bij
God bedoel. Hoeveel staat er op uw goddelijke spaarbankboekje?
Of - voor andersdenkenden: uw reïncarnatieboekje of …..boekje?
Denk daar gerust even over na.
Wat ik eigenlijk bedoel wordt goed weergegeven door een
parabeltje van Lev Tolstoj. Dat gaat als volgt: Een rijk man lag op
sterven. Zijn leven had hem geleerd dat je met geld alles kunt
bereiken. Dat zal zo ook wel zijn aan de andere kant van het graf,
dacht de rijke man. En daarom zei hij tegen zijn zonen: leg een
zak met goudstukken in mijn doodkist. Toen hij na een lange reis
in de andere wereld aankwam, had hij honger. Hij zag al vlug
een kraampje waar een engel allerlei voedsel te koop aanbood.
“Net wat ik dacht,” zei de rijke man, “het is hier precies als in het
aardse leven. Ook hier kun je voor geld alles krijgen. Goed dat ik
wat meegenomen heb.” Hij bestelde een maaltijd, maar toen hij
wilde betalen met een goudstuk, werd dat door de engel afgewezen. “Je hebt op aarde niet veel geleerd,” zei de engel. “Je kunt
hier niet betalen met geld dat je bezit, maar alleen met geld dat
je hebt weggegeven.
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Denk er eens over na. Heb je in je leven
ooit iets aan iemand weggegeven? Of ooit
eens iemand geholpen?” De rijke man
dacht na, maar hij had nooit ook maar één
cent aan iemand weggegeven.
Hoe kunnen we nu ons spaarbankboekje
goed gevuld krijgen? Het recept is eenvoudig: we moeten ons aanwennen te bedenken dat alles wel
z’n waarde heeft, maar niet evenveel waard is. Van ons wordt
alertheid gevraagd, want vaak levert de meest aantrekkelijke
investering juist het minste op. En daarmee gaan we gemakkelijk
in de fout. Want:
Als je een kind laat kiezen tussen acht dubbeltjes, acht muntjes
van 10 eurocent, en één euro, dan is de kans heel groot dat het
kiest voor de acht dubbeltjes; omdat die meer waard lijken te
zijn. Nu zijn kinderen eenvoudig te misleiden, maar geldt dat niet
vaak ook voor ons volwassenen? Kiezen wij ook niet heel makkelijk voor wat ons op het eerste gezicht het meest oplevert?
Daarom: laten we genieten – met volle teugen – van al het mooie
en goede dat u en mij in ons leven ten deel valt en anderen
daarin laten delen. En als we dan zo genieten… van een mooie
bos bloemen, van spelende kleinkinderen, en vooral van ontroerende staaltjes medemenselijkheid, dan worden we gaandeweg,
dag na dag en jaar na jaar rijker, wordt ons ‘hemelse’ spaarbankboekje gevuld.
Jos Delsman, pastor Emmausparochie
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Riekje Bosch:

“Dank voor een geweldig afscheid”

“Toen ik de zaal voor mijn laatste wijktafel van juni wilde reserveren kreeg ik te horen: ‘Sorry Riekje, die is al
bezet, je kunt uitwijken naar een andere ruimte’. Dat vond ik erg jammer, want die vertrouwde zaal 2 was nou
net de leukste ruimte en heel geschikt om nog wat na te praten en drinken met elkaar op zo’n laatste avond. Dat
bracht ik voorzichtig naar voren, maar Jacqueline was onverbiddelijk: de zaal was al maanden geleden gereserveerd en dus niet beschikbaar voor de wijktafel. Niks aan te doen. Ik begon die laatste avond braaf in een andere
zaal. Het was er warm en benauwd en heel vol, maar ja….
Ik werd al snel door Hans onderbroken en vanaf dat moment viel ik van de ene verrassing in de andere. Of ik maar even mee
wilde lopen naar zaal 2. Toch, die leuke met de grote bar. Mooi versierd, veel bekende gezichten, aardige woorden, briefjes,
cadeautjes, foto’s, bloemen, Italiaanse delicatessen, erelid van de jongerenraad (met trofee!), een zelf gemaakt kunstwerk
(prachtig!), een mooie foto van het Marokkaanse Comité (met bossen oranje bloemen), lekkere hapjes en drankjes, een
supermooi bloemstuk met foto van Propere Jetje, een buisje vruchtbare grond van de Boschmeersingel, een Turks kunstwerk
dat geluk brengt en last but not least: een Bosch Benkske van de wijkraad om nog eens op te komen buurten. Het was allemaal overweldigend. Ik heb er een week beduusd van rondgelopen.

Heel veel dank voor een bijzonder en onvergetelijk afscheid !
En natuurlijk heel graag tot ziens, in ieder geval in het laatste
weekend van september bij alle feestelijke openingen. Want daar
ben ik natuurlijk graag bij.”

Noot van de redactie: Op woensdag 11 september j.l. heeft Riekje “haar” Benkske
onthuld. Het Benkske, ontwerp en paintwork door de Bossche artiest Gideon
van de Sande (kijk ook eens op www.DukeTattoo.nl) staat, zoals ongetwijfeld al
velen van u hebben kunnen constateren, op de Helftheuvel in het midden (waar
anders?!) van de haar zo vertrouwde én dierbare wijken Schuts- en Kruiskamp.

Voorlichting voor Senioren over de Babbeltruc en Valveiligheid
Divers Welzijnsorganisatie organiseert in samenwerking met politie ‘s-Hertogenbosch en gemeente ‘s-Hertogenbosch voorlichtingen
voor senioren.
Senioren zijn met enige regelmaat het slachtoffer van misdrijven zoals de ‘Babbeltruc’ en Pinpasfraude.
Het doel van de voorlichting is dat men tips en trucs krijgt over hoe een Babbeltruc te herkennen, tips over hoe pinpasfraude te voorkomen en hoe men veiliger kan winkelen.
Tevens wordt er in de voorlichting aandacht besteed aan de ‘Val veiligheid in en om het huis’. Veel ouderen vallen in en om het huis.
In deze voorlichting tips over hoe de woning veiliger te maken zodat het risico op vallen wordt beperkt. Na de voorlichting is er ruimte
voor het stellen van vragen.
Op donderdag 26 september a.s. is er een voorlichting voor senioren in het Sociaal Cultureel Centrum gelegen in de Helftheuvelpassage
te ‘s-Hertogenbosch. Aanvang 14:00 uur, de voorlichting duurt tot ongeveer 16:00 uur.
Heeft u interesse in deelname aan deze voorlichting dan kunt u zich per e-mail aanmelden bij Moniek van Oss, m.vanoss@divers.nl
U kunt u zich ook telefonisch aanmelden via telefoonnummer 06 467 68 108

Kent u uw wijkwerker al??
Enkele maanden geleden is het wijkteam Helftheuvel van start gegaan. In de vorige wijkkrant hebben wij ons als wijkteam aan u voorgesteld. We zijn regelmatig aanwezig op het wijkplein waar we nauw samenwerken met vrijwilligers en verschillende organisaties. Verder
zijn we zoveel mogelijk op de fiets en te voet in de wijk aanwezig.
We stellen ons dan voor aan zoveel mogelijk wijkbewoners en vragen hen welke ideeën zij hebben om het leven in de buurt nog prettiger te maken. Waar nodig helpt het wijkteam de bewoners door hen in contact te brengen met andere wijkbewoners, zodat ze gebruik
kunnen maken van elkaars kracht. We informeren mensen ook over activiteiten in de buurt zodat bewoners elkaar beter kunnen leren
kennen. Wij hebben op deze manier al met veel wijkbewoners kennis gemaakt en hierbij de kracht van de wijk al gezien en ondervonden.
Het valt ons op hoeveel de bewoners al voor elkaar doen, dit kunnen we alleen maar versterken.
Heeft u ons nog niet gezien of gesproken? Wij nodigen u van harte uit om met ons kennis te maken op 28 september a.s. in het nieuwe
wijkplein Helftheuvel. Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen of mailen.
Belgische buurt
Nederlandse buurt
Verzetsheldenbuurt
Zeeheldenbuurt
Vliegeniersbuurt
Helftheuvelbuurt
Ontdekkingsreizigers Zuid
Ontdekkingsreizigers Noord
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Sukran Özkan-Aslan
Esther van Tilburg en
Imke Moezelaar
Jessica van Berkel
Desiree Coense
Marga van der Linden
Yvonne Kolmans
Antonie Stevens
Reggae Coutinho

073 615 51 43
06 35 11 19 20
06 51 86 65 46
06 46 88 90 31
06 30 07 42 89
06 51 66 73 84
06 46 75 27 73
06 22 51 81 12
06 46 76 81 21

s.ozkan@ s-hertogenbosch.nl
e.vantilburg@s-hertogenbosch.nl
i.moezelaar@s-hertogenbosch.nl
jessica.vanberkel@s-hertogenbosch.nl
d.coense-weber@s-hertogenbosch.nl
m.vanderlinden@ s-hertogenbosch.nl
y.kolmans@ s-hertogenbosch.nl
a.stevens@ s-hertogenbosch.nl
r.coutinho@ s-hertogenbosch.nl
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Samen met de boodschappenbus op pad
De boodschappenbus biedt mensen die het moeilijk vinden om er alleen op uit te gaan vanwege ouderdom of andere
beperkingen de mogelijkheid om gezamenlijk boodschappen te doen. Indien wenselijk zoeken we via de talentenbank een

begeleider. Met een klein beetje hulp kunnen bewoners het zelf blijven doen en ervaren dat boodschappen doen ook gezellig kan zijn.
Iedere donderdagochtend halen geschoolde chauffeurs de mensen thuis op die mee willen. Elke keer een bekend gezicht. Dan rijdt de
bus naar winkelcentrum De Helftheuvel. Tegen 11.30 uur brengen we iedereen met boodschappen en al weer thuis. In de bus is plek
voor ongeveer 8 personen, afhankelijk van het aantal rolstoelgebruikers. Bij meer vraag, kunnen we de bus vaker laten rijden zoals op
zaterdag naar de markt.
Mensen vinden de boodschappenbus niet alleen praktisch, maar ook heel gezellig. Alle deelnemers zijn ze heel enthousiast. Samen
boodschappen doen is gezellig!
Wilt u graag meer informatie of wilt u mee met de boodschappenbus? Bel dan op dinsdagochtend tussen 9.00 – 11.00 uur naar wijkplein Boschveld en vraag naar Lucia, tel.nr. 073 627 3610

Fittest voor senioren
Inwoners van de Kruiskamp in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar hebben een aantal weken geleden een uitnodiging
ontvangen voor een fittest. Deze test geeft de mogelijkheid de eigen conditie te meten. Ook kunnen inwoners de lokale sport- en

beweegmogelijkheden leren kennen door middel van kennismakingslessen. De fittesten worden georganiseerd door de gemeente
’s-Hertogenbosch in samenwerking met de GGD en lokale fysiotherapeuten. De test bestaat onder andere uit het meten van de bloeddruk, handknijpkracht, lengte/gewicht, lenigheid schoudergordel, lenigheid heupgewricht, oog/hand coördinatie, reactiesnelheid,
gehoortest, oogmeting en een wandeltest.
Na afloop van de test wordt de uitslag besproken en kan de deelnemer zich opgeven voor de kennismakingslessen van het sport- en
beweegaanbod. Naast 50Plus Sport zijn er verschillende nieuwe activiteiten opgezet, zoals tafeltennis, Swing 50+, Balance/yoga en 30
minuten workout.
Mocht u een uitnodiging hebben ontvangen en heeft u zich nog niet opgegeven? Doe dit dan alsnog voor vrijdag 27 september! De fittesten vinden plaats op zaterdag 19 oktober 2013 in sportzaal de Churchilllaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilvie van Schijndel van de gemeente ’s-Hertogenbosch via 06 11 73 87 42 of via
i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl

Senioren in beweging !!!

