WIJKKRANT

KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

februari 2014 - 12e jaargang nummer 1 (oplage 6.100)

Van de redactie

2014. Een nieuw en hopelijk boeiend jaar ligt er voor ons. Komen we langzaam maar zeker uit de economische crisis? Krijgt de Belastingdienst de toeslagen op orde? Blijft Rutte 2 in het zadel? Hoeveel medailles halen we op de Winterspelen in Sochi? Wordt Ajax weer (voor
de 4e achtereenvolgende keer!!) kampioen? Winnen we eindelijk weer eens het Eurovisie Songfestival? Worden we in Brazilië wereldkampioen? Praten we straks nog steeds over de participatie-maatschappij of hanteren we gewoon het principe “voor en met elkaar”?
Hoe doen de lokale partijen het straks bij de gemeentelijke verkiezingen?
Wat ons dit jaar allemaal te wachten is de redactie natuurlijk niet bekend. Wat we wel weten is dat we u met de hulp van de vele copijschrijvers ook dit jaar weer vijf mooie edities van de wijkkrant willen en zullen aanbieden. De eerste daarvan heeft u nu in handen!
Veel leesplezier..............Geerte, Senay, Brahim, Martin, Wim en Hans
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 19/20 april 2014. Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 21 maart a.s. aanleveren
(zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.
De contouren van het Hudsonpark worden steeds duidelijker

Kijk voor de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken op de binnenpagina’s
Moestuin voor de voedselbank / BIG-regeling gewijzigd / Sportwijk
West start in april / Stand van zaken appartementen Eindhovenlaan
en Churchilllaan / Wijkmanager Rens Jeunink op Facebook

Kom naar de wijktafel van donderdag 27 februari in De Helftheuvel
Op donderdag 27 februari a.s. is er weer een wijktafel. In SCC De
Helftheuvel kunt u zich dan laten informeren over wat er zoal in de
wijk gebeurt. En net zo belangrijk: u kunt er uw mening geven of
vragen stellen. Het begint om 20:00 uur.
Op het programma staan de zorgcomplexen van Brabant Wonen
op de Churchill- en Eindhovenlaan. Maar ook wordt u geïnformeerd over de Sportwijk West, de Huurcommissie en de vrij-
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willigers van de Kinderboerderij De Bossche Hoeve.
En zoals gebruikelijk de stand van zaken van het
uitvoeringsplan Kruiskamp-Schutskamp.
Kom ook luisteren en meepraten. De koffie en thee
staan klaar.
Wijktafel West, donderdag 28 november
aanvang 20:00 uur
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel
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112 of 0900-8844 ??

Wat meld ik waar en wat gebeurt ermee?

Nog steeds is er onduidelijkheid over welke meldingen je meldt bij 112 en waarvoor je 0900-8844 belt.
Je belt 112 voor alle spoedeisende meldingen. Dus niet voor een auto die verkeerd geparkeerd staat of over
overlast van de muziek van een feestje. Wel voor een aanrijding waarbij gewonden zijn gevallen, een verdachte
situatie of wanneer je een diefstal op heterdaad ziet.
Wanneer je 112 belt krijg je, wanneer je met een vast nummer belt, de 112 centrale van Brabant-noord. Er zal
direct gevraagd worden wie u wilt spreken, politie, brandweer of ambulance, waarna u direct doorverbonden zult
worden. Geef dan kort, rustig door wat er aan de hand is en, heel belangrijk, waar.
Wanneer je met een mobiele telefoon 112 belt krijg je in de meeste gevallen (is afhankelijk van de provider) de
112-centrale in Driebergen aan de telefoon. Zij zullen ook vragen welke instantie je aan de telefoon wilt maar zullen u ook vragen waar,
omdat zij namelijk voor heel Nederland de 112 meldingen binnenkrijgen.
Wanneer u 0900-8844 belt krijg je een medewerker van het callcenter aan de telefoon. Zij of hij zal u eerst vragen waar het over gaat. Zij
zullen, wanneer dat mogelijk is, proberen uw vraag al te beantwoorden. Wanneer u een melding door wilt geven zullen zij bepalen of zij
die:
- direct doorgeven aan de meldkamer óf
- vastleggen in het systeem en dan naar het betreffende team sturen om verder te behandelen, óf
- alleen ter info vastleggen in het systeem.
U kunt via 0900-8844 ook direct vragen naar een medewerker, bijvoorbeeld de wijkagent. Er zal dan ook gevraagd worden waarom u die
wilt spreken. In de meeste gevallen zult u dan direct worden doorverbonden, óf, wanneer de betreffende collega niet in dienst of direct
bereikbaar is, zal er een terugbelverzoek worden gemaakt voor die collega. Deze zal u dan zo spoedig mogelijk terugbellen.
John Coeleveld (wijkagent Kruiskamp):

John.Coeleveld@Brabant-Noord.Politie.nl

Tel: 0900-8844

BIN, de 1000 bereikt !!!
Inmiddels is BIN twee jaar actief binnen onze wijken Kruiskamp en Schutskamp en tellen we nu ruim 1000 leden.
Daar zijn we trots op!
We zien het aantal aanmeldingen voor BIN wekelijks groeien waardoor steeds meer wijkbewoners op de hoogte zijn en blijven van
incidenten in de wijk of zelfs in hun straat.
Ook merken wij dat BIN-leden vaker reageren op meldingen. Er zijn tips doorgegeven, vragen gesteld en verdachte situaties doorgegeven. Ook werden we attent gemaakt op achtergelaten gestolen goederen. Onlangs belde een BIN-lid de politie met de mededeling dat
een gestolen scooter, waarvan het kenteken in een BIN-bericht had gestaan, bij hem in de brandgang was aangetroffen.
Ook merken we dat er reacties komen op onze waarschuwingen voor criminele activiteiten. En dat is nu precies het doel van BIN.
Elkaar informeren en op de hoogte houden om de buurt veiliger te maken. Natuurlijk kan niet alles voorkomen worden, maar alle
kleine beetjes helpen. Vaak zijn het puzzelstukjes die gebruikt kunnen worden.
Als nog meer wijkbewoners via BIN geïnformeerd worden over zaken die in onze wijken spelen is de kans nog groter dat we alert zijn bij
verdachte situaties. Misschien herkent u wel de auto of persoon die in een eerder bericht beschreven is. Herinnert u zich bijvoorbeeld
nog de wisseltrucjes en het aanbellen met een smoesje?
Kent u buren, vrienden of kennissen in de wijk die nog geen BIN-lid zijn? Laat hen een bezoek brengen aan www.bindb.nl en zich daar
aanmelden.
Kent u oudere mensen in uw omgeving die niet met een computer om kunnen gaan? Attendeer dan hun kinderen op het BIN, ook als
deze in een andere wijk wonen. Kortom: hoe meer ogen in de wijk, des te beter het is voor de gezamenlijke veiligheid.

Bedankt voor uw medewerking en we hopen dat u ons nog lang trouw blijft !!
Met vriendelijke groeten, de BIN-coördinatoren en de wijkagenten.

Opbrengst collecte Multiple Sclerose.....

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is in Den Bosch het mooie
bedrag van € 2101 en in Rosmalen € 1619 opgehaald.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds
zich inzetten voor onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op
giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem dan contact op met
Pamela Zaat, tel. 010 5919 839 of via www.nationaalmsfonds.nl

Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl of bel met 010 591 98 39

Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.

Bezorging van de Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, inclusief de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken, vindt in 2014 plaats in de weekends voorafgaand
aan de wijktafels (deze vinden in 2014 plaats op de donderdagen 27 februari, 24 april, 26 juni, 25 september en 27 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
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Binnenkort bij u in de buurt !!!

Veel omwonenden ergeren zich al jaren aan de verpaupering van de leegstaande winkelstrip aan de Kooikersweg. Een groepje bewoners heeft nu de stoute schoenen aangetrokken en is in onderhandeling met woningbouwvereniging Kleine Meijerij om een aantal winkelpanden in gebruik te mogen nemen voor buurtgerichte
activiteiten. Het idee is vorig jaar ontstaan tijdens de wijkpleinweek op Wijkplein de Helftheuvel.
Vrijwilligers hebben toen in het pand van de ‘oude Bieb’ voor 3 dagen een weggeefwinkel gerealiseerd.
Dit was een groot succes en daarom pakten de initiatiefnemers het plan op om dit in een leegstaand pand
op te zetten. De bedoeling is om een ontmoetingsplaats te creëren voor
buurtbewoners. Een locale marktplaats waar niet alleen goederen maar ook
diensten en kennis gratis kunnen worden gedeeld. Een plek voor en door
bewoners waar iedereen welkom is om iets te halen en/of te brengen. Een
soort ‘buurvrouw’ voor iedereen om effe ’n bakkie te doen en praatje te
maken....
En nu is het bijna zover: met woningbouwvereniging Kleine Meijerij zijn we
in gesprek over de voorwaarden om met onze Doorgeef-winkel te starten.
We hopen in maart een begin te kunnen maken en de deur open te zetten.
Er zal dan nog genoeg moeten gebeuren. Dus alle ideeën en hulp zijn welkom! Je kunt ons volgen op Facebook pagina ‘Doorgeefwinkel West’ om op
de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Geerte van Hoek (06 409 83 899) óf Brahim Settout (06 506 48 060)

Kerstactie WEST: weer meer adressen !!!!!

Eind 2013 was er voor de vierde keer een Kerstactie in West, georganiseerd vanuit de Emmausparochies voor de 3e keer in samenwerking met de grote Bossche media-actie Missie X-mas van de stichting VEADS (Voor Elkaar Aan De Slag).
Het aantal gezinnen en alleenstaanden, waarvoor we in actie kwamen, was weer groter dan voorheen. Via het maatschappelijk werk,
wijkverpleging en VluchtelingenWerk kwamen de aanmeldingen binnen van mensen, die erg krap zaten. Zij die via de Voedselbank een
kerstpakket konden krijgen, vielen voor ons af.
Schommelde het in de eerste jaren rond de 10-12 adressen met 16-17 volwassenen en 15 kinderen, vorig jaar kwamen we uiteindelijk op 40 adressen, met 43 volwassenen en 22 kinderen. Parochianen en wijkbewoners, ook de Paus Joannesschool, gaven geld en/
of brachten huishoudelijke artikelen, snoep en speelgoed. Bij Missie X-mas konden we een groot aantal goed gevulde dozen en tassen
ophalen, bijeengebracht door het Ds. Piersoncollege.
Het was nog een hele klus om alles over alle adressen te verdelen. De Emmausparochie en het Nieuwlandsfonds vulden het gedoneerde
geld aan, zodat er voor ieder adres een geldbedrag bij de kerstkaart kon worden gestopt. Ook de bezorging in Boschveld, Paleiskwartier,
Deuteren, Schutskamp en Kruiskamp kostte nogal wat tijd, omdat we niet iedereen meteen thuis troffen; sommige adressen bleken
bovendien niet te kloppen(!). Uiteindelijk werden op zondagmiddag 22 december de laatste kerstpakketten bezorgd. Veel dank aan alle
medewerk(st)ers!
Het zou goed zijn, als er eind 2014 weer een Kerstactie in West wordt georganiseerd. Er zou wel een bredere werkgroep gevormd
moeten worden, zeker weer met mensen uit de Emmausparochie, maar nu ook uit andere gemeenschappen en organisaties. We kijken
immers niet naar afkomst of geloof. Het gaat om mensen in onze wijk, die het financieel moeilijk hebben. Minstens één keer per jaar, in
de kersttijd, willen wij die mensen laten merken: “Wij denken aan jullie!”.

Geloof je ook dat de lente komt?

Hebt u dat ook? Dat gevoel dat de winter langzaam op z’n eind raakt? Dat je een beetje kriebels begint te krijgen omdat het voorjaar er
aankomt? Op het moment dat ik dit schrijf is het half januari. Het is al een aantal dagen miezerig weer en van de lente is nog weinig te
merken. Van de winter trouwens ook niet; het is meer dan 10 graden! Als u dit leest is het inmiddels eind februari. Misschien ligt er een
pak sneeuw, maar het kan ook zijn dat het al prachtig weer is met lenteachtige temperaturen. Dan mag je geloven dat het voorjaar er al
snel aan komt. Zelfs in november mag je trouwens alweer geloven dat na de winter de lente er weer aan komt.
Dat is ook het mooie van geloven; het is zeker weten van iets wat er op dat moment niet is. Als je er over nadenkt, is dat eigenlijk wel
heel bijzonder. Al vriest het 20 graden, je gelooft dat de lente er aan komt. Je gelooft het omdat je het gewoon zeker weet. Ieder jaar is
het zo!
Zo geloof je ook dat er heel lang geleden in Drenthe hunebedbouwers leefden. Niemand heeft ze ooit gezien, maar je weet het zeker
omdat de hunebedden er nog steeds liggen. Je gelooft dat je zoveel jaar geleden geboren bent, je gelooft dat je over 3 weken op vakantie gaat, je gelooft …..noem maar op.
Er wordt wel gezegd: “Geloven doe je in de kerk”. Klopt helemaal, maar je doet het dus niet alleen in de kerk. Eigenlijk doe je het iedere
dag en overal waar je bent.
Als Christenen geloven wij dat God onze Vader is en dat zijn zoon Jezus geboren is om het kwaad te overwinnen en de mensheid te redden. Waarom wij dat geloven? Omdat het in de Bijbel staat. Dat geloven wij niet alleen zondags in de kerk, maar ook ’s-maandags op
ons werk en dinsdags op school.
Best wel interessant om eens wat meer over te horen of wat verder over door te praten. Als je er meer over wil weten, kijk dan eens
op onze website www.denbosch.gkv.nl of kom gewoon naar een kerkdienst. De diensten worden iedere zondag gehouden en beginnen (bijna) altijd om 10.00 en 17.00 uur. Ze duren ongeveer een uur. Wil je liever een dienst meemaken vanuit je huiskamer, dan is
ook dat mogelijk. Via de website zijn alle diensten gratis en rechtstreeks of op een later tijdstip te volgen. Graag willen we ook alvast
melding maken van een heel bijzonder evenement, dat op zaterdagavond 19 april in de kerk wordt gehouden, n.l. een Paasoratorium.
Een prachtige muziek- en zanguitvoering die verwijst naar het lijden van Jezus. Op de site van de kerk zal hierover t.z.t. meer informatie
verschijnen. Je bent altijd hartelijk welkom in de Gereformeerde kerk aan de Evertsenstraat 35
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Schaatsfestijn in het Beatrixpark
Alweer een jaar voorbij en joepie, op de eerste zaterdag gelijk al schaatspret in
het Beatrixpark.
Ondanks dat je het aan het weer niet zou zien, was het weer tijd voor de schaatsbaan. Na het grote succes van vorig jaar stonden de vrijwilligers van de buurt
weer te trappelen om er een fantastische dag van te maken.
Nadat de baan was gelegd en de schaatsen in het rek stonden, was het tijd om
al het lekkers klaar te maken (koffie/thee/ limonade/warme chocomel/snoep/
koekjes en heerlijke Turkse soep met brood) zodat alles in orde was om om 11
uur van start te gaan.
Natuurlijk was ook de veelzijdig inzetbare “Kruiskamper” aanwezig en deed dit
keer dienst als koffie/thee/limonade bar.
Het schaatsen op de baan en de huur van de schaatsen waren natuurlijk gratis,
omdat wij (de vrijwilligers) het belangrijk vinden dat elk kind kan meedoen, daarom was ook de limonade, snoep en de warme chocomel gratis voor de kinderen.
Al snel werd het gezellig druk, veel kinderen van alle leeftijden stonden samen op de baan,
iedereen hield rekening met de jongste kinderen en onderling waren de kinderen heel behulpzaam, ook als ze elkaar niet kenden. De sfeer was gemoedelijk, vrolijk en gezellig. Wel
viel het op dat er veel jonge kinderen (onder de 10 jaar) zonder enige begeleiding van een
volwassene aanwezig waren.
Aan een kant een compliment voor de vrijwilligers dat wij (blijkbaar) het vertrouwen hebben
van veel ouders maar aan de andere kant toch ook wel lastig omdat wij op dat moment voor
het blok werden gezet om op al die kinderen te letten, wat niet de bedoeling was.
Maar gelukkig is alles goed verlopen. Later op de middag waren er vooral veel jonge tieners,
die stonden te springen om met alles te helpen en lekker druk en vrolijk bezig waren.
Er wordt vaak gemopperd op de jeugd maar het was fantastisch om te zien hoe leuk iedereen
met elkaar omging en hoe leuk ze waren met de jongere kinderen en vooral ook hoe goed ze
luisterden naar de verantwoordelijke volwassenen.
Mijn complimenten voor alle vrijwilligers, kinderen en ouders die deze dag tot een super
gezellige dag hebben gemaakt.

Bedankt iedereen!!
Andrea van Zwol (peuterjuf BBS de Kruiskamp, Kindcentrum Westerbreedte en vrijwilligster)

Feestelijke opening ontmoetingsruimte appartementencomplex Wilgenstruweel.....

Tijdens het ontwerp was er al rekening mee gehouden dat het een 55+ complex zou worden waarvoor een ontmoetingsruimte aanwezig
moest zijn. Daarom is op de eerste verdieping een ontmoetingsruimte gesitueerd. Na het oprichten van een Bewonersvereniging is deze
aan de slag gegaan met het inrichten van deze ruimte. Na enkele tegenslagen maar in goede samenwerking met BrabantWonen was het
op 26 oktober 2013 dan eindelijk zover dat deze ontmoetingsruimte feestelijk kon worden geopend.
Na een toespraak door mevrouw Mirjam Lamme van BrabantWonen, waarin ze o.a. de Bewonersvereniging bedankte voor hun inzet, was
het tijd voor de bewoners om onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken met de medebewoners en de ontmoetingsruimte. Het bleef nog geruime tijd gezellig druk.
De ontmoetingsruimte is uitsluitend toegankelijk voor de bewoners van het complex Wilgenstruweel. Zij kunnen hier terecht voor een
praatje met elkaar maar ook om o.a. te biljarten, sjoelen, darten en te kaarten. Ook kunnen de bewoners, onder begeleiding van een
cursusleid(st)er, hier terecht voor o.a. bloemschikken, kaarten maken, tekenen, schilderen of aquarellen.
De Bewonersvereniging probeert om samen met de Activiteitencommissie een zo breed mogelijk pakket aan activiteiten aan te bieden
en hier zoveel mogelijk bewoners mee te bereiken.
Ad Boer, Secretaris Bewonersvereniging Wilgenstruweel
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Meer! met Elkaar West
MEER! met Elkaar is een plek waar vrouwen (en mannen) 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 vrijwilligers uit de wijk onder begeleiding van Divers Welzijn.