Na een welverdiende vakantie zijn de lessen 50Plus Sport en MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) weer gestart.
50Plus Sport is een zeer gevarieerd beweegprogramma voor mensen in de leeftijd van 50-65 jaar.
Aan bod komen gymnastiekvormen en sportspelen zoals badminton, lijnbal en tennis.
MBvO is voor mensen van 65 jaar en ouder. Ook op deze leeftijd is bewegen gezond voor het lichaam.
De lessen richten zich op het behouden of zelfs vergroten van de beweeglijkheid, de spierspanning en
spierontspanning en op vaardigheid. Er is ook aandacht voor het trainen van het geheugen.
50Plus Sport én MBvO vindt u dicht bij huis! Heeft u interesse? Loop dan een keer binnen! U kunt drie
keer gratis meedoen om te kijken of het iets voor u is. Daarna kunt u zich aanmelden.
De kosten voor 50Plus Sport zijn € 33,35 per kwartaal en voor MBvO € 79,00 per jaar (beide activiteiten
eenmalig € 7,50 inschrijfgeld).
Wat?
50Plus Sport
50Plus Sport
MBvO (gym)
MBvO (lijndans)
MBvO (werelddans)

Wanneer?
maandag
maandag
maandag
donderdag
vrijdag
donderdag

Waar?
Sporthal De Schutskamp
Sportzaal Churchilllaan
SCC De Helftheuvel
SCC De Helftheuvel
SCC De Helftheuvel
SCC De Helftheuvel

Hoe laat?
09:00-10:00, 10:00-11:00, 11:00-12:00 uur
19:00-20:00 en 20:00-21:00 uur
10:00-11:00, 11:00-12:00, 13:00-14:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00
09:00-10:00 uur
09:30-10:30, 10:45-11:45 uur
10:00-11:00, 11:00-12:00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilvie van Schijndel van de gemeente ’s-Hertogenbosch via 06 11 73 87 42
Zie ook www.s-port.nl/senioren voor het complete overzicht van sport-en beweegactiviteiten bij u in de buurt!

Werelddans

Dans- en muziekstijlen van over de gehele wereld komen aan bod, zoals bijv. Griekenland, Israël, Armenië, India, Bulgarije, Turkije,
Noord- en Zuid-Amerika. Van traditioneel tot eigentijds, van ingetogen tot expressief, van rust tot explosief. Het is zeer gevarieerd.
Ondertussen wordt gewerkt aan de totale conditie en gezondheid. Muziek, bewegen en sociale contacten spelen een centrale rol.
Geen danspartner? Geen danservaring of is het lang geleden? Geen probleem. Iedereen kan leren dansen en met ons meedoen.
De groep staat open voor mannen en vrouwen.
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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! Jos Leenders, Wmo-consulent Wijkplein De Helftheuvel
Voor algemene informatie kunt u ook bellen naar het centrale Wmo-loket: 073 615 9333 (iedere dag van 8:30 tot 17:00 uur)

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, die om de twee weken plaatsvinden. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn starten de bijeenkomsten. Zij vinden plaats in het Steunpunt Zelfhulp, Sonniusstraat 3 in
’s-Hertogenbosch. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Zie voor de informatiefolder www.ambachtshoeve.nl of bel met Mieke van Kooij, trainer: tel. 073 511 2451 of 06 219 41 906
Mailen kan ook, maatcoachingmvdl@home.nl

De leden van de Gereformeerde Kerk
Dit voorjaar hebt u in de Wijkkrant kunnen lezen over het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Evertsenstraat 35.
Deze keer willen we wat meer vertellen over de mensen, de leden van de kerk.
De leden van onze gemeente wonen niet allemaal in de Kruiskamp; integendeel zelfs, Kruiskampers vormen maar een minderheid. De
meeste bezoekers van de diensten komen uit andere delen van den Bosch en uit de omgeving. Globaal strekt het gebied zich uit van
Waalwijk tot Oss en van Hedel tot Boxtel. Mensen die nog weten dat er vroeger in iedere wijk minstens 1 Rooms-katholieke kerk stond,
zullen hiervan wellicht vreemd opkijken! Zo’n enorm gebied en dan maar 1 kerk? En dan ook nog zo ver rijden om naar de kerk te gaan?
Ja inderdaad, gereformeerden zijn er niet zoveel in Brabant; de meeste wonen wat verder naar het noorden. Maar als je niet anders
gewend bent, dan vallen die afstanden best wel mee; bijna altijd ben je binnen 20 minuten bij de kerk. Veel mensen doen er langer
over om bij hun werk te komen.
Omdat de mensen zo verspreid wonen, is de kerk een echte ontmoetingsplaats; niet alleen een plaats waar we ons geloof in God
gestalte geven, maar ook een plaats waar wij elkaar ontmoeten. Zondags rond de kerkdiensten is dat heel duidelijk te zien! Voordat de
diensten beginnen wordt er al heel wat bijgepraat, maar na afloop onder het genot van een kop koffie nog veel meer. Ook gasten worden van harte welkom geheten. Natuurlijk voelen wij ons als kerkgemeenschap betrokken bij de wijk en bij alles wat daar gebeurt. Daar
hopen wij de komende jaren steeds meer invulling aan te geven.
Soms wordt wel gedacht dat de kerk iets is voor oude mensen en dus langzaam uit zal sterven. Wie zondags weleens langs onze kerk
komt als de dienst net is afgelopen, weet wel beter. Alle leeftijden zijn aanwezig. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt rond de 35
jaar!
Uiteraard bent u van harte welkom om een dienst mee te maken. De aanvangstijden zijn 10 en 17 uur en de diensten duren gewoonlijk
ongeveer een uur.
Als u nu nieuwsgierig geworden bent en wat meer wilt weten over onze kerk, de kerkdiensten, geloven in het algemeen en allerlei
zaken die daarmee te maken hebben, kijk dan eens op www.denbosch.gkv.nl of www.geloofengevoel.nl
Graag hadden we nog wat geschreven over ons geloof en de betekenis daarvan in ons dagelijks leven, maar dat houdt u tegoed tot de
volgende keer.

OPEN - DOE - DAG Wijkwerkwinkelwest
Op zaterdag 19 oktober a.s. is er bij de Wijkwerkwinkelwest een OPEN - DOE - DAG voor mensen die uit het arbeidsproces zijn.
Vanaf 10:30 uur is er gelegenheid om te komen kijken welke hobby’s er uitgeoefend worden en mag je ook deelnemen aan de activiteiten die gedemonstreerd worden door ervaren en deskundige begeleiders. Wij geven mogelijkheden voor o.a. sieraden en 3D-kaarten
maken, schilderen en tekenen, glas bewerken en miniaturen maken, werken met hout enz. enz. enz.
KOMT ZIEN en DOE MEE !!
Titus Brandsmastraat 34 ‘s-Hertogenbosch. Wij zijn die dag open van 10:30 tot 15.30 uur.
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Extra handen nodig in Den Bosch en Rosmalen !!!
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een spierziekte.
De chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen af.
Tijd voor actie, besluit Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds.
In november wordt de MS Collecte met zo’n 28 collectanten in Den Bosch en Rosmalen georganiseerd. “Wij zijn dolblij met dit aantal collectanten! Maar om bij iedere voordeur aan te bellen, zijn
er zeker 700 collectanten nodig”, zegt Pamela Zaat, coördinator bij het MS Fonds. Pamela is sinds
2006 actief voor het Nationaal MS Fonds en is landelijk verantwoordelijk voor de organisatie van
de MS Collecte.
“Als iemand de diagnose MS krijgt, ben je in het begin vooral bang. Veel mensen denken nog dat
je dan altijd in een rolstoel komt. De meest voorkomende vorm van MS is “relapsing remitting”,
dat betekent dat er wel periodes zijn waarin je minder kunt, maar dat dat ook weer verbetert.”
Pamela is blij met de landelijke inzet van zo’n 11.000 collectanten die hun steentje bijdragen aan
de MS Collecte. “De oorzaak van MS is nog steeds onduidelijk. Geld voor voorlichting, ondersteuning van mensen met MS en onderzoek is zo ontzettend belangrijk.”

Extra handen gezocht

“Het Nationaal MS Fonds zoekt hulp in Den Bosch en Rosmalen. Het zou mooi zijn als we daadwerkelijk bij elke voordeur kunnen aanbellen.“
Aanmelden kan bij Pamela Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl of via 010 591 9839
Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl De collecteweek is van 18-23 november.

Met het Gemengd Koor ‘s-Hertogenbosch het najaar in

We staan aan de voordeur van het jaargetijde Herfst en nemen afscheid van een heerlijke zomer. Niet dat de herfst niet heerlijk kan
zijn; kruidige geuren in het bos, goudgekleurde bladeren van bomen en struiken en de vooruitblik op de feestdagen. Dat laatste doet
het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch ook: de blik vooruit op een intensief en mooi najaar- en winterprogramma.
De vakanties liggen alweer een maandje achter ons. Op 13 augustus kwam ook het Gemengd Koor terug van – zoals dat in Den Haag
heet – het zomerreces. Elke dinsdagavond wordt in de grote zaal van SCC De Helftheuvel weer ijverig gerepeteerd en nieuwe muziek
ingestudeerd; de voorbereiding op de optredens in het voor ons liggende seizoen.
De jaarlijkse herdenking, zondag 27 oktober a.s., van de bevrijding van onze stad in oktober 1944 bij het 53rd Welsh Division Memorial
zal ook dit jaar weer door het koor muzikaal worden ondersteund. En ook is het traditie dat de avond van die dag het Gemengd Koor
een Bevrijdings- en Veteranenconcert geeft in het Jheronimus Bosch Art Centre. Deze beide optredens samen met een gastkoor uit
Wales; dit jaar het “London Welsh Rugby Choir”.
En dan wordt weer vooruitgekeken naar en gerepeteerd voor de Volkskerstzang in het Provinciehuis op 15 december en ons eigen kerstconcert in de Grote Kerk op 22 december. U bent van harte uitgenodigd om tijdens deze optredens te komen luisteren en genieten.
Naast het zingen is het koor ook weer gestart met de gezellige bingoavonden in De Helftheuvel. Op 2 oktober en 6 november kunt u
weer een woensdagavondje gezellig bingo komen spelen om met prachtige prijzen naar huis te gaan. En helemaal in kerstsfeer wordt
woensdagavond 18 december de jaarlijkse kerstbingo gehouden met een prijzenpakket dat bij iedereen welkom zal zijn, zo aan de vooravond van de feestdagen. Ook hiervoor nodigen wij u graag uit in SCC De Helftheuvel. De bingoavonden beginnen om 20:00 uur.
Voor meer informatie over het koor en over de bingoavonden kunt u terecht op onze website www.gemengdkoor.nl of bij een van de
bestuursleden tijdens de repetitieavonden.