Ook dit jaar zijn we weer actief en met vol enthousiasme van start gegaan. De ruimte in de BBS wordt steeds langzaam aan een ruimte
waar iedereen op een fijne manier bij elkaar kan komen. Daarnaast vinden we steeds meer de weg naar andere organisaties en bewoners in de wijk. Zo hebben we in december een enquête gehouden op het schoolplein van o.a. de Kruisboelijn. En is er in het najaar een
prachtige workshop geweest door een operadocente om te leren omgaan met je stem waar 30 vrouwen aan meededen! Voor al deze
activiteiten zijn we nog op zoek naar mensen die mee willen helpen:
Initiatief
Deze groep komt elke maandagochtend bij elkaar om alle activiteiten/workshops of cursussen te bedenken en te organiseren. Het is
een erg leuke groep vrouwen die aan het leren is over voorzitterschap, contacten leggen, je eigen administratie voeren, aangeven wat
je wensen zijn, in gesprek gaan met de andere partners in de wijk, deelnemers begeleiden naar en binnen de activiteiten. De groep
bestaat nu al uit vrijwilligers met 4 verschillende achtergronden(Turkije, Irak, Marokko, Chinees) We zijn nog op zoek naar andere vrijwilligers (o.a van Nederlandse bodem) die ons willen versterken. De vrijwilligers willen graag een goed gemengde groep zodat zij een
afspiegeling zijn van de wijk en voor al deze bewoners iets kunnen betekenen.
Op maat
Bij MEER! met Elkaar kun je meedoen aan activiteiten, maar je kunt ook een persoonlijk traject volgen. We kijken met mensen mee
wat hun wens is en waar de kracht of de moeite zit om deze wens achterna te gaan. Bij ieder mens kan dit verschillend zijn. Voor deze
trajecten zoeken we nog enkele vrijwilligers die het fijn vinden om met anderen in gesprek te gaan, maar ook actief willen en kunnen
ondersteunen, door bijvoorbeeld mee te gaan naar een open dag van een opleiding of een gesprek bij nieuw vrijwilligerswerk. Divers
biedt eerst een training aan om hier mee aan de slag te kunnen, daarna begeleiding in het ondersteunen. Je doet het dus alleen, maar
samen, ook met de andere vrijwilligers die ondersteuning gaan bieden. Het spreken van andere talen is fijn, maar niet noodzakelijk.
De Kookgroep
In dit kleine team zitten al een Surinaamse, Afghaanse en Marokkaanse dame die heerlijk kunnen koken. Zij doen dit bij workshops van
MEER! met Elkaar voor andere vrijwilligers. Maar de kookgroep kan bijvoorbeeld ook gevraagd worden voor de nieuwjaarsreceptie van
de BBS of andere samenwerkingspartners. Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om in een team te werken met verschillende culturen, van elkaar culinair willen leren en het een uitdaging vinden om af en toe voor iets grotere groepen eten te maken. Er zijn
geen vaste dagdelen, dit hangt af van de vraag. Samen bereid je een menu voor en stel je de boodschappenlijst op. Een paar dagen later
ga je in de groep aan de slag.
Koken met kinderen
In samenwerking met Klup Up zoeken we nog 2 mensen die het leuk vinden om kookles te geven aan kinderen van 6 tm 12 jaar. Je bent
assistent van een ervaren leerkacht en leert tgt zelf ook deze lessen in elkaar te zetten of over een tijd zelfstandig te kunnen geven. Het
gaat om kinderen te leren omgaan met gezonde recepten en hoe je kinderen op een leuke manier kunt betrekken bij het koken. Tegelijkertijd heb je samen met de kinderen een erg leuke middag! De kooklessen zijn op vrijdagmiddag van 13.30-15.30 uur. Het zijn per blok
5 lessen. Het eerste blok is van 14 maart t/m 11 april. Het tweede blok is van 15 mei t/m 20 juni.
Meedoen met de activiteiten? Kijk in onderstaand schema!
Dag

Tijd

Ma

Ma

Activiteit

Lokatie

Kosten

09:00 - 11:15 Initiatiefgroep West
Geef aan de initiatiefgroep door als je een idee hebt voor andere activiteiten, of je iets heel erg belangrijk vindt voor vrouwen maar wat er nog
niet is. Wil je mee organiseren? Neem contact op!
e-mail: Meermetelkaarwest@divers.nl 06 215 93 723

BBS De Kruiskamp

geen

13:15 - 14:45 Kleurrijk Verhalenkoor
Met een groep vrouwen ontdek je je eigen stem door plezier te maken,
door liedjes mee te nemen van vroeger of van nu. Samen zing jij je eigen
toon. Het gaat om plezier maken en elkaar ontmoeten door middel van
je stem.

BBS De Kruiskamp

€ 0,50

Di

09:00 - 11:30 Inloop
Samen met andere vrouwen zijn. De dag doornemen, meedoen aan
verschillende activiteiten: koken, bewegen, voorlichting, creatief.

BBS De Kruiskamp

€ 0,50

Wo

09:00 - 11:30 Taalontmoeting
Taal leren op je eigen niveau. Maar vooral door te doen.
Dit is een vrouwengroep.

BBS De Kruiskamp

€ 0,50

Wo

19:00 - 21:00 Taalontmoeting
Taal leren op je eigen niveau. Maar vooral door te doen.
Deze groep is met name gericht op mannen.

Buurthuis Boschveld

€ 0,50

Vr

09:00 - 11:30 Naailes
Je leert vanaf het begin een eenvoudig patroon in elkaar te zetten en in
elkaar te naaien. Van 14 maart tot en met 4 juli.

BBS De Kruiskamp
Leerzame, nieuwe
activiteit!

€ 2,00 per keer
Je schrijft je in voor 15
lessen (totaal € 30,00)

Er zijn geen activiteiten in de basisschoolvakanties!

Erg leuke, nieuwe
activiteit!

BBS De Kruiskamp
Jan Olieslagerstraat 51

Met vriendelijke groet, namens alle vrijwilligers
Claudia ten Hove (Divers Welzijn): Meer! met Elkaar West, T: 06 215 93 723, e-mail: c.ten.hove@divers.nl
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Talentenbank wordt Platform073
Sinds 16 januari is Platform073 online. Op Platform073 kunnen inwoners, organisaties en bedrijven in de
gemeente ’s-Hertogenbosch elkaar vinden voor het uitwisselen van gratis diensten, kennis en materialen. De Talentenbank gaat over
in Platform073
In een aantal Bossche wijken vonden vraag en aanbod van bewoners elkaar al langer via de Talentenbank. Voor onderlinge hulp, het
aanbieden van uw talent of om leuke activiteiten te organiseren in de buurt. Dit alles én meer kan vanaf nu via Platform073
U ziet daar niet alleen het aanbod en de vragen van bewoners in uw eigen wijk, maar ook alle vragen en aanbod van inwoners, organisaties en bedrijven uit de hele gemeente. Alles gebeurt op niet-commerciële basis, dus geld vragen of bieden is verboden!
Net als bij de Talentenbank kunt u bij het gebruik van Platform073 hulp krijgen van de wijkwerker of het wijkplein. Dit kunt u aanvragen
via de website.
Neem snel een kijkje op www.platform073.nl

Groene vingers ??
Het lijkt nog lang te duren maar het wordt straks weer voorjaar.
Een mooi onderhouden tuin is niet alleen prettig voor de eigenaar maar ook het algehele straatbeeld knapt er van op. Lijkt het
u leuk om er samen met een groep wijkbewoners voor te zorgen
dat dit ook voor de minder fitte buurman of -vrouw haalbaar is?
Heeft u interesse in planten, ervaring op het vlak van tuinonderhoud of zou u hier al doende iets (meer) over willen leren?
Meldt u zich dan aan bij www.Platform073.nl
Ook als u graag wat hulp wil bij het onderhoud van uw eigen
tuin, kunt u bij ons terecht. We willen streven naar nette, groene
straten in onze wijk en kunnen uw hulp en ervaring goed gebruiken.
Meldt u aan via www.Platform073.nl
U kunt ook mailen naar b.settout@divers.nl of kom langs bij wijkplein De Helftheuvel (elke dinsdag van 13:00 tot 14:00 uur)

Boer Kees
De Zee
De zee, die je altijd zoveel verhalen vertelt,
Die zich nooit laat zien na hevig geweld,
Na een woeste storm zo rustig en glad,
Ik hou er zo van, wist je dat?
De zee, ik proef het zout op mijn duim,
De golven, met koppen wit van het schuim.
De zilte wind door mijn blonde haren,
Mijn vader, die er zo vaak op ging varen.

De zee, die al zoveel heeft genomen,
Een uitdaging waar velen van dromen,
Vol met leven en gevaar,
Oh zee, ik ben het liefste daar.
De zee, zo blauw aan witte stranden,
De ogen en de witte tanden,
Een romantische plek voor verliefde stellen,
De zee, je kunt het zo mooi vertellen!
Boerenwijsheid:

In de lauwmaand mag het vriezen, de stenen uit de grond
De boer zal niet kniezen, maar vindt dat heel gezond

Nieuws van de Kinderboerderij

NL Doet
Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart is de grootste vrijwilligersactie van
Nederland, genaamd NL Doet. De Bossche Hoeve heeft hier ook twee
klussen voor opgegeven. Op het moment van schrijven is er nog plaats
voor vrijwilligers om zich hiervoor in te schrijven. Als u het leuk lijkt om
te komen helpen op de kinderboerderij kunt u zich aanmelden op www.
nldoet.nl. De klussen op de kinderboerderij zullen plaatsvinden op vrijdag 21 maart.
Jonge geitjes en hertjes
In de vorige wijkkrant berichtte we over een geiten- en hertenbok die bij
ons langs waren gekomen om de geiten en herten te dekken. Deze bokken hebben hun werk gedaan en zijn ondertussen weer opgehaald. Als
de geitjes geboren worden moeten ze eerst een paar weken binnen in de
schopstal verblijven voordat ze naar buiten mogen. Maar als ze eenmaal
naar buiten mogen kunnen jullie ze bewonderen in de geitenweide. De jonge hertjes worden wel gewoon in de hertenweide geboren.
De eerste paar weken zullen deze jonge hertjes waarschijnlijk moeilijk te zien zijn omdat ze zichzelf verstoppen en afzonderen. Na een
paar weken krijgen de jonge hertjes steeds meer lef en zullen ze ook te zien zijn.
Zondagopenstelling
Afgelopen winter is de Bossche Hoeve op zondag dicht geweest omdat de verwachting was dat het door het weer er toch weinig bezoek op zondag zou komen. Binnenkort is de eerste bijeenkomst weer van de zondagvrijwilligers. Op deze bijeenkomst zullen we gaan
vaststellen wanneer de Bossche Hoeve weer op zondag open gaat. Het lukt niet om dit in deze wijkkrant op tijd aan te kondigen.
Als we weten wanneer de Bossche Hoeve weer opengaat zullen we folders ophangen en ook een briefje aan het mededelingenbord dat
vooraan het dierenpark staat. Jullie zijn dan allemaal weer welkom om ook op zondag de kinderboerderij te komen bezoeken.
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Een hond is een vriend voor het leven
Ons kleine landje telt een groot aantal honden. Menig gezin lijkt pas compleet wanneer het totaalplaatje
vervolmaakt is met de komst van een hond, of een ander weer ziet in man’s best friend een trouwe metgezel om samen heerlijk lange wandelingen mee te maken. Je komt pas echt buiten, stelt men, wanneer je een hond hebt en daardoor
met regelmaat lekker ontspannen beweegt. Een praatje met een mede- hondenbezitter is snel gemaakt, dus ook op sociaal vlak lijkt alles “koek en ei”. Halsreikend wordt er uitgekeken naar de komst van het “nieuwe gezinslid”, de ideaalbeelden zijn niet van de lucht en
men ziet zichzelf al heerlijk door de bossen struinen op een mooie herfstdag. Echter blijft het een feit dat de weg naar dat ideaalbeeld
soms best lang en frustrerend kan zijn. De hond maakt immers verschillende fases door en vaak ontstaat er door onbegrip naar de
hond toe een probleem waardoor de illusie van de brave, gehoorzame hond in één keer weggevaagd is. Waarom altijd de vastgeroeste
gedachte om de hond iets af te leren, in plaats van het idee eens te kijken of de hond gedrag aan te leren is wat wèl in het zogenaamde
straatje past?
Tijdens de puppy- en gehoorzaamheidslessen bij Hondenschool Zoete Lieve, leert de baas om te gaan met het gedrag van zijn of haar
hond en leert men er dus uiteindelijk een positieve wending aan te geven. Ongepast gedrag wordt omgezet naar meer toelaatbaar
gedrag middels training en opvoedkundig advies.
Door op de juiste manier de hond duidelijk te maken wat wél mag, krijgt de jonge hond zienderogen meer aandacht voor de baas,
waardoor er een band ontstaat tussen baas en hond. Het is echter nu eenmaal zo, dat er aan een goede relatie blijvend gewerkt zal
moeten worden. Iedere opvolgende cursus biedt daartoe de mogelijkheid en behandelt de verschillende fases van de opgroeiende
hond.
“Je kan een oude hond geen nieuwe trucjes leren” is een vaak uitgesproken statement. De instructeurs van Hondenschool Zoete Lieve,
zijn echter een andere mening toebedeeld. Natuurlijk is het altijd mogelijk om ook een inmiddels volwassen hond, of een hond, die niet
de kans gekregen heeft zich te ontwikkelen zoals het zou moeten, weer op het goede pad te krijgen. De hoop niet opgeven is ons motto
en ook daarvoor biedt onze hondenschool genoeg mogelijkheden om daaraan te werken.
Bedenk maar eens dat door de zintuigen te gebruiken van onze viervoeters we heel wat kunnen bereiken. De Dogs4fun spelletjes middag kan daarbij een welkome aanvulling zijn op de gehoorzaamheids lessen. De hond leert samen met de baas actief bezig te zijn op
het mentale vlak. Wanneer je bedenkt dat veel honden het helaas moeten doen met een wandelingetje door het park, het zogenaamde “rondje om de kerk”, is het niet zo gek dat er bij veel honden gedragsproblemen de kop op steken. Aan hun motivatie om te werken
wordt nooit of veel te weinig tegemoet gekomen, met alle gevolgen van dien. Ook wanneer een hond voldoende beweging krijgt, maar
niet of weinig mentaal gestimuleerd wordt, is zo’n denk spelletjes middag een welkome afwisseling.
Sinds kort biedt onze club de mogelijkheid tot een combinatie van sport en spel; het zogenaamde “combie- sport”; door een instructeur met grote kennis van met name behendigheid en dogfrisbee, worden de fijne kneepjes van het vak uitgelegd en uitgevoerd. Ook
kleine gedragsproblemen komen aan de orde en er is de mogelijkheid om daar actief onder begeleiding aan te werken. Naast de agility
groep die onze club rijk is, bestaat er dus de mogelijkheid om als beginner mee te gaan draaien in één van deze groepen, gebaseerd op
denk werk voor hond en baas (de mentale training) , gecombineerd met het aanleren van de verschillende facetten in de behendigheid.
Het “bonte pallet” aan baasjes met hun honden schept een prachtig beeld van de harmonieuze samenwerking tussen hond en baas, maar zeker ook is zo’n “smeltkroes” van
verschillende rassen zeer functioneel. Alle rassen zijn namelijk welkom bij Hondenschool Zoete Lieve, ( mits niet onderworpen aan ingrepen puur gebaseerd voor cosmetische doeleinden.) Niet alleen de hond leert de communicatie van viervoeters van een
ander ras beter te begrijpen en te “lezen”, maar het is gebleken dat ook het respect
voor de keuze waarom iemand voor de ene hond kiest en de ander zijn voorkeur uit
laat gaan naar weer een ander type hond, aardig groeit op onze club.
Zal het voor u dit jaar één van de goede voornemens zijn om te willen werken aan een
goede baas- hond relatie door samen met de hond op een leuke, positieve manier aan
de slag te gaan?
Bekijk voor meer informatie onze website www.hondenschoolzoetelieve.nl

EGA Slankclub in BBS De Kruiskamp (Jan Olieslagerstraat 51)

Iedere maandagavond van 18:30 tot 19:30 uur voor vrouwen, mannen en tieners
Mag ik me even voorstellen?

Mijn naam is Franca Meijs en sinds kort geef ik de EGA afslankcursus bij u in de wijk. We hebben een fijne groep die niet te groot,
gezellig en vooral ook heel veilig is. Er is ruimte voor alles wat ter sprake komt en wat er in iemand omgaat. We zijn er allemaal met
hetzelfde bezig en weten waar je tegenaan kunt lopen. Zo worden er nogal wat tips over en weer gegeven op welke manier je bepaalde
dingen kunt aanpakken. Uiteraard blijft het bereiken van het streefgewicht voorop staan. Dat is toch het uiteindelijke doel.
Wekelijks wordt er een onderwerp besproken. Dit kan gaan over voeding, motivatie, en natuurlijk onze eetwijzer. Je krijgt recepten,
ideeën, tips en vaak laat ik iets proeven waardoor mensen weer nieuwe inspiratie krijgen. Je kookt namelijk gewoon voor het hele
gezin, zoals je gewend bent. Als je doet wat er in de eetwijzer staat en je je er echt aan houdt, kun je zeker 1 kilo per week afvallen. En
dat met een eetpatroon wat daarna ook goed kunt volhouden. Daarin zit de kracht. Wanneer je voldoende en uitgebalanceerd eet, voel
je je beter en fitter en val je vanzelf af tot je normale gewicht, meestal je streefgewicht.
Een lichaam dat voldoende voedingsstoffen krijgt vraagt niet om meer waardoor de snoepbehoefte verdwijnt. Het gaat eigenlijk om het
maken van goede keuzes, jezelf niet tekort doen, maar weer genieten van eten. Daar kun je de winst boeken.
Als mensen hun streefgewicht eenmaal hebben bereikt, blijven ze vervolgens gratis maandelijks op “controle”. Dat is voor veel mensen
de enige manier om dat, waar ze zo hun best voor hebben gedaan, ook vast te houden. Het is niet moeilijk maar vraagt wel om zelfdiscipline. En daar wil ik je graag bij helpen.
Wil jij je ook wat gewicht kwijt en je fitter voelen? En doe je dat graag samen met andere mensen? Op een verantwoorde manier…
Kom dan gerust eens binnenlopen of neem contact op met Franca Meijs 06 290 57 505 e-mail: francameijs@ziggo.nl
Voor andere cursusdagen/plaatsen en tijden kijk op www.eganederland.nl
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Kunstroute West, de makers aan het woord

door Steffie van Gils

‘Generaties moeten samenwerken’