Onze Kathedralenbouwers - Wat bezielt jou?
In het weekend van 5 en 6 oktober staan Onze Kathedralenbouwers bij flat Het Lage Veen in de wijk Kruiskamp in ‘s Hertogenbosch.
Brabant Wonen Buurtcultuurfonds heeft Onze Kathedralenbouwers ingezet om de bewoners van de nieuwgebouwde flat (Het Lage
Veen, Admiraliteitslaan - 5224 EZ Den Bosch) met elkaar en de buurtbewoners in contact te brengen.
Onze Kathedralenbouwers is een interactief project waarbij het publiek wordt uitgenodigd om de eigen bezieling tot uitdrukking te
brengen. Het is een ontmoetingsplek om je thuis te voelen bij jezelf en bij de ander.
Vanaf april 2012 zijn ze actief. Twee Kathedralen op Wielen trekken rond en overal waar ze stoppen bieden ze ruimte voor bezinning op
de vraag “Wat bezielt jou?”, Hoe diepzinnig dat moet zijn? Dat maak je zelf uit.
Jouw antwoord op de vraag kun je op persoonlijke manieren achterlaten. In de
WIJ Kathedraal, een Kathedraal in wording, vol met dierbare voorwerpen van
jong en oud. Zo bouw je mee aan een eigentijdse, vrije , levendige en inspirerende Kathedraal.
Samen bouwen schept een bijzondere band voor een dag, en inspiratie voor
veel langer. Dus wie bezieling zoekt of gewoon nieuwsgierig is: Kom Langs!
Onze Kathedralenbouwers is onderdeel van de landelijke actieweek “Samen tegen Eenzaamheid”. Op 28 september wordt een start gemaakt tijdens de Open
Dagen. Van 13:30 uur tot 16:30 uur zijn de Kathedralen op Wielen te vinden op
Wijkplein Helftheuvel.
Ook na deze week zijn ze actief en komen ze op verzoek naar wijkbewoners
toe.
www.onzekathedralenbouwers.nl
www.samentegeneenzaamheid.nl
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De Bossche Hoeve

Beste buurtbewoners,
De zomermaanden zitten er weer voor een groot deel op. De
Bossche Hoeve is redelijk druk bezocht en de zondagmiddag
openstelling is een groot succes. Het is elke zondagmiddag erg
gezellig op de kinderboerderij. De zondagmiddagopenstelling zal
doorgaan tot het weekend van 20 oktober.
Hierna zal de Bossche Hoeve op zondagmiddagen niet meer
open zijn tot aan het eerste weekend van februari. Doordeweeks
zal de Bossche Hoeve gewoon open blijven (met uitzondering
van de schoolvakanties).
Binnenkort komen er een paar maandjes een herten- en geitenbok logeren op de Bossche Hoeve. Dit doen we zodat de herten
en de geiten drachtig kunnen worden. Op deze manier kunnen
we weer gaan genieten van jonge geitjes en herten in het voorjaar van 2014. Er wordt ook nog gezocht naar een nubische bok
om de twee grote nubische geiten een keer te laten jongen. Deze
zijn alleen een stuk zeldzamer en niet zo makkelijk aan te komen.
We hebben een nieuwe bewoner op de Bossche Hoeve. We hebben van iemand uit de buurt in goed overleg een muskuseend overgenomen, genaamd Ducky. Ducky is van kuiken af aan opgegroeid
onder de mensen en is hierdoor ontzettend tam. Ducky vindt het erg leuk als kindjes even hoi komen zeggen als ze op de kinderboerderij zijn. Hij zit in het ganzenverblijf. Het is alleen niet aan te raden om Ducky te aaien omdat hij vaak vingers aanziet voor een stukje
brood en dan soms wel eens per ongeluk wil bijten.
Namens deze weg wil ik ook graag aangeven dat we nog steeds op zoek zijn naar vrijwilligers die het team dat de Bossche Hoeve op de
zondagmiddag open houdt te versterken. Als je geïnteresseerd bent, kom gerust eens binnenlopen en spreek één van de beheerders
aan.

Boer Kees
Houdoe
Houdoe is het trefwoord van d’n oerbrabantse mens
Houdoe is ’n groet en tegelijkertijd ’n wens
Houdoe wordt geroepen op ’t plein en in de straat
Houdoe zegt iedereen als de visite gaat
Houdoe kunde horen heel veel keren op ’n dag
Houdoe kunde zeggen met ’n traan en met ’n lach
Ge wordt ermee geboren, ge raakt ’t nie meer kwijt
Ge gaat ermee naar de hemel op ’t einde van oewen tijd
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.

Unne geldbuil, ’n fles snevel en ’n jonge meid
kunde nooit alleen laten !!

ZAYAZ brengt Capoeiristas naar de Schutskamp !!
Stichting Meninos Capoeiristas do Natal, Stichting MCN, is een particuliere stichting die kansarme (straat)kinderen in Brazilië een plek wil bieden
waar zij kind kunnen zijn, zich kunnen ontwikkelen en waar tevens structuur geboden wordt.
Om haar doelstellingen te realiseren ondersteunt Stichting MCN diverse
lokale projecten in met name het noord-oosten van Brazilië. Project Meninos Capoeiristas do Natal
(MCN) wordt ondersteund
door Stichting MCN en heeft
als doel het stimuleren,
ondersteunen, opleiden,
uitdagen en begeleiden van
kansarme (straat-)kinderen
van 4 tot 18 jaar uit de wijk
Bom Pastor in de Noordoostelijk gelegen Braziliaanse stad Natal.
Showgroep MCN bestaat uit begeleiders van het project MCN in Natal die jaarlijks naar Nederland komen om optredens te verzorgen, waarmee zij gelden genereren om het project
gedurende het jaar draaiende te houden. De showgroep was van juni tot begin september
in Nederland, door ZAYAZ gehuisvest in 2 woningen. Als tegenprestatie verzorgden zij een
1 uur durend optreden en een 1 uur durende workshop.
ZAYAZ heeft deze activiteiten aan de wijk geschonken.

666570
Werken 7West geheel.indd 7
20130909Wijkgericht
WKS 2013 04.indd

09-09-13
09:43
8-9-2013
23:16:37

MEER! met elkaar..............
MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers
actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf kunt ontwikkelen, je van elkaar en van docenten nieuwe dingen kunt leren.
Iedereen is welkom en je kunt altijd je kinderen meenemen. Samen zorgen we voor een open sfeer waar je ideeën en ervaringen
kunt delen. Er is gezelligheid en een luisterend oor. Een omgeving om alle stress van de dag weg te nemen. Een plek waar jij je thuis
kunt voelen. MEER! met elkaar wordt geleid door vrouwelijke vrijwilligers uit de wijk onder begeleiding van Divers Welzijn.
Van links naar rechts: Sevgi Akbulut, Hasna Naderie, Asma Eleissa,
Ayse Ozel, Bahia Abdulkarim Said
(niet op de foto: Fatima Halak)

Taalontmoetingen
Wilt u de Nederlandse taal leren? Dat kan bij onze taalontmoetingen op de woensdagochtenden.
Tijdens onze taal/themabijeenkomsten wordt er
gesproken over vervoer,
zorg en gezondheid,
(vrijwilligers-)werk, de
school en andere zaken die
u interesseren.
Zo leert u de Nederlandse
taal en wordt u wegwijs gemaakt in ’s-Hertogenbosch.
Karima

Activiteitenoverzicht MEER! met elkaar WEST
Dag

Ma

Tijd

(In de basisschoolvakanties zijn geen activiteiten)

Activiteit

Waar?

09.00-11.30 uur Initiatiefgroep West

BBS De Kruiskamp

Geef aan de initiatiefgroep door als je nieuwe activiteiten wilt organiseren of
ergens over wilt meedenken, of je iets heel erg belangrijk vindt voor vrouwen
maar er nog niet is.

Kosten

geen

Di

09.00-11.30 uur Inloop

BBS De Kruiskamp

€ 0,50

Di

09.30-10.30 uur Wandelgroep “Uit je hoofd, in je lijf”

Buurthuis Boschveld

geen

Di

13.00-15.00 uur Koffie-inloop

Buurthuis Boschveld

€ 0,50

Wo

09.00-11.30 uur Taalontmoeting

BBS De Kruiskamp

€ 0,50

Wo

09.00-11.30 uur Fietsles

Jongerencentrum West

€ 27,50

Wo

19.00-21.00 uur Taalontmoeting

Buurthuis Boschveld

€ 0,50

Do

09.30-10.30 uur Sport ochtendles

Sporthal De Schutskamp € 2 per keer

Do

13.00-15.00 uur Koffie inloop

Buurthuis Boschveld

Vr

09.00-11.30 uur De Richting Aanwijzer

BBS De Kruiskamp

Vr

09.30-11.30 uur Taalontmoeting

Buurthuis Boschveld

Samen met andere vrouwen zijn. De dag doornemen, meedoen aan
verschillende activiteiten: koken, bewegen, voorlichting, creatief.
(parkeerplaats)

Samen de dag doornemen en met elkaar praten over wat iemand bezig houdt.
Taal leren op je eigen niveau. Maar vooral door te doen.
Dit is een vrouwengroep.

Voor als je echt niet kunt fietsen. In 10 lessen kun je het leren.
De lessen worden gegeven in samenwerking met S-Port.
Start woensdag 2 oktober m.u.v de herfstvakantie
Taal leren op je eigen niveau. Maar vooral door te doen.
Dit is een gemengde groep.

voor 10 lessen
bij de eerste keer te
voldoen aan ‘S-PORT

Bewegen op muziek. Lekker er tegen aan!
Je doet mee tot aan de herfstvakantie en betaalt de 1e les voor 9 keer. In samenwerking met Souad Lakahal.
Met andere vrouwen samen zijn onder het genot van een kopje koffie.
Cursus is op 6 september gestart !!