Het was even schrikken, toen kunstenares Marianne van Heeswijk een stapel boeken tevoorschijn haalde en zei: Ga er maar in knippen! Ze moeten
er nu wel om lachen in de wekelijkse knutselclub van De Taling, maar nog
steeds vinden ze het een beetje zonde. Michel van den Heuvel: “Ze heeft
wel uitgelegd dat het tweedehands boeken waren, maar ik vind het nog
steeds een gek idee.”
Overlast van de buren
Ze zijn wel goed gebruikt, die boeken. Van den Heuvel maakte een collage
over de relatie tussen jong en oud. “Dat was tijdens het gedoe dat wij hadden met het jongerencentrum hiernaast. Wij maakten ons zorgen dat er
overlast zou komen. Daarom heb ik toen een collage gemaakt waarin een
opa en kleinkind op een wagen zitten, die wordt voortgetrokken door jongeren. Verschillende generaties moeten elkaar helpen en samenwerken, is het
idee erachter.” De samenwerking kwam er. De jongeren maakten afgelopen
zomer kennis met hun buren. Samen maakten ze goede afspraken. Van den
Heuvel: “Dat is heel fijn geweest. We hebben nu helemaal geen last van ze.”
Heimwee
Het thema jong en oud komt ook terug in de tegel die mevrouw Van Hensbeek maakte. “Ik heb mijn heimwee naar mijn geboorteland Indonesië weergegeven”, vertelt ze. Er staat een traditioneel gekleed Indonesisch bruidspaar op, palmbomen en met bloemen uitgedoste danseresjes.
“Het vliegtuig verbeeldt mijn verlangen om de tropen van mijn kinderjaren ooit nog eens te zien.” Op andere collages zijn veel jonge en
oude dieren, bloemen en jaargetijden te zien.
De tegels van de bewoners van De Taling liggen in de stoep tussen het woonzorgcentrum en Jongerencentrum 4 West aan de Eendenkooi.

Superheld die kleding uitdeelt

Voor de leerlingen van de BBS was het een echte verrassing: ze hadden
geen idee wat hen te wachten stond toen ze aan het knutselen sloegen. Pas
later hoorden ze dat een aantal van hun kunstwerken zou worden omgetoverd tot tegels. “Meneer René vroeg of ik het leuk vond om ergens aan mee
te werken, omdat ik goed ben in tekenen”, vertelt Rowana (11) uit groep
8. “Dat wilde ik wel.” Ook haar klasgenootje Chaïmae (11) was enthousiast. De meiden wisten toen nog niet dat ze eerst heel hard aan het werk
zouden worden gezet. “De kunstenares kwam met heel veel boeken. Heel
haar auto lag vol”, zegt Chaïmae. “En al die boeken moesten we eerst naar
boven sjouwen!”
Superhelden
De opdracht luidde: bedenk je eigen superheld, die half dier en half mens
is. Kledingliefhebster Chaïmae ontwierp een vrouwelijke superheld die
mensen helpt door kleding uit te delen. Rowana bedacht een wolfmens die
in een auto over water kan rijden. “Bovenaan zie je de slechterik, die had
de auto gestolen, maar mijn superheld kan vliegen en heeft de auto weer
teruggepakt van de boef.”
In de stoep
Rowana’s collage werd met twee andere door de jury uitgekozen en op een tegel
geprint. Rowana: “We wisten niet waar de tegels lagen, dus wij zijn heel de wijk
doorgefietst om ze te zoeken.” Chaïmae lacht: “En toen bleken ze gewoon bij de
BBS voor de deur te liggen!”
De tegels van leerlingen van BBS De Kruiskamp liggen voor de BBS aan de Jan Olieslagerstraat.

Alle kunstwerken van Kunstroute West bekijken?

Ga naar www.wijkraad-west.nl/kunstroute

Bossche beeldmakers gezocht !!!!!

In de wijken Kruiskamp/Schutskamp wordt hard gewerkt aan tranche II van Kunstroute West: een ontdekkingsreis dwars door de wijk,
waarbij je onderweg beeldende kunst en korte films tegenkomt. Voor dit vervolg op een succesvol eerste deel zijn we deze maand op
zoek naar (semi)professionele filmmakers die ervoor in zijn om samen met de buurtjes uit de wijk een mini-productie te realiseren.
Animatie, documentaire, stop motion of anders… Voor alle vormen en technieken staan we open!
Mail voor meer info met Meggy Althuizen (projectleider) op meggy@typischdenbosch.com

Kunstroute West, het vervolg .....

In juni 2014 willen we het vervolg van de kunstroute in gebruik gaan nemen. We gaan dan een echte wandeling door de wijk organiseren. Hiervoor vragen wij de hulp van bewoners. Een van de activiteiten is een tentoonstelling in de BBS van kunstvoorwerpen/uitingen
van bewoners uit Schutskamp en Kruiskamp (maar mag ook heel West zijn). De tentoonstelling blijft langere tijd hangen zodat mensen ook
op andere tijden dan alleen die ene dag hiervan kunnen genieten. Hoort u tot de groep mensen die eigen werk willen tentoonstellen,
dan kunt u zich aanmelden bij René Dullaart: rene@bredebosschescholen.nl of tel: 073 822 5182
Maar stel dat u zingt, piano (of een ander instrument) speelt of mooie gedichten maakt, ook dan kunt u zich aanmelden om uw kunsten
te vertonen tijdens de Kunstroute West in juni. Wij hopen dat veel bewoners hier gebruik van maken en zich aanmelden, zodat nog veel
meer bewoners kunnen genieten van al dat moois. In de volgende wijkkrant meer over de precieze datum in juni !!
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Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, februari 2014

Moestuin voor voedselbank
Er zijn plannen voor een 0,8 hectare
grote moestuin aan de overkant van de
Vlijmenseweg, pal naast de volkstuintjes.
Dominique Villanueva (14) stond donderdag 23 januari trots te kijken bij het hek
van een weiland aan de Vlijmenseweg.
Waar nu nog paarden grazen, komt
mogelijk een moestuin. Dominique
bedacht het idee en won er vorig jaar

‘Het beste idee van ’s-Hertogenbosch’
mee: een tuin waar groente en fruit
wordt geteeld voor de voedselbank. “En
als er wat overblijft, dan kan dat vanuit
een kraam worden verkocht. De opbrengst is voor de voedselbank”, aldus
Dominique.
Samen met mensen van het City Change
Center, de voedselbank, ZLTO en HAS

kwam Dominique een kijkje nemen bij
het terrein. ZLTO en HAS willen de
plannen samen verder ontwikkelen, al is
er nog weinig zekerheid over de
financiën. Ellen Pauel is van de
voedselbank en legt uit dat het hard
nodig is. “In deze stad zijn 560 gezinnen
afhankelijk van ons. In de winter is er
bijna geen aanbod van groente. Een
prima plan dus, deze ‘voedseltuin’.”

Nieuw: Platform073
Divers heeft in samenwerking met de
gemeente en diverse organisaties een
‘sociale marktplaats’ ontwikkeld.
Op Platform 073 kunnen particulieren en
organisaties spullen en diensten
aanbieden en vragen.
Er was al een talentenbank voor het
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aanbieden en zoeken van vrijwilligers.
Die bank is nu samengebracht met
andere diensten in Platform073. Daar
gaat het om het uitwisselen van diensten,
talenten, kennis én materialen. De
handel mag niet commercieel zijn.
Sterker nog: er mag geen geld worden

gevraagd en geboden. Gebruikers van de
site kunnen zowel per wijk als in de hele
stad zoeken en aanbieden.
Meer weten?
Kijk op www.platform073.nl.

06-02-14 08:15

De regels voor BIG zijn veranderd. Barbecues en straatfeesten komen alleen nog voor een vergoeding in aanmerking als de aanvragers van het
geld een duidelijke tegenprestatie beloven.

Een nieuwe big voor West
Een leuk idee voor Kruiskamp of Schutskamp? Iets waarbij buurtgenoten zich creatief
inzetten voor de eigen wijk? En hebt u er het geld niet voor? Niet getreurd. Want juist
daarvoor is de BIG-regeling. Waarbij BIG staat voor Bewoners-Initiatief-Gelden. De
regeling is onlangs aangepast.
Voor iedere wijk in ’s-Hertogenbosch is een
budget beschikbaar gesteld. De hoogte van
het budget is afhankelijk van het aantal
inwoners in de wijk en bedraagt voor West
€ 30.950. Per aanvraag mag € 750 worden
aangevraagd. Voor enkele grote, reeds
bestaande activiteiten, wordt een overgangsregeling getroffen. De wijkmanager
kan er meer over vertellen.
Initiatieven van bewoners uit Schutskamp
en Kruiskamp kunnen via een digitaal
aanvraagformulier ingediend worden.
Dat formulier is te vinden op de wijkenpagina van West op de gemeentelijke
website. Een groep bewoners uit de wijk
beoordeelt de aanvraag. Daarbij houdt
die groep rekening met de algemene
spelregels van de BIG en eventuele
aanvullende regels die door en voor de
wijk zelf zijn bedacht. Uitgangspunt is
dat de bewonersgroep beslist.
Zelf inbrengen
Het budget is in eerste instantie bestemd
voor de financiering van sociale activiteiten. Deze zijn gericht op communicatie
en ontmoeting. U kunt daarbij denken
aan een buurtactiviteit, een straatfeest of
een cursus voor bewoners. Belangrijk: de
indieners van de aanvragen moeten zelf
ook wat inbrengen. Dat hoeft geen geld
te zijn, het kan ook bestaan uit de inzet
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van vrijwilligers of een optreden voor de
wijk. De regels voor barbecues en
straatfeesten zijn aangescherpt. Hiervoor
moeten, meer nog dan bij andere
activiteiten, tegenprestaties worden
geleverd. De beoordelingsgroepen en
wijkmanagers beoordelen die beloofde
prestatie. Eten en drinken komt trouwens
niet langer voor een vergoeding in
aanmerking, behalve als het is voor de
vrijwilligers.
Het is van belang dat de activiteit
bijdraagt aan de betrokkenheid van
wijkbewoners bij hun omgeving. Of dat
de participatie, het meedoen dus van
mensen, wordt bevorderd. Daarom moet
de activiteit georganiseerd worden door
wijkbewoners en moet het plaatsvinden
in de eigen wijk.
Potjes
Waar het geld niet voor bedoeld is:
materiële voorzieningen, zoals bloembakken, speltoestellen, verkeersdrempels
en prullenbakken. Daar heeft de gemeente namelijk al potjes voor. Sowieso
vallen zaken af waarvoor de financiering
al is geregeld. Als u vindt dat er toch
zoiets moet komen, neem dan contact op
met wijkmanager Rens Jeunink. Die helpt
u om een aanvraag op dat gebied in te
dienen.

Het idee dat u in wil dienen mag niet in
strijd zijn met de wet. Ook mag u geen
persoonlijk of commercieel belang
hebben bij de activiteit (bijvoorbeeld het
verkopen van eigen spulletjes waarvan u
de opbrengst zelf houdt).
Goed nieuws
Soms worden aanvragen geheel of
gedeeltelijk afgekeurd. Dat krijgt u dan
natuurlijk te horen, inclusief een uitleg
voor die afwijzing. Soms wordt een
extra toelichting van de aanvrager
gevraagd. Komt er goed nieuws, dan
ontvangt de aanvrager het geld binnen
18 dagen. Vanaf dat moment is de
aanvrager er verantwoordelijk voor.
Voor de juiste besteding van het geld,
voor de uitvoering van de activiteit en
voor het overzicht van de gemaakte
kosten. Dat overzicht wordt voortaan
alleen nog maar bij wijze van
steekproef door de wijkmanager
bekeken. Voorheen moesten er altijd
overzichten worden ingeleverd. Blijft er
geld over? Dan wil de gemeente dat
terug hebben.

De wijzigingen in een notendop
· Per aanvraag maximaal € 750,00
· Geen vergoeding voor eten en drinken
· Bij barbecues en straatfeesten
duidelijke tegenprestatie verplicht
· Regels financiële verantwoording
versoepeld
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Sportwijk West: sporten op verzoek
De officiële start is zaterdag 19 april tijdens de Nationale Sportweek, maar eigenlijk is Sportwijk
West al begonnen: een project dat de wijken Schutskamp en Kruiskamp massaal aan het sporten
krijgt. Met dank aan een initiatief van de gezamenlijke sportverenigingen in West. Het geheim
van de succesformule: sport aanbieden zoals de wijkbewoners dat wensen.
schroom is, bijvoorbeeld als je niemand
kent bij zo’n vereniging. Of er is te
weinig geld om het lidmaatschap te
betalen. Het zijn allemaal zaken waar
we naar moeten kijken en een antwoord
op willen vinden.”
De wijkraad, verenigingen, scholen en
gemeente overleggen nu met elkaar om
een nieuw en uitgebreid aanbod te
realiseren. Irfan houdt van een praktische
aanpak. Hoewel dat overleg nog gaande
is, reageert hij alvast op verzoeken in de
wijk. “Zo meldde een aantal dames zich
bij me met de vraag of ze in de wijk
zumba-lessen kunnen volgen. We zijn nu
met de dames op zoek naar een geschikte locatie en docent. Dat gaat lukken. In
maart gaan de lessen van start.”

Irfan Gadzo is namens de gemeente
projectleider van Sportwijk West. Maar
hij benadrukt met klem dat het project
toch vooral het resultaat is van een
innige samenwerking van de gemeente
met sportverenigingen, Divers en wijkraad. “Het begon allemaal met de
aanvraag van atletiekvereniging O.S.S.VOLO. Mede namens de andere verenigingen werd door hen geld gevraagd om
het aanbod in de wijken van West te
vergroten. Een indrukwekkende aanvraag, omdat die erg goed onderbouwd
was en ook nog eens verder ging dan het
belang van de verenigingen. Uitgangspunt was de wijk meer te laten bewegen.
“Daar zijn we enthousiast op ingesprongen.” Er was een goede reden voor de
aanvraag, want in West wordt minder
gesport dan elders in de stad. Dat geld
kwam er dus. Overigens niet van de
gemeente, maar van het rijk.
Onderzoek
Afgelopen najaar is een onderzoek
gehouden naar de sportbehoeften van
de wijkbewoners. Daaruit blijkt dat de
Kruiskampers en Schutskampers zin
hebben in fitness, hardlopen, dansen,
vecht- en verdedigingssporten, zwemmen en veldvoetbal. “Zo’n sport als
voetbal wordt al aangeboden en de
vereniging heeft ruimte voor nieuwe
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leden. Zo’n uitkomst is dan ook best
verwonderlijk. Waarom vult iemand in
dat hij of zij wil voetballen en wordt die
persoon geen lid van de vereniging?”
Irfan geeft zelf het antwoord. “Het
ouderwetse aanbod van verenigingen
werkt steeds minder. Mensen willen
sporten op momenten en op manieren
dat het hen uitkomt. De behoefte om te
sporten is er wel, maar in verplichtingen
hebben ze minder zin. Daar moeten we
dus op inspelen.” Er zijn mogelijk nog
andere redenen. “Het kan zijn dat er

Nationale Sportweek
Dat is dan nog voor Sportwijk West
officieel is begonnen. “We zijn dus al
druk bezig, maar het leek ons leuk om
een echt startmoment te kiezen. Dat
wordt tijdens de Nationale Sportweek.”
Die start op zaterdag 19 april, de laatste
schooldag voor Koningsdag. Aan het
programma wordt gewerkt.
Meer weten over Sportwijk West?
Kijk op www.s-port.nl, ga naar Zoek
en vervolgens naar ‘Zoek een wijk’.
Voor vragen of ideeën kunt u ook bij
Irfan aankloppen:
i.gadzo@s-hertogenbosch.nl.

Zin in BIN?
Help mee en maak uw buurt veiliger

Iedereen wil zich veilig voelen, zeker in de buurt waar je
woont en leeft. U kunt daar zelf een rol in spelen.

BIN
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Informatie
Netwerk

burgers in samenwerking met politie
en gemeente 's-Hertogenbosch
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Natuurlijk wonen in de stad
Mocht u er een keer aan twijfelen hoe aantrekkelijk uw wijk is: lees de brochure die BrabantWonen heeft gemaakt over de
33 appartementen voor senioren die zorg nodig hebben. Dat gebouw komt aan de Churchilllaan. De brochure heet ‘Natuurlijk
wonen in de stad’ en daarin is te lezen waarom die plek zo geweldig is.
partementen en kangoeroewoningen. Een
kangoeroewoning is een driekamerwoning voor de mantelzorger die verbonden
is met een tweekamerappartement van de
zorgbehoevende. Verder komt er een
ontmoetingsruimte van 200 m2, waarin
BrabantZorg, BrabantWonen, Divers en
anderen samenwerken en activiteiten
organiseren voor de bewoners. Zo krijgen
mantelzorgers even tijd voor zichzelf. Ook
omwonenden en wijkbewoners zijn er
welkom. Als ze zorg nodig hebben, zorg
willen geven of een andere vorm van
vrijwilligerswerk willen doen.

U woont aan de rand van een prachtig
natuurgebied, u bent met de bus in een
mum van tijd in het centrum, u zit vlakbij
een groot winkelcentrum, de snelwegen
liggen op een steenworp afstand in de
wijk wonen heel veel verschillende
mensen en de wijk wordt ook nog eens
steeds mooier.
Aanleiding voor de brochure is De
Vrijheid. Zo heet het appartementencomplex dat wordt gebouwd. Het schiet
met de bouw goed op. In juni worden
de appartementen opgeleverd. De
Vrijheid heeft vijf woonlagen, telt 28
driekamerappartementen en vijf appartementen met twee kamers. Op de
begane grond komt een ontmoetingsruimte. Elk appartement heeft een eigen

balkon of terras en een parkeerplaats op
het terrein.
Als u 55 jaar of ouder bent en zorg nodig
heeft, dan is het misschien iets voor u. De
verhuur is gestart op 22 januari jl. U kunt
voor vragen terecht bij BrabantWonen,
telefoon 681 45 00. Daar kunt u ook die
mooie brochure opvragen.
Eindhovenlaan
Ook aan de Eindhovenlaan komt een
appartementencomplex waar mensen met
een dementerende dierbare samen
kunnen wonen, op het terrein tussen De
Schalm en de voormalige basisschool
’t Mozaïek. Ook mensen met de ziekte van
Parkinson of niet aangeboren hersenletsel
zijn er welkom. Er komen driekamerap-

De voorziening biedt onderdak aan
mensen die tot op heden worden
ondergebracht in zorginstellingen.
Dat is fijn, want zo kunnen ze in een eigen
huiselijke omgeving blijven wonen.
Daarnaast worden ze niet gescheiden van
hun partner. De partner kan snel hulp
inschakelen als dat nodig is en in de
ontmoetingsruimte terecht voor
ontspanning.
Het is de eerste voorziening van deze
soort in ’s-Hertogenbosch. Het bouwplan
past in het streven om oudere mensen die
zorg nodig hebben zo lang mogelijk
samen te laten wonen met de persoon die
voor hen zorgt. De mantelzorgers staan er
niet alleen voor, ze krijgen hulp vanuit het
aanwezige zorgpunt in het gebouw.
Het worden allemaal sociale huur
appartementen, waarbij gebruik kan
worden gemaakt van huurtoeslag.
Het gebouw wordt naar verwachting
medio 2015 opgeleverd.