Taal leren op je eigen niveau. Maar vooral door te doen.
Dit is een vrouwengroep.

€ 0,50

€ 0,50

MEER! met elkaar West
Buurthuis Boschveld, Edisonstraat 11
Sporthal De Schutskamp, De Eendenkooi 1

BBS De Kruiskamp, Jan Olieslagerstraat 51
Jongerencentrum West, De Eendenkooi 15

Meer Informatie? Claudia ten Hove, 06 21 59 37 23, voor Taalontmoetingen: Karima Majaiti, 06 11 37 79 02
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Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, september 2013

Er gebeurt een hoop op school
Wie dacht dat de Brede Bossche School (BBS) alleen maar een school is, moet er vooral eens
komen kijken. Want er gebeurt nog veel meer. Tijdens de open dag kunt u het gaan zien. Maar
René Dullaart vertelt er alvast wat over.
De BBS heeft twee locaties: de Chur
chilllaan en de Jan Olieslagerstraat. In
elk gebouw zijn twee basisscholen te
vinden. Maar er zijn ook peuterspeelza
len en buitenschoolse opvang. Verder
kunt u er een logopediste vinden, een

fysiotherapeut en zijn er activiteiten
van Divers, GGD en De Muzerije. ‘Wat
ook leuk is: veel organisaties en mensen
uit de wijk kloppen bij ons aan om
gebruik te maken van het gebouw. Wie
iets organiseert waar iedereen welkom

is, hoeft vaak geen huur te betalen’,
vertelt René. Er zijn al lessen gehouden
in verschillende talen en ook vrouwen
groepen maken gebruik van de gebou
wen. ‘Meer met elkaar’ heten die
bijeenkomsten. Ze zijn georganiseerd
door Divers. Voor kinderen is er Klub
Up. Na school kunnen ze dan bezig zijn
met dans, muziek, toneel, schaken of
andere leuke dingen. En in de zomer
was er voor kinderen de zomerschool.
Maar er kan nog veel meer. ‘Je kunt
hier kooklessen geven of gezellig
kaarten. Wie een idee heeft, moet maar
even langskomen of bellen.’ Of op
28 september de open dag bezoeken.
‘Dan zijn alle scholen open. Er is dan
theater, er treedt een kinderorkest op,
er is een springkussen en mensen
kunnen gezellig wat drinken.’

Kinderen van de Brede Bossche School
aan de Olieslagerstraat aan het begin van
hun eerste schooldag van het nieuwe jaar,
12 augustus.

Zo mooi wordt de wijk
West wordt mooier. Een projectteam van
de gemeente werkt hard aan een plan
waarmee de wijk stevig wordt opgeknapt.
Het duurt nog wel wat jaren voor alles
klaar is, maar dan hebben we ook wat:
beter openbaar groen, handige routes om
honden uit te laten, betere wegen,
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stoepen en pleinen, mooie speelplaatsen
en een goede riolering. Roel Dekens,
projectleider bij de gemeente, vertelt er
over op de eerstvolgende wijktafel.
Die bijeenkomst wordt gehouden op
donderdag 26 september in wijk

centrum De Helftheuvel. Het begint om
20.00 uur. Later dit jaar komt er nog
een officiële inspraakavond. Wie
invloed wil hebben op de plannen,
moet daar vooral bij zijn. Houd de
aankondiging in de Bossche Omroep in
de gaten!

09-09-13 09:43

Een hoop te vieren
Er is een hoop te vieren in de Kruiskamp
en de Schutskamp. Ga maar na: de Brede
Bossche School is klaar, er is een nieuw
wijkplein, een sportpunt en ook nog eens
een jongerencentrum. Ook het sociaal
cultureel centrum De Helftheuvel,
tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 en
het centrum voor kennis over kinderen,
Atlent, doen op 28 en 29 september mee
aan de feestelijkheden. Dat wordt
berengezellig!

Elders in deze nieuwsbrief Wijkgericht
Werken is het programma te vinden van
de feestelijkheden. Op deze pagina’s
plukken we drie aanleidingen voor het
feest er uit: de Brede Bossche School
(zie pagina 1), het wijkplein en het
jongerencentrum.
Jongerencentrum West (de definitieve
naam wordt die dag bekendgemaakt)
gaat woensdag 25 september open. De
open dag is op 28 september van twee
tot vijf uur. U kunt er een kijkje nemen,

maar er zijn ook workshops op het
gebied van vechtsport, optreden als
stand-up comedian en djembee spelen.
Het Wijkplein aan de Helftheuvelpassage
117 is open van half twee tot half vier.
Het Wijkplein is er voor mensen die hulp
nodig hebben op wat voor gebied dan
ook én voor mensen die dat soort hulp
juist willen bieden. Maar u kunt er op de
feestzaterdag ook terecht om gewoon
een kopje koffie te drinken. Of thee, dat
kan natuurlijk ook.

De jongeren doen het zelf
Jeremy Lammers kan zich nog goed herinneren hoe het een paar jaar geleden was. De eerste keer dat
hij bij een vergadering van de Wijktafel was, werd het idee van een activiteitencentrum voor jongeren
niet echt enthousiast ontvangen. ‘Dat is nu wel anders’, vertelt de voorzitter van de jongerenraad over
het nieuwe jongerencentrum aan de Eendenkooi. En hij weet ook precies hoe het komt.
‘We doen gewoon hartstikke leuke en
goede dingen’, aldus Jeremy (20). De
ouderen van woonzorgcentrum De
Taling kunnen er over mee praten.
Jongeren speelden er ooit voor zwarte
piet, onderhielden tuintjes en brachten
middagen met de bewoners door. Geen
kwaad woord daar, over de jeugd van
Kruiskamp en Schutskamp.
Breed publiek
Beheerder Jos de Kort van het jongeren
centrum weet precies waar het succes
van het nieuwe ‘honk’ in gaat zitten.

‘We hebben hier geen vrije inloop. Dit
centrum is geen verwarmde hangplek.
Als jongeren hier komen, dan is dat
omdat er een activiteit is. En bij die
activiteiten gaat het er vooral om dat
jongeren hun talenten ontdekken en die
ontwikkelen.’ Ook leuk: het jongeren
centrum trekt een breed publiek.
‘Jongens, meisjes, tienjarigen, zeventien
jarigen, jongeren uit diverse culturen: ze
komen hier allemaal.’
Al die jongeren komen naar het centrum
vanwege het brede programma. Zo wor

den er op maandag diverse workshops
(zoals fotografie, dans en muziek)
gehouden in samenwerking met De
Muzerije. Verder is er onder meer een
huiswerkklas en kan er worden gekookt.
Er is nadrukkelijk aandacht voor positief
gedrag. Gunther Baelen is adviseur
jongerenwerk bij Divers en vertelt dat
hiervoor onder meer het project Doelbe
wust wordt gebruikt. ‘Het project is zó
leuk, daar wil iedereen wel aan mee
doen. Maar dan moet je wel eerst een
contract ondertekenen waarin je
bepaalde beloften doet.’
Boeiende avonden
Jeremy vertelt dat het de jongeren zelf
waren die het nieuwe activiteitencen
trum enthousiast omarmden. En ook
dat is nieuw binnen het centrum: de
jongens en meiden van 10 tot en met 17
jaar gaan zelf activiteiten en projecten
bedenken. Aan de begeleiders van
Divers de taak om te helpen bij de
uitvoering. Het heeft inmiddels geleid
tot een lange reeks van ideeën. Daarbij
worden ook de ouders niet vergeten,
want voor hen komen er boeiende
informatieavonden.

Van links naar rechts: Gunther Baelen, Jeremy Lammers en Jos de Kort.
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De samenwerking met ouders en andere
wijkbewoners is belangrijk. Maar ook
met de gemeente, de Wijktafel en
andere organisaties. ‘Dankzij die
geweldige samenwerking staat dit
jongerencentrum er nu’, vindt Jos. ‘We
zijn die partijen dan ook erg dankbaar
voor hun positieve inbreng.’

09-09-13 09:43

WIJKFESTIJN Schuts- en Kruiskamp
28 en 29 september a.s.

Kruiskamp - Schutskamp
Deelnemende Organisaties

Tip!

Stap op
de bus
die u va
de ene
n
naar de
andere
locatie
brengt.

Jon
r

De

K uis k a m

ntru m W

es

p
e

K r uis k a m

p

A

S

CC

666570
Werken 9West geheel.indd 11
20130909Wijkgericht
WKS 2013 04.indd

tle

n t / Fl o ria n

t

el

De

‘8

TT

V

ortp u nt W

1

Sp

st

B

BS

ce

t

ge

en

De

H elft h e

uv

W ij k p l e i n

09-09-13
09:43
8-9-2013
23:16:39

WIJKFESTIJN Schuts- en Kruiskamp
zaterdag 28 september

BBS De Kruiskamp
De open dag van BBS De Kruiskamp staat in het teken van sport en spel, cultuur en natuur en milieu activiteiten.
Van 12:00 tot 14:00 uur kunnen bezoekers beide gebouwen bezichtigen.
Locatie Churchilllaan 82 zal in het teken staan van sport en spel en de Groene Brede School. Kinderen kunnen op
de speelplaats genieten van een springkussen en andere sportieve activiteiten. Daarnaast wordt in het NME lokaal
( Natuur en milieu educatielokaal) informatie gegeven over de leerroutes waar de scholen gebruik van gaan maken.
Tevens is informatie te krijgen over de kinderfysiotherapiepraktijk en logopediste die in hetzelfde pand gehuisvest
zijn.
De locatie aan de Jan Olieslagersstraat staat in het teken van Samen Gezond in West en cultuur. Naast het bezichtigen van het gebouw kunnen de bezoekers genieten in het wijktheater van de filmpjes van het kinderfilmfestival die
afgewisseld zullen worden met optredens van het wijktheater. Daarnaast worden bezoekers geïnformeerd over alle
activiteiten die binnen de Brede School door allerlei partners georganiseerd gaan worden. Vooral Divers met het kinderwerk en ontmoetingsgroepen voor volwassenen zal met trots hun eigen ruimte laten zien. Ook kunnen bezoekers
hun wensen kenbaar maken over activiteiten die zij graag in de toekomst zouden willen zien in de BBS.
Bijzondere aandacht zal er gegeven worden aan de activiteiten van Samen Gezond in West. Dit is niet alleen een
programma over gezonde voeding en meer bewegen voor de kinderen van de scholen, maar ook voor andere wijkbewoners is er een aanbod.
Loop om 13:30 uur mee met de Kunstroute vanaf het Beatrixpark!

Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ‘81
Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 opent op 28 september als hoofdbewoner van BBS De Kruiskamp haar
deuren van 12:00 tot 14:00 uur met een gevarieerd tafeltennisaanbod voor jong en oud. De vereniging zal met
demonstraties laten zien hoe snel het tafeltennisspel is en uiteraard kunnen de bezoekers zelf ook spelen. Basisschoolkinderen hebben waarschijnlijk al eens kennis gemaakt met de sport omdat de vereniging erg actief is tijdens
de gymlessen. Vandaag kunnen ook ouders, broertjes en zusjes mee spelen. Neem wel je sportschoenen mee.
Het programma ziet er als volgt uit:
• doorlopend tafeltennisclinics;
• iedereen mag (met sportschoenen) zelf spelen op de vele tafels die staan opgesteld;
• het 1e jeugdteam, uitkomend in de hoogste klasse in Zuid/West Nederland verzorgt demonstraties van de diverse slagen;
• het 1e seniorenteam, uitkomend in de hoofdklasse in Zuid/West Nederland, verzorgt demonstraties waarbij de
hoge snelheid en het effect van de tafeltennisbal duidelijk worden getoond;
• de prachtige moderne sportkantine met terras boven de speelzaal is open.
TTV de Kruiskamp ’81 biedt tafeltennis voor jeugd en senioren op competitie- en recreatieniveau. Door de nieuwe
BBS Sportzaal zijn er mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal beschikbare uren. In het nieuwe seizoen wordt
er o.a. gestart met 50+ tafeltennis op de donderdagavond.
Churchilllaan 81

website: dekruiskamp81.nl
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Atlent opent haar deuren voor de wijk
Wat is Atlent? Wat is mytylschool Gabriël voor een school? Benieuwd?
Op zaterdag 28 september opent zij haar deuren. Tussen 12:00 en 14:00 uur vinden 4 rondleidingen plaats. Twee
rondleidingen van 12:15 tot 13:00 uur en twee van 13:00 tot 13:45 uur. Bij iedere rondleiding is plaats voor 20 personen. Voor overige bezoekers is er tussen 12:00 en 14:00 uur een doorlopende presentatie over Atlent en mytylschool Gabriël in de centrale hal. Bij goed weer heeft u tevens de mogelijkheid om enkele rolstoelsporten op ons
Cruyff Court uit te proberen!

Wijkplein 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.
Ook de overige bewoners van het wijkplein (wijkteam West, GGD en fysiotherapie) maken graag kennis met u.

Jongerenactiviteitencentrum West
De Jongerenraad wil iedereen uitnodigen een kijkje te komen nemen in het nieuwe jongerencentrum van West.
Graag laten we zien wat de mogelijkheden zijn in ons nieuwe gebouw. We willen alvast benadrukken dat het gebouw er voor alle jongeren uit West zal zijn, dus voor jongeren uit alle 4 de wijken. Naast de Jongerenraad zijn ook
de Jongerenwerkers van Divers deze middag aanwezig.
Op deze middag is alle informatie over de activiteiten,huisregels en gebruik van het jongerencentrum te vinden.
We zijn open van 14:00 tot 17:00 uur.

Sportpunt West
Op sportpunt West is altijd wat te beleven! Sinds enige jaren werken de sportverenigingen samen om het sportaanbod te vergroten. Iedereen is welkom om mee te sporten!
Ook is het sportpark afgelopen jaar flink aangepakt. Er is een bomenlaan gemaakt waardoor het sportpark en de
verenigingen beter bereikbaar zijn. Er komen ook diverse (hard)looproutes op het sportpark en door de wijk.
Kortom: kom ook eens kijken wat sportpunt West allemaal te bieden heeft!
Tijdens het wijkfestijn is er een programma op het sportpunt tussen 14:00 en 16:00 uur:
•

Er is demonstratie G-tennis bij tennisvereniging de Schutskamp.

•

Bij atletiekvereniging OSS-Volo is een sportief programma voor kinderen en volwassenen. Wie is er het snelst op
de 100 meter sprint?

•

Bij in de sporthal en bij voetbalvereniging CHC wordt de hele dag gesport. Kom eens kijken en proef de sfeer!
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WIJKFESTIJN Schuts- en Kruiskamp
zondag 28 september

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel werd
geopend.
Wij willen dat graag vieren met de bewoners van onze wijk en met de verenigingen
en organisaties die van onze accommodatie gebruik maken.
Dat doen wij de dag ná de activiteiten die de gemeente op 28 september a.s. organiseert, dus op zondag 29 september a.s. Tijdens deze Open Dag kunt u het volgende
verwachten:
• demonstraties van activiteiten die regelmatig in ons centrum plaatsvinden;
• presentaties door verenigingen en organisaties die van het centrum gebruik maken;
• een activiteit voor de kinderen met een wedstrijdtintje.
Vanaf 13:00 uur bent u van harte welkom in ons Open Huis waaraan onder meer de
volgende organisaties deelnemen.
Bridge, Kantklossen, ‘S-PORT (gemeente), HCC, Handwerken, KBO, Wijkraad West,
Zonnebloem, Biljartverenigingen, Schilderclub Divers (aquarelleren), Kinderen (kleuren / knutselen), Logopedie, Mensendieck, Rainbow Strollers, De Poﬀer (kantklossen), Veron (zendamateurs), Blij Leven, Thai Chi, Gemengd koor ’s-Hertogenbosch,
Judoschool Kradolfer e.v.a.
In zaal 1 zijn diverse optredens gepland.
13:00 uur
13:30 uur
14:00 uur
14:30 uur
15:00 uur
15:30 uur
16:00 uur
16:30 uur
17:00 uur

Zaal open. Accordeonmuziek door Vereniging Blij Leven
1ste Optreden Gemengd koor ’s-Hertogenbosch
1ste Optreden Rainbow Strollers
2de Optreden Gemengd koor ’s-Hertogenbosch
Demo Thai Chi
Demo Judoclub
Demo reanimatie
2de optreden Rainbow Strollers
Afsluiting door CV De Krabkes

(Het volledige programma wordt tijdig in de entrees op de aankondigingsborden aangegeven)

U ziet, er is van alles te doen.
Kom dus 29 september naar De Helftheuvel, u zult zich best vermaken.
Bestuur en medewerkers van het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel
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Vlnr: Yvonne Kolmans, Elles van Dongen en wijkplein-gastvrouw Aida in het nieuwe wijkplein. Er wordt nog hard gewerkt aan de verbouwing.

Het Wijkplein, daar kom je halen en brengen
Het nieuwe Wijkplein is er voor iedereen. Pas op 1 oktober gaat het open, maar wijkbewoners
kunnen er op 28 september van half twee tot half vier al een kijkje nemen. Voor een rondleiding,
een kopje koffie of om te horen wat dat nou precies is, dat halen en brengen.
Stel, u krijgt het niet voor elkaar om uw eigen tuin te onder
houden. Dat is dan één van de duizenden redenen om een
bezoekje te brengen aan het Wijkplein aan de Helftheuvel
passage 117. De vrijwilligers daar horen graag van u wat de
reden is dat het niet lukt met uw tuin. Mist u geschikt gereed
schap? Ze wijzen u de weg naar de gratis uitleen van gereed
schap. Of heeft u niet het geld een tuinman in te huren en bent
u zelf niet handig of fit genoeg om het te doen? Niks aan de
hand, want het Wijkplein brengt u in contact met aardige
vrijwilligers met groene vingers. Al koffie drinkend horen ze
graag van u of u tijd en zin heeft om wat voor een ander te
doen. Wie weet, bent u goed in belastingformulieren invullen.
Of heeft u tijd om eenzame mensen een bezoekje te brengen.
En als er in u geen vrijwilliger schuilt, dan is het ook goed. Met
die tuin komt het goed. Beloofd.
Eén geheel
Zo werkt dat dus bij Wijkplein Kruiskamp Schutskamp. Elles van
Dongen is er consulente en begeleidt vrijwilligers. Ze vertelt dat
het voorbeeld van de tuin willekeurig is. ‘Wat wijkbewoners ook
te vragen of te bieden hebben, ze kunnen altijd bij ons terecht.
Wie wat wil organiseren voor buurt of wijk of andersoortige
ideeën heeft, is bijvoorbeeld ook van harte welkom.’ Waarbij dat
‘ons’ verder gaat dan het Wijkplein zelf. Want achter de voor
deur zijn ook de GGD en fysiotherapie te vinden. Yvonne
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Kolmans is wijkwerker en lid van het wijkteam. Ze vertelt dat het
Wijkplein niet moet worden gezien als een gebouw waarin
organisaties naast elkaar werken. ‘We doen er alles aan om één
geheel te vormen. Om dat voorbeeld van die hulp bij tuinieren
nog even aan te houden: als de hulpvrager vertelt dat hij elke
keer zo’n pijn in armen of benen krijgt van het tuinieren, dan
roepen we er graag even de fysiotherapeut bij.’
‘Het is een plek voor en door bewoners’, vat senior
opbouwwerker Anine Vloedgraven het idee van het wijkplein
samen. ‘In de voormalige wijkwinkel ging het vaak over de
inrichting van de wijk. Tegenwoordig gaat het vaker over
vragen op het gebied van zorg. Over wat de overheid kan doen
op dat gebied en vooral: of er buurtbewoners een handje
kunnen helpen. Maar eigenlijk maakt het niet uit waar mensen
voor aankloppen.’
Poppendokter
Op 28 februari kunnen belangstellenden een kijkje komen
nemen. Wie wil, kan een fittest laten uitvoeren door een
fysiotherapeut. Kinderen kunnen bij de GGD de poppendokter
bezoeken. En er is een talentenbank: wijkbewoners kunnen
met mensen van het wijkplein uitzoeken wat ze zoal willen én
kunnen. Anine: ‘Maar gewoon een kopje koffie of thee komen
drinken mag ook hoor.’

09-09-13 09:43

Samen energie opwekken

‘In steeds meer buurten en wijken zijn
mensen samen bezig met bijvoorbeeld
zonnepanelen of isolatie. Het is voor
mensen vaak een hele klus om zo’n
organisatie op poten te zetten – denk maar

aan de subsidie of keuze van leverancier.
Onze vereniging helpt daarom buurt
initiatieven in ’s-Hertogenbosch’, vertelt
Maarten. ‘We brengen ze bij elkaar, zodat
ze van elkaar kunnen leren. Het is voor ons
vrijwilligerswerk. We verdienen er zelf dus
niks aan. Sterker nog: de kortingen die we
soms voor elkaar boksen geven we meteen
door aan onze leden.’
Interesse voor energie opwekken met de
eigen straat of buurt? Kom dan naar de
wijktafel van 26 september. Maarten
geeft er uitleg over het onderwerp. Of
neem nu alvast contact op met ZuidWint:
info@zuidwint.nl, www.zuidwint.nl.