Rens op Facebook
De wijkmanagers van de gemeente zijn ook te vinden op sociale media. Zit u op Facebook en wilt u op
de hoogte blijven wat er in de wijk gebeurt? Stuur een vriendschapsverzoek naar Rens Jeunink.
https://www.facebook.com/wijkmanagerrens.jeunink
Rens is ook te vinden op Twitter (@rjeunink), maar daar moet u niet al te veel van verwachten. De
laatste tweet is alweer van ruim een jaar geleden…

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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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.
Rens zit ook op Facebook: wijkmanagerrens.jeunink.
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente
’s-Hertogenbosch.

www.s-hertogenbosch.nl

Oplage: 6.100

Wie niet zo van sociale media is, kan Rens natuurlijk ook gewoon mailen of bellen:
r.jeunink@s-hertogenbosch.nl, telefoon 073-6159636.
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Ergotherapie Helftheuvel voor jong en oud!
Regelmatig krijgen de therapeuten van fysiotherapie Helftheuvel de vraag… “Jullie ergotherapeuten, wat doen die nu eigenlijk?” Begrijpelijk, want ergotherapie is nog niet zo lang in de wijken Schutskamp / Kruiskamp gevestigd en ook minder bekend dan bijvoorbeeld fysiotherapie.

Ergotherapie voor volwassenen
Maud Homan is voor steeds meer wijkbewoners een bekend
gezicht. Maud is ergotherapeut en richt zich op de begeleiding van volwassenen. Door het ouder worden of een lichamelijke aandoening, kunnen Maud’s cliënten vaak niet meer
wat ze een tijd daarvoor wel konden. Ze kunnen zichzelf
minder makkelijk redden in- en rondom huis of bij het uitvoeren van werk of hobby. Praktische zaken zoals aan- en
uitkleden, wassen, boodschappen doen, het zich binnen- en
buitenshuis verplaatsen, het hanteren van bestek of schrijven gaan daardoor moeilijker.

links: Maud Homan, ergotherapeut
rechts: Susan Ruijs, kinderergotherapeut

Maud komt bij de cliënten thuis om een duidelijk beeld te
krijgen van de hulpvraag. Met die hulpvraag gaat Maud aan
de slag. Met de cliënt zet ze zich in om de dagelijks handelingen te vergemakkelijken en de zelfstandigheid te behouden
of te vergroten.

Kinderergotherapie
Vaak wordt gedacht dat de ergotherapeut er alleen voor ouderen is. Maar dat is niet zo. Een
kinderergotherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die moeite hebben met
activiteiten uit het dagelijks leven op school en thuis. De kindertherapeuten bemerkten dat er
een groeiende behoefte is aan kinderergotherapie. Daarom is recent Susan Ruijs toegevoegd
aan het kinderteam van de praktijk.
Susan is ervaren als therapeut op diverse reguliere basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Susan Ruijs: ‘Ik vind het erg fijn om met kinderen te werken en hen spelenderwijs te
helpen. In mijn werk richt ik mij op kinderen die moeite hebben op school met bijvoorbeeld
knutselen, de fijne motoriek, een goede penreep, het ontwikkelen van een leesbaar handschrift
en een goede zithouding. Thuis kunnen er problemen zijn met bijvoorbeeld het zelfstandig aanen uitkleden, knopen, ritsen en veters dichtmaken en met mes een vork eten. Maar ook bij problemen met het plannen van activiteiten of het gericht werken aan een taakje kan ik helpen om
het kind zelfstandiger te maken. Dit kan door het trainen van vaardigheden, het anders leren uitvoeren of aanpassen van activiteiten, adviseren of begeleiden van aanvragen voor hulpmiddelen
of voorzieningen. Er hoeft niet altijd een duidelijk aanwijsbare reden te zijn voor de problemen’.

Vergoed door de zorgverzekeraar
Ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Ergotherapie is direct toegankelijk waardoor een verwijzing van de huisarts, schoolarts
of medisch specialist niet altijd meer nodig is.

In het hart van de wijk!
De ergotherapiepraktijk is als onderdeel van fysiotherapie Helftheuvel gevestigd in Wijkplein de
Helftheuvel. Deze plaats is niet toevallig gekozen. Alle therapeuten kijken graag verder dan uw
klacht alleen. Wij reiken indien nodig over de zorg heen en kijken ook naar uw welzijn als individu en in uw (woon)omgeving. Samenwerking met andere betrokkenen is voor ons dan ook als
vanzelfsprekend.

Kan ergotherapie u helpen?
Als u twijfelt of ergotherapie zinvol is voor u of uw kind, neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag en uiteraard vrijblijvend. U kunt ons bereiken op 073 6847100 of
kijk op onze website: www.ergotherapiehelftheuvel.nl
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Praktijk voor Huid-en Oedeemtherapie
start in Fysiotherapiepraktijk Helftheuvel

Met ingang van 1 februari 2014 is Praktijk voor Huid-en Oedeemtherapie Aventurijn gestart in Fysiotherapiepraktijk Helftheuvel.
U kunt daar terecht bij Stephanie de Laat voor behandelingen die
allemaal met problemen met de huid te maken hebben.
Huidproblemen
Een huid die beschadigd raakt, in aanzien verandert of waar oedeem (ophoping van vocht onder de huid) in optreedt, kan een
grote invloed hebben op het dagelijks leven. Huid-en Oedeemtherapeut Stephanie de Laat zal samen met u op zoek gaan naar een
oplossing voor die optredende huidproblemen. Deze oplossing bestaat uit behandelingen aangevuld met tips en adviezen, leefregels
en eventuele oefeningen.
Behandelingen
U kunt voor de volgende behandelingen of huidaandoeningen terecht bij Huidtherapie Aventurijn:
•

•

•
•

•
•

Oedeemtherapie (lymfoedeem) Een bekend voorbeeld is lymfoedeem in de arm dat
vrouwen kunnen krijgen na een behandeling voor borstkanker. Oedeem wordt behandeld
met manuele lymfedrainage en/of zo nodig andere aanvullende therapieën.
Littekentherapie Littekens na operaties, een ongeval of brandwonden die trekken, jeuken
of pijn doen worden behandeld met een specifieke littekenmassage en eventueel met siliconenpleisters die het litteken wat soepeler kunnen maken.
Acnetherapie Voor alle soorten acne op alle leeftijden. De behandeling bestaat uit het reinigen van de huid en het verwijderen van ontstekingen.
Camouflagetherapie Met een dekkende camouflagecrème worden verkleuringen in de
huid minder zichtbaar gemaakt. Denk aan wijnvlekken, couperose, pigmentvlekken, littekens en zelfs tatoeages.
Elektrische epilatie Het blijvend verwijderen van ongewenste haargroei op kleine locaties
(bijvoorbeeld overbeharing op de bovenlip bij vrouwen).
Aanmeten van steunkousen Bij spataderen en als onderdeel van de behandeling van
(lymf-)oedeem.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar
Bijna alle behandelingen door een huidtherapeut worden door uw zorgverzekeraar vergoed als u
aanvullend verzekerd bent. In sommige gevallen heeft u hiervoor een verwijzing van uw (huis)
arts nodig. Benieuwd of huidtherapie uw huid ook kan helpen?
Kijk eens op de website www.huidtherapie-aventurijn.nl of bel 06 197 86 283
Stephanie de Laat staat u graag te woord!
Praktijk voor Huid-en Oedeemtherapie Aventurijn
Stephanie de Laat
Fysiotherapiepraktijk Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109B - 5224 AC ‘s Hertogenbosch
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Open dag Intuïtieve Ontwikkeling.....
Op 22 maart is er een inloopmiddag van Intuitief Traject in de BBS De Kruiskamp aan de Jan Olieslagersstraat.
Intuïtief Traject is een bloeiend cursus -, en opleidingscentrum in intuïtieve ontwikkeling in Nijmegen. Vanaf 14 april gaan we ook lesgeven in De Kruiskamp. De Open Dag is een goede gelegenheid om de sfeer te proeven en een lespresentatie bij te wonen. Er is ruime
gelegenheid om vragen te stellen en om kennis met ons te maken. Wie wil kan die middag ook ervaren wat een reading of een healing
is. Deelname aan alle activiteiten is gratis.
Intuïtie is een heldere, wezenlijke communicatie die je hebt met jezelf, de ander en de wereld
Velen zien intuïtie als iets waar je niet op kunt vertrouwen. Zoals het verstand gezien wordt als betrouwbaar. Intuïtie is vooral gezien
als domein van de vrouw, verstand als domein van de man. Toch zijn er velen, ook mannen zoals bijvoorbeeld Einstein, die toegeven
dat ze vertrouwd hebben op hun intuïtie. De meeste mensen gebruiken hun intuïtie onbewust. Het overkomt ze: je denkt aan iemand
en hij belt; je komt ergens en je voelt dat er iets aan de hand is; je weet opeens helder hoe iets in elkaar zit; je weet wat je moet doen,
al weet je niet waarom; je voelt pijn die de ander voelt. Door je intuïtie bewuster te gebruiken kom je gemakkelijker in contact met je
eigen weten en je doelen. Iedereen heeft intuïtie, maar je moet het wel gebruiken. Daarvoor is het belangrijk helemaal met al je aandacht en energie aanwezig te zijn en aangeleerde oordelen en angsten los te laten.En net zoals je je verstand hebt leren gebruiken, kun
je ook leren je intuïtie te gebruiken en er op te vertrouwen.
Meer informatie
3 x per jaar starten er nieuwe cursussen. In april, september en januari. Een cursus bestaat uit 11 lessen van 2,5 uur.
Data van de volgende Open Dagen: Zaterdag 22 maart 2014 van 14.00-16.30 uur in BBS De Kruiskamp, Jan Olieslagersstraat 51
Wil je meer informatie over Intuïtief Traject? Kijk dan op www.intuitieftraject.nl óf bel even naar 06 160 51 782
Website: http://www.intuitieftraject.nl
Facebook: http://www.facebook.com/IntuitiefTraject