Meer huurwoningen in
zeeheldenbuurt
De plannen voor nieuwbouwproject De Compagnie in de zeeheldenbuurt zijn
veranderd. Er komen meer huurwoningen in de tweede fase. De eerste fase is zo
goed als klaar; de eerste huizen zijn al opgeleverd.
Ingrid Bruijs, gebiedsconsulent bij Zayaz,
vertelt dat er 102 woningen in de
Zeeheldenbuurt zijn gesloopt en dat daar
in de eerste fase 58 woningen voor
gezinnen voor terug komen. ‘Een jaar na
de start van de bouw, zijn de eerste
huizen al opgeleverd. Wie een woning
wil kopen, kan contact opnemen met
makelaars Het Waare Huis en AMB
Makelaars.’ Er is ook een website: www.
waanzinnigwoneninwest.nl/compagnie.

Opgeleverde woningen in de Mariniersstraat.

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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‘De tweede fase wordt wat anders dan
gepland’, vertelt Ingrid. ‘We zouden 46
koopappartementen opleveren, maar
de belangstelling valt tegen. Daarom
worden ze verhuurd. In totaal komen
er ongeveer 92 huurappartementen.
Die zijn vooral voor senioren.’
Zayaz wilde de appartementen juist
verkopen om zo de plannen te betalen.
‘We onderzoeken nu hoe we fase 2 van
De Compagnie ook
met alleen huur
betaalbaar kunnen
houden. We willen in
ieder geval zo dicht
mogelijk bij het
oorspronkelijke plan
blijven.’ De bouw
begint naar verwach
ting na de bouwva
kantie van 2014.
‘Helemaal zeker is dat
nog niet, want door
de aanpassingen
moeten plannen weer
opnieuw worden
ingediend bij onder
meer de gemeente.’

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
Rens Jeunink, telefoonnummer (073) 615 96 36,
r.jeunink@s-hertogenbosch.nl.
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente
’s-Hertogenbosch.

Van links naar rechts: Gertjan de Jong,
Raoul Beckers en Maarten van Zoelen.

Kom kijken op
30 september in
De Helftheuvel

Zó wordt het
Hudsonplein
Het ontwerp is nu echt klaar. Op 30
september kunnen wijkbewoners en
andere belangstellenden zien hoe het
Hudsonplein er uit komt te zien. De
bijeenkomst duurt van half acht tot half
negen ’s avonds en wordt gehouden in
wijkcentrum De Helftheuvel.
Om met het slechte nieuws te
beginnen: de tijd van inspraak en leuke
suggesties om het allemaal nog beter
of mooier te maken is voorbij.
Het afgelopen voorjaar zijn er door
buurtbewoners al wijzigingen voor
gesteld en die zijn door ontwerpster
Mirjam Baerveldt van de gemeente zo
goed mogelijk verwerkt. Op
30 september kunnen belangstellenden
beoordelen of dat is gelukt. Zowel het
ontwerp als het bestek zijn dan te zien.
Er zijn geen presentaties. Iedereen mag
komen kijken en aan de aanwezige
deskundigen vragen stellen.
De werkzaamheden aan het
Hudsonplein beginnen eind oktober.

www.s-hertogenbosch.nl

Oplage: 6.100

Uw energierekening kan een stuk lager.
Bijvoorbeeld door zelf energie op te
wekken. Kwestie van zonnepanelen op
het dak leggen. En zo zijn er nog wel
meer dingen te bedenken die de
rekening voor elektra fors verlagen en
waarmee u ook nog eens het milieu een
goede dienst bewijst. Maarten van
Zoelen is van vereniging ZuidWint en kan
een handje helpen.
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Samen gezond in West..............
Op maandag 30 september gaat het project ‘Samen Gezond in West’ van start. Een project waarin bestaande én nieuwe partners samenwerken aan allerlei sportieve en gezonde activiteiten in de wijk. Twee
weken lang doen alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 mee. De GGD verzorgt tandenpoetsinstructie, smaaklessen, supermarktspeurtocht en een bezoek aan een klassenboer. Maar ook is er aandacht
voor koken in de klas en een gastles over de schijf van 5. Daarnaast staan er allerlei sportieve activiteiten
voor alle groepen op het programma; schoolsporttoernooien voor de groepen 5 tot en met 8, een gastles
kleutergym voor de groepen 1 en 2, een bootcamp en dansles na schooltijd . De klassen doen mee aan de
‘beweegmeter’ en het ‘beweegminuutje’. Aan de winnende klas wordt een sportieve prijs aangeboden.
Na schooltijd kunnen ouders met hun kinderen naar het Sportpunt West. Centraal staan de sporten: voetbal, tennis, basketbal, meidenvoetbal en een sportinstuif. Iedereen kan meedoen en zal ervaren dat bewegen vooral heel erg leuk is!
Op het schoolplein is er na schooltijd ‘Plein Actief!’. Op woensdag 2 oktober is er een grote sponsorloop bij atletiekvereniging OSS
VOLO en op woensdag 9 oktober is er een Mega Sport en Spelmiddag voor kinderen en hun familie!
Waarom?
Het doel van dit project is om de leerlingen en ouders te stimuleren tot een actieve, gezonde leefstijl. Wanneer je gezond leeft, zit
je ook beter in je vel. Het geeft meer zelfvertrouwen en je zit vol energie. Een vaste regel voor een gezonde leefstijl is er niet, maar
gezonde voeding en voldoende bewegen zijn een basis van een gezonde leefstijl. Ouders en kinderen worden geprikkeld, aangespoord
om te gaan bewegen en zien wat gezonde voeding is. Voldoende bewegen is minimaal vijf dagen per week, 30 minuten per dag, matig
intensief bewegen. Voor kinderen is dit 60 minuten (dubbel 30).
Ga naar www.samengezondin.nl voor meer informatie.
Het totale aanbod van activiteiten is te vinden op www.s-port.nl/samengezond
Samen Gezond wordt mogelijk gemaakt door de 6 basisscholen Kruiskamp en Schutskamp, GGD Hart voor Brabant, Medewerkers
´S-PORT en Welzijnsonderneming Divers

Jongerenactiviteitencentrum West !!
Op woensdag 25 september a.s. is het dan, na bijna vijf jaar, zover.
Het Jongerenactiviteitencentrum West gaat open!!
De openingsfestiviteiten zijn van 18:00 tot 20:00 uur, met o.a.
workshops Djembé en Capoeira en optredens van van stand-up
comedians en live-DJ’s. Iedereen is welkom op de Eendenkooi 115

Jij komt toch ook!!

Het weekrooster van de activiteiten voor de eerstkomende maanden (september tot en met december) ziet er als volgt uit.
dag
maandag
dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

tijd
nog niet bekend

activiteit
Diverse workshops i.s.m. Muzerije

leeftijd
10 - 17 jr

13:00 - 15:00

Open spreekuur Jongerenwerk

10 - 17 jr

15:30 - 17:00

Huiswerkgroep

11 - 17 jr

16:00 - 17:30

4-Girls

10 - 13 jr

17:00 - 20:00

Kookworkshop

10 - 17 jr

13:00 - 14:00

Klussenproject

10 - 17 jr

15:00 - 17:00

Teens alive

gr. 7 / 8

16:00 - 17:00

Voetbalproject: doelbewust

11 - 16 jr

18:00 - 19:30

4-Girls

10 - 17 jr

20:00 - 22:00

Boys in action

12 - 17 jr

20:00 - 21:30

Info / voorlichting ouders

13:00 - 15:00

Open spreekuur Jongerenwerk

15:30 - 17:00

Huiswerkgroep

11 - 17 jr

19:00 - 22:00

Jongerenraad West organiseert…

12 - 17 jr

14:00 - 15:30

Jongeren & bewoners de Taling

10 - 17 jr

16:00 - 18:00

Teens alive

gr. 7 / 8

19:30 - 21:00

Westside youth

14 - 17 jr

10 - 17 jr

-- Oproep --- Oproep --- Oproep --- Oproep --- Oproep --- Oproep --- Oproep --- Oproep --- Oproep --- Oproep -Wil je samen met je vrienden een toneelstuk maken, dansen, tekenen, schilderen, dammen, tafeltennissen, kleding maken of iets
anders? Dan bieden we jou en je vrienden de ruimte om dit te doen. Houd er wel rekening mee dat jullie groepje tenminste bestaat
uit 10 personen en maximaal uit 20 personen. Het activiteitencentrum is open van 13:00 tot 22:00 uur. Verder is er altijd iemand
aanwezig die jullie kan helpen met jullie ideeën uit te voeren.
Verder zijn we ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om activiteiten te organiseren en/of uit te voeren of
het gewoon leuk vinden om mee te helpen tijdens activiteiten.
Neem voor verdere informatie of om je aan te melden contact op met:
Karima Khtoura 06-46752856
k.khtoura@divers.nl
algemeen & beheer
Jos de Kort
06-55788548
j.de.kort@divers.nl
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Wijktheater seizoen 2013/2014

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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28 september
8 november
13 december
7 februari
11 april
13 juni

12:00 - 14:00 uur
19:00 - 20:30 uur
19:00 - 20:30 uur
19:00 - 20:30 uur
19:00 - 20:30 uur
19:00 - 20:30 uur

Locatie BBS (Jan Olieslagerstraat) !!
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Kinderwerk van Welzijnsonderneming Divers..............
Wat is Kinderwerk?
Het kinderwerk van welzijnsonderneming Divers biedt kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar de gelegenheid om zich in een
veilige omgeving te ontwikkelen en ontplooien. De kinderwerkers zoeken kinderen op in hun eigen omgeving, in de buurt of op school,
en bouwen zo contact met hen op. De kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan leuke en leerzame activiteiten en worden
met elkaar in contact gebracht. De kinderwerkers leren de kinderen spelenderwijs samen werken, delen en conflicten oplossen, binnen
een veilige sfeer waarin volwassenen de grenzen aangeven. De activiteiten geven kinderen ook de kans om hun talenten te ontdekken en
nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding te leren kennen. Hierdoor vergroten zij hun zelfvertrouwen. De kinderwerkers betrekken ouders
en buurtbewoners bij de activiteiten en stimuleren hen als vrijwilliger een bijdrage te leveren.

Opgroeien in de buurt
Kinderwerkers willen een positieve bijdrage leveren aan het sociale systeem (gezin, buurt, school) waarin kinderen opgroeien. In veel
wijken zijn zij wekelijks op straat aanwezig om met kinderen en buurtbewoners te praten over de situatie in de wijk en knelpunten aan
te pakken. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het aanpakken van zaken zoals pesten of overlast waarbij kinderen betrokken zijn, maar
ook om het creëren van een veilige en gezonde speelomgeving. De kinderwerker werkt hierin samen met ouders, bewoners, collega’s en
partners in de wijk.
Wilt u meer weten over het kinderwerk in de Schutskamp/ Kruiskamp?
Neem dan contact op met kinderwerker Inge Loermans- Ali Haghnejad, tel: 06 504 59 343 of mail naar: i.loermans@divers.nl
Inge neemt deel aan de zorgteams Mgr. Bekkers/ De Kwartiermaker, De Ontdekking, Paus Joannes, ‘t Mozaïek en de Kruisboelijn.

Jaarplanning schooljaar 2013-2014 van kinderwerker: Inge Loermans- Ali Haghnejad
Dinsdagclub: Dinsdagen van 15:30 - 16:30 uur op de BBS Jan Olieslagerstraat.
Meidenclub (groep 5/6/7) en Kidsclub (groep 3/4): Koken, Knutselen en Sporten
De planning vanaf september tot en met het einde van het jaar 2013.
Datum

Bij Divers

Bij ‘S-PORT

17 en 24 september
Meidenclub
Kidsclub
1 en 8 oktober
Kidsclub
Meidenclub
15 oktober
Herfstvakantie Herfstvakantie
22 en 29 oktober
Meidenclub
Kidsclub
5 en 12 november
Kidsclub
Meidenclub
19 en 26 november
Meidenclub
Kidsclub
3 en 10 december
Kidsclub
Meidenclub
17 december
Meidenclub
Kidsclub
De nieuwe planning voor het 1e halfjaar van 2014 zal begin december bekend gemaakt worden in de
media. Inschrijven via de folders die op school verspreid worden.
Inge Loermans
Woens- en donderdagmiddagen: Ambulant kinderwerk
Inge is op beide middagen ambulant in de wijk aanwezig of voert activiteiten uit met kleine groepen kinderen die zij kent uit de wijk.

Grote activiteiten tot en met december 2013:
• Kids On Track: zaterdag 7 september van 10:00 - 17:30 uur (kinderwerker stelt de groep samen)
• Opening Jongerenactiviteitencentrum: woensdag 25 september (voor jongeren van 10-17 jaar)
• Open dag van de BBS Kruiskamp: zaterdag 28 september,
• Prijsuitreiking Kids On Track: datum volgt nog.
• Herfstdag: woensdag 16 oktober 2013 (tijdens herfstvakantie)
Locatie: op BBS Jan Olieslagerstraat
Groepen 1, 2, 3 en 4 van 10:00 tot 12:00 uur. Kosten € 1,- per kind
Groepen 5, 6. 7 en 8 van 13:00 tot 15:00 uur. Kosten € 1,- per kind
• Meidenmiddag: woensdag 27 november 2013. Kosten € 1,- per kind
Locatie: BBS Jan Olieslagerstraat, van 13:45 tot 18:00 uur, Groepen: 5, 6, 7 en 8

Opvoedondersteuning in de wijk
Kinderen zijn leuk. Dat zal iedere ouder en opvoeder beamen. Maar óók dat opvoeden geen simpele taak is. Iedere opvoeder zit wel eens
met de handen in het haar. Denkt u dan eens aan de opvoedondersteunsters van Divers welzijnsonderneming.
Zij werken in verschillende wijken in ‘s-Hertogenbosch, zijn actief in de BBS, buurthuizen en andere ontmoetingsplekken. Organiseren
activiteiten voor groepen zoals moedergroepen, themabijeenkomsten en dreumesgroepen. Maar u kunt hun ook benaderen voor een
individueel gesprek, dit kan eventueel bij u thuis. Ook zitten de opvoedondersteunsters in verschillende zorgteams van scholen in ‘sHertogenbosch.
De opvoedondersteunsters in uw wijk zijn:
Karima Lasgaa (06 46 78 71 05, e-mail: K.Lasgaa@divers.nl) en Anita Rijnsewijn (06 25 03 50 29, e-mail: a.rijnsewijn@divers.nl)
U kunt hen uiteraard ook aanspreken. Zij zijn o.a. te vinden in de BBS Kruiskamp in de ouderkamer en in de ruimte van Divers op de BBS. !
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Viering van 40 jaar Scouting Columbus

Op zaterdag 22 juni j.l. sloten we het seizoen af en vierden we ons 40-jarig jubileum met onze eigen leden en vrijwilligers. Columbus staat natuurlijk bekend als dé ontdekker van Amerika, maar hij heeft hiervoor wel diverse tochten moeten ondernemen. De landen die hij tijdens die tochten aandeed vormden het thema voor deze geslaagde
seizoensafsluiting en jubileumviering. Zo moest er in 2 teams tegen elkaar worden geroeid, een parcours door
een stuk ‘oerwoud’ worden afgelegd en ook per team een zeepkist worden gebouwd. Met die zeepkist moest een
traject worden afgelegd. Tussen de activiteiten door werd iedereen verwend met lokale lekkernijen en drankjes.
Geheel onverwacht hadden we voor Brenda, die al ruim een jaar voorzitster van onze vereniging is, een ontgroening bedacht. Omdat we haar absoluut geen plezier zouden doen met water, modder of exotisch dieren, moest ze
plaatsnemen op een brancard en werd ze zo door 4 stafleden onder, over, langs en door een parcours geleid.
De middag werd in het bijzijn van de ouders afgesloten onder het genot van een drankje en heerlijk gepofte aardappel met roomkaas
en bieslook.

Foto 1 en 2:
Foto 3:
Foto 4 en 5:

De roeiende bemanning van de 2 sloepen
Een stukje oerwoud bedwingen
De teams met hun zeepkisten

Foto 6:
Foto 7:
Foto 8:

Spannend !!
Lokale lekkernijen
De aardappels in de hete kolen

Zomerkampen

De ultieme afsluiting van een scoutingseizoen is het jaarlijks terugkerende zomerkamp. Hieronder het verslag van de 3 zomerkampen.

Welpen Zomerkamp in Velp

Het thema van het Welpen zomerkamp was dit jaar ‘ROVERS’! Het verhaal draaide om Simbad, de zoon van de meest angstaanjagende
roverhoofdman ter wereld. Simbad mocht van vader niet mee op een gevaarlijke roverstocht, omdat zijn vader hem nog niet groot en
oud genoeg vond. Met hulp van de Welpen stal Simbad de kristallen fles van de geest om aan zijn vader te bewijzen dat hij wel groot en
oud genoeg was. Toen de geest dit ontdekte, werd hij heel kwaad en als wraak hing hij een fiets in de boom. En of dat nog niet genoeg
was, liet hij ook alle borden en al het bestek verdwijnen. Maar de Welpen lieten de pret zeker niet bederven door de boze geest!!
Tijdens het kamp zijn er natuurlijk heel veel onvergetelijke momenten ontstaan. Onze drie stoerste meiden durfden een grote hap te
nemen van een hete rode peper. Gelukkig konden ze na veel aardbeienmelk weer lachen. Ook hebben we veel bijzondere dieren in dierentuin Burgers’ Zoo gezien. Omdat de Welpjes na woensdag een ‘geurtje’ begonnen te krijgen, gingen we zwemmen om ze eens goed
te wassen. Het was jammer genoeg een koude dag dus na een half uur zat iedereen verkleumd op een bankje, maar de warme douches
deden wonderen. Met 3 Welpen per douche hebben ze zich anderhalf uur heerlijk vermaakt. Aangezien de geest alle borden en al het
bestek had gestolen, hebben we tafel-friet gegeten en de tweede avond tafel-spinazie. De leukste activiteit volgens de kinderen was het
Welpen-paintball. Een verf gevecht met échte waterpistolen!
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Viering van 40 jaar Scouting Columbus (vervolg)
Omdat Simbad en de Welpen de fles niet wilde terug geven, werden Hathi en Tavi ontvoerd door de geest en om
hun geliefde stafleden terug te krijgen hebben alle Welpen een nieuwe fles gemaakt. Wolf was zo bezorgd om zijn
dierbare stafleden, dat hij Tavi meteen ten huwelijk vroeg. Daarom was er ’s avonds een groot feest, met leuke optredens van de Welpen en een groot kampvuur.
Toen was het kamp alweer voorbij. De Welpen hebben zich vermaakt en er weer vele mooie herinneringen bij. En
ook voor ons als staf was het weer een super week en kijken vol plezier terug op een mooi zomerkamp!

Scouts Zomerkamp in Overasselt

Za: Na de fietstocht naar kampterrein St. Walrick in Overasselt werden de tenten opgezet, de keuken gebouwd en de HUDO gemaakt.
HUDO is een begrip binnen Scouting en staat voor Houdt Uw Darmen Open; een gat in de grond, een kist erboven met een gat erin,
een zeiltje er boven en omheen om het beeld te complementeren… Daarna werd er lekker gegeten en had iedereen een avondje voor
zichzelf.
Zo: Vandaag was een programmadag. Voordat de Scouts aan het spel begonnen moesten ze eerst het pad naar de HUDO vrijmaken.
Alle planten en takken moesten weg. Daarna zijn ze naar een bos gelopen om levend Stratego te doen en op de terugweg zijn ze langs
de scoutshop gegaan om wat dingetjes te kopen. De scoutshop is de winkel van Scouting die ook in Overasselt een verkooppunt heeft.
Ma: De dag van de HIKE. De lunchpakketjes moesten gemaakt zijn, de flesjes gevuld met water en de slaapspullen moesten ingepakt
zijn. Het werd namelijk een twee daagse HIKE. De kinderen overnachten bij boer Edwin op een stuk gras. Daar lagen ze in tenten gemaakt van landbouwplastic; zogeheten frietbuiltjes. Het avond eten moesten ze zelf maken op het kampvuur. Na de heerlijke wortelstamp gingen ze het spel Weerwolven van Wakkerdam spelen bij een lekker warm kampvuur.
Di: De laatste dag van de HIKE. Op de terugweg kwamen ze langs een groot meer waar ze een lekkere verfrissende duik mochten nemen. Na aankomst op het kampterrein moesten ze de spullen opruimen en hadden ze de rest van de avond lekker voor zichzelf.
Wo: Vandaag zijn ze gaan zwemmen bij de Meerval. De kinderen konden zich lekker uitleven en natuurlijk is zwemmen een goede gelegenheid om iedereen te controleren op teken! Na het zwemmen hadden ze een kleine siësta voordat ze hun avond eten moesten gaan
maken. Vandaag stond pannenkoeken op het menu. Daar waren de Scouts natuurlijk maar al te blij mee! Ook stond de bonte avond
op het programma. Alle Scouts en de leiding hadden een act bedacht. Die moesten ze dan uitvoeren voor het bestuur wat op bezoek
kwam. Het bestuur had wat lekkers mee genomen. Appel gevuld met kaneel, suiker en rozijnen en banaan met chocolade hagelslag
voor op het vuur. Dat was smullen!
Do: Vandaag zijn ze gaan passagieren. Ze zijn met z`n allen naar Nijmegen gefietst. Daar mochten ze hun zakgeld wat ze van hun ouders
mee hebben gekregen uit gaan geven. Tegen etenstijd kregen ze geld van de leiding om zelf ergens te gaan eten. In de avond gingen ze
gipsmaskers maken.
Vr: Vandaag moest de hele keuken afgebroken zijn en de tassen moesten al ingepakt worden. Als alles opgeruimd was mochten de
Scouts de maskers gaan versieren.
Za: Vandaag werd alles opgeruimd. De tenten moesten ingepakt worden, de tassen moesten klaar staan om weggebracht te worden en
de rugzakjes moesten ingepakt zijn met lunchpakket en drinken voor de terugweg op de fiets naar huis.

Explorer Zomerkamp in Bucher Berg (Duitsland)

Zaterdag 10 Augustus was het dan eindelijk zover; ons langverwachte zomerkamp ging van start. Dit jaar ging de reis naar een gebied
met een voor Brabanders bekende naam, de streek Bavaria in Duitsland. We verbleven op het International Guidance Scouts Camp
Bucherberg ongeveer 650km van Den Bosch. De reis verliep voorspoedig en aan het einde van de middag waren we op het kampterrein. Het is een mooi kampterrein gelegen op de top van een berg met een eigen vuurplaats midden in een schitterende omgeving.
Ondanks wat vergeten keukenmaterialen kwam er een lekkere maaltijd op onze borden terecht en gingen we moe van de reis naar bed.
In duo’s of soms trio’s hebben de Explorers programma’s gemaakt, zondag vond het eerste programma plaats; paintball met water
pistolen van schuim en een wit T-shirt per persoon. Nadat iedereen rood of blauw zag gingen we terug naar ons kampterrein om te
genieten van een heerlijke bami, gemaakt door de programma makers. Vervolgens bij het tankstation wat te drinken gehaald, waarvan
we bij het kampvuur geheel in stijl uit bierpullen van hebben genoten. Alle eigen mokken waren bij aankomst ingeleverd bij de staf, om
zo een beetje in het Duitsland-thema te blijven.
Nadat we de volgende ochtend rustig begonnen waren, zijn we gaan kanoën op de Donau. Het evenwichtsorgaan was niet van iedereen even goed en al gauw lagen er drie mensen te water. Niet veel later ging ook de kano van de begeleiding om. We werden aan het
einde van onze tocht opgehaald door de kampstaf en eenmaal teruggekeerd op het kampterrein konden we ons op onze gyros storten,
verpakt in in het vuur gebakken pita broodjes.
Na het eten volgde de instructies voor de HIKE van de volgende dag en gingen de explorers op tijd naar bed om de volgende dag uitgerust te beginnen. De staf had echter andere plannen, na twee uur slaap werden ze uit bed getrommeld en met de auto ergens midden
in een bebost gebied gedropt om vanuit daar terug te lopen naar het kamp terrein, dit met kaart en kompas.
De nachtdropping werd zonder fouten gelopen en voor het ontbijt waren ze terug, na getuige te zijn geweest van een prachtige zonsopkomst in het mooie natuurgebied. Gelukkig was er die dag genoeg tijd ingeruimd om uit te rusten en die avond werd er op het
kampvuur ge-bbq’d. Woensdag werd er een spel georganiseerd waar veel creativiteit voor vereist was. Zo werd er in het Duits een
gedicht voorgedragen en was er een demonstratie hoe de Lederhosen op drie manieren te dragen. ‘s Middags speelde we een variant
van levend Stratego. We aten die avond een gezonde pasta met spinazie en spekjes saus.
Donderdag was er een zeer uitdagend high rope parcours, met daarna een bezoek aan de bijgelegen Druipsteen grotten.
Die avond aten we zelf gemaakte pizza’s waarna we aanschoven bij het International kamp fire met de complete gastenlijst en kampstaf
aanwezig. Er werden spelletjes gedaan, liedjes gezongen, toneel stukjes opgevoerd en als hoogtepunt was er een vuurspuwer die een
show gaf. Vrijdag hebben we onze tenten opgeruimd en alles behalve slaap en eetgerei in de bus geladen zodat we de volgende ochtend niet veel meer hoefden op te ruimen. We aten die avond pasta met alle lekkere ingrediënten/groentes die we nog over hadden.
Die avond hebben we nog lekker warm bij het kampvuur gezeten met een aantal van de Engelssprekende stafleden, voordat we gingen
slapen in een van de aanwezige groepstenten.
We vertrokken zaterdag erg vroeg weer naar Nederland waar we allemaal moe aan kwamen en één voor één afdropen naar huis om
moe maar voldaan na te genieten van een mooie week kamp.
Nieuwsgierig of enthousiast geworden na het lezen van bovenstaande activiteiten bij Scouting Columbus? Neem dan eens kijkje op www.scoutingcolumbus.nl of 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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Buurtkapper MO
Goedkoper kan niet !

Nieuw !!
Daviottenweg 40 (gebouw De Koffiebrandery)

gespecialiseerd in:
Yoga, Balance, Pilates, Zumba
ook tien-rittenkaarten en losse lessen!!
Voor meer informatie:
www.body-n-mind.nl of info@bamboehart.nl

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

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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Gerard van Bergen, een man met hart voor de club.....
In een lastige tijd vond er een samenvoeging plaats tussen de originele club van Gerard, Concordia svd,
en Hertogstad. Twee verschillende verenigingen met verschillende clubculturen werden geacht samen
te gaan en te verhuizen naar een nieuw complex. In deze rumoerig en ongewisse tijd werd er als snel
gezocht naar stabiele factoren, een ervan was Gerard van Bergen.
Hij werd dan ook voorzitter van sv CHC. Met volle overgave en inzet is Gerard aan dit moeilijke karwei begonnen
met als resultaat dat er nu een mooie vereniging is ontstaan waarin alle culturen een even belangrijke plaats hebben. Gerard is naar onze mening nu de langst zittende ad-interim voorzitter die we kennen, dit tekent de betrokkenheid van hem. Er was en er is tot op heden nog niet iemand die het stokje van Gerard wil overnemen, hoe graag hij
dit ook zou willen. Hij heeft nu toch echt besloten dat het genoeg is geweest en dat er een nieuwe voorzitter moet
komen om in de club de koers te handhaven en nieuwe initiatieven te ontplooien.
Het tekent de clubliefde van Gerard dat hij ook nu niet per direct zijn functie neerlegt maar CHC/Orka de tijd geeft om zijn vervanger
te zoeken en in te wijden in de club. Dé club CHC/Orka zit in zijn lijf en Gerard blijft ook gewoon aan de club verbonden om zijn “dingen” te doen zoals hij zegt. Hij heeft hele mooie momenten met zijn club gekend, vier keer promoveren, finale KNVB beker, promotie
via nacompetitie, maar ook wat minder mooie momenten zoals vier keer degradatie en het ergste wat hem echter is overkomen is het
wegvallen van zijn vrouw ELL. Samen naar de club, Gerard met de voetbalzaken en Ell in de snackhoek, dat werd plots anders en doet
nog elke dag zichtbaar pijn. Toch vond Gerard ook toen de kracht om zijn club niet in de steek te laten, een echte clubman. Een van zijn
laatste initiatieven is het redden van CHC/Orka als vereniging. Hij heeft het initiatief genomen om samen met diverse gemeentelijke
instanties het nu zo succesvolle jeugdplan en jeugdbestuur op te zetten. Wie de jeugd heeft, heeft ook de toekomst moet Gerard gedacht hebben. De praktijk wijst uit dat hij ook hierin gelijk heeft gekregen. De jeugdafdeling draait op volle toeren en de betrokkenheid
van spelers, trainers, leiders en ouders is nog nooit zo groot geweest. Hier gaat CHC/Orka nog jaren de vruchten van plukken. Wat dat
betreft een mooie tijd voor een voorzitter die na vele stormen nu weer de zon ziet schijnen en met een gerust voetbalhart afscheid kan
nemen.
Gerard namens de hele vereniging CHC/Orka, en in het bijzonder de jeugdafdeling willen wij je heel hartelijk bedanken voor je inzet,
betrokkenheid, inzet bij problemen, je inzichten en relativerend vermogen. We hopen je nog heel lang op de club te mogen zien waarbij je zelf zegt nog “dingen” te willen doen. Gerard van Bergen, een voorbeeld voor iedereen die verenigingsbetrokkenheid praat, een
man met een echt hart voor de club CHC/Orka.

Damesvoetbalteam CHC/Orka zoekt versterking !!
Ben jij op zoek naar een leuke teamsport en houd je van voetballen? Dan zit je bij ons team helemaal goed. De meiden van
ons team houden van gezelligheid maar zijn allemaal gedreven om te winnen.
Ben jij 16 jaar of ouder en heb je op maandag en woensdag tijd van 19:30 uur tot een uurtje of 21:00 (dan trainen we) en
ben je op zondag beschikbaar om een wedstrijd met ons mee te spelen, dan horen we graag van je!
Je kunt natuurlijk altijd even komen kijken tijdens de training of een proefles mee doen!
Voor meer informatie kun je bellen naar een van onze trainers: Marcel 06 153 33 467 of Mark 06 442 86 588
We zien je graag en hopen op een leuk voetbalseizoen met jou!

Eerste Bossche Jeu de Boulesclub “But Vrij” zoekt leden
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 iedereen 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
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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Evaluatie Sportvisie, praat mee !!
Wethouder van Sport, Huib van Olden, heeft de aftrap gegeven om mee te discussiëren over de Sportvisie.
Deze heet ‘De sportieve kracht van de stad’. De wethouder deed dit op woensdag 4 september j.l. in het
Bestuurscentrum.
Waarom?
De Sportvisie dateert van 2008. Nu vijf jaar later is het tijd om te evalueren én vooruit te kijken. Wat hebben we bereikt en wat gaan we
in de toekomst doen? Dit kan natuurlijk niet zonder de stem van de stad. Daarbij willen we de sportpartners en de individueel gerichte
sporters zoveel mogelijk betrekken.
Blogspot
Tijdens deze eerste bijeenkomst is een begin gemaakt met het evalueren en ophalen van ideeën en
voorstellen. Dit gebeurde met partners uit de sport.
De komende maanden willen we ook uw stem horen. Dat kan door mee te praten op
www.sportvisie-s-hertogenbosch.blogspot.nl
Hier vindt u een breed scala aan sportonderwerpen
in onze stad. Per onderdeel kunt u meepraten, uw
ideeën en opmerkingen geven.
En dan?
In oktober volgt een discussieronde in het veld. De
uitkomst van de evaluatie ligt dan op tafel. Ook is
het dan tijd voor een doorkijk naar een geactualiseerde Sportvisie 2014 -2017. U bent welkom om
mee te praten op verschillende locaties in de stad.
Per stadsdeel organiseren we een aparte bijeenkomst.
Aan het einde van dit jaar, in december, biedt het
college de vernieuwde Sportvisie 2014 - 2017 aan
de raad aan.

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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