Activiteiten in BBS De Kruiskamp.....
Er zijn weer veel nieuwe activiteiten van start gegaan in BBS De Kruiskamp. Een deel wordt georganiseerd door
de BBS zelf, maar ook bewoners zijn actief en gaan activiteiten organiseren.
Voor de kinderen
Vanaf eind januari hebben de kinderen van de BBS zich kunnen opgeven voor KlupUp, een naschoolsprogramma. De volgende klupjes worden georganiseerd: Theaterklup, dansklup, Natuurlijk Doeklup, Vetbollen en
pindakettingen maken, meidenklup, kidsklup en de Jongensmiddag. Daarnaast kunnen de kinderen iedere week
meedoen met pleinactief, waarvoor ze niet in hoeven te schrijven.
De knutselklup en de schaakklup trokken helaas te weinig belangstellenden. Ook wordt de Natuurlijk Doeklup ( een klup die activiteiten
in de natuur gaat uitvoeren, maar op één locatie uitgevoerd.)
De kookklup trok meer dan 60 belangstellenden. Door wat extra hulp van de GGD hebben we bijna 50 kinderen kunnen toelaten.
Voor Volwassenen en kinderen
Logopedie Helftheuvel is nu ook gevestigd in BBS Kruiskamp aan de Jan Olieslagersstraat. De Logopediepraktijk maakt gebruik van de
zijingang aan de zijde van de Jan Olieslagersstraat. De nieuwe naam is : Samen Spraak
De praktijk is allround. Dat betekent dat alle logopedische problemen worden behandeld. Ze zijn gespecialiseerd in meertaligheid,
spraakproblemen, leesvoorwaarden, open mondgedrag en liplezen. Daarnaast is Alies, een van de logopedisten, ook gespecialiseerd in
pre logopedie voor baby’s en geeft ze de Hanen oudercursus “Praten doe je met z’n tweeën”. Bij belangstelling vraag de folder aan of
stuur een e-mail of bel.
De praktijk voldoet aan alle eisen van het kwaliteitsregister voor paramedici.
Logopedie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar. Voor de vergoeding voor volwassenen kunt
u het beste navraag doen bij uw zorgverzekering. De praktijk heeft met alle verzekeraars een contract en vraagt geen eigen bijdrage.
Verder is de praktijk DTL. U kunt dus zonder verwijzing van een arts een afspraak maken.
Per juni zal de locatie op de Helftheuvel verhuizen naar gezondheidscentrum Kooikersweg. De praktijk in de BBS blijft dan ook bestaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alies Olling en Willeke van Doorn.
e-mail:info@samenspraak.info tel: 073-6221412
Helftheuvelpassage 115, 5224 AC Den Bosch - Jan Olieslagerstraat 53, 5224 BD Den Bosch
Voor volwassenen
Op maandagavond (Locatie Jan Olieslagersstraat) kunt om 18:30 uur nog steeds terecht als u uw goede voornemen om iets aan de lijn
te gaan doen ook echt waar wil gaan maken. Tevens kunt u daar op maandag avond vanaf 19:30 uur aansluiten in de rij van de linedancers.
Op dinsdagmiddag wordt er van 15:00 tot 17.00 uur computerles gegeven voor beginners. Ook in de Jan Olieslagersstraat.
Op dinsdagochtend is er een initiatiefgroep van bewoners die onder begeleiding van Divers ook activiteiten gaan organiseren. Zo staat
daar een naaicursus op het programma.
Een andere groep bewoners is in december begonnen met een inspiratieochtend. En het was zeer inspirerend. Om maar een greep
te doen uit de ideeën: Tuinieren voor hulpbehoevenden, Verwenochtend, hapjesochtend, High tea party, Gezelschapsochtend, Kookochtend, Multiculturele ochtend, Gymochtend, Caribische Ochtend, Muziekochtend, Quizochtend, Brei/haakochtend, Optutochtend,
Ideeën ochtend, Thema ochtend, Dansochtend. Kortom genoeg te doen.
We gaan beginnen met een creatieve ochtend.
Heb je zin om mee te doen? Je bent van harte welkom. Iedere donderdag van 10:00 tot 12:00 uur in de Jan Olieslagersstraat 51. We gebruiken een ruimte op de begane grond zodat we gemakkelijk toegang hebben. We gaan beginnen met handwerken. Breien en haken
is helemaal weer in. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel vragen we een bijdrage voor de koffie en de thee. Als je materialen hebt
die we kunnen gebruiken zijn die zeer welkom. Ik denk aan wol, katoen, brei- en haaknaalden ed. Heeft u thuis materialen die voor ons
bruikbaar zijn, geef ze dan af bij de receptie van de BBS op de Jan Olieslagersstraat.
Mensen die ook graag mee willen praten over activiteiten, of meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Mary Meijer (tel.
06 450 14 373)

Tot donderdag !!
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DE KINDERPAGINA

Op bezoek bij Jeroen Weyers

Wij zijn langs geweest bij Jeroen Weyers, de wethouder van ‛s-Hertogenbosch. Hij werkte bij adviesbureau K2
over jeugdbeleid. En als hij geen wethouder was zou hij daar nu nog zitten. Hij is verantwoordelijk voor jeugd, onderwijs, cultuur en helpt bij jeugdbeleid. Als wethouder doet hij altijd iets anders o.a. veel vergaderingen en veel
dingen zoeken en doen in de wijk. Hij werkt ‘s avonds ook. Het leuke aan zijn werk is veel mensen ontmoeten en ermee praten. En het vervelende vind hij lange vergaderingen en mensen teleurstellen als hij ze niet kan helpen. Hij
is al 2 jaar en 1 maand wethouder dus sinds ongeveer december 2011. Hij heeft drie kinderen: 2 dochters, Maaike
en Daantje, en een zoon, Tuur. Maaike is vijf, Daantje is 3 en Tuur is een half jaar oud. In zijn vrije tijd doet
hij dan ook graag dingen met zijn kids. Zelf is Jeroen 38. Ook is hij lid van de PvdA. omdat zijn moeder anders
boos zou worden !! En hij vindt dat iedereen genoeg moet krijgen voor een goed huis, eten (leven) net als de PvdA.
Ook heeft hij prinses Beatrix ontmoet dat vond hij wel bijzonder. Toen Jeroen klein was wilde hij graag profvoetballer worden. Zijn lievelingseten is friet. Jeroen ‛s grootste blunder is toen hij op een avond over boeken kwam vroegen ze ,,wat is je lievelingsboek?‛‛ en Jeroen
zei “drie verrukkelijke dagen” maar dat was niet de echte titel. Vroeger deed hij als sport voetbal, hij stond in de verdediging en in de
spits. Hij vind Joep van ‛t Hek helemaal geweldig. Jeroen is wethouder van jeugd, onderwijs en cultuur enz. Voor wethouder te worden
heeft Jeroen bestuurskunde gestudeerd dat houd in VEEL LEZEN!!!. Ook moet Jeroen soms naar de 2de kamer. Dit was een leuk interview.
Door: Daan en Richelle

Op bezoek bij de wethouder
Op woensdag 29 januari ben ik -samen met alle andere leden
van de kinderredactie- naar het stadshuis gegaan. We gingen daarheen voor een interview met de wethouder: Jeroen
Weyers. We hadden allemaal vragen voorbereid die we dan een
voor een gingen stellen (het interview kun je trouwens op deze
pagina lezen). Het was best speciaal want het interview vond
plaats in een soort van oude vergaderzaal. Daarna kregen we
ook een hele interessante rondleiding. We zagen zijn kantoor
en die van de burgemeester. Maar we zagen ook de plek waar
vroeger ongeveer 500 jaar geleden mensen werden opgehangen
als ze bijvoorbeeld een dief waren. Verder viel het me op dat er
veel schilderijen van bijvoorbeeld prinses Beatrix in het gebouw
waren. Verder was het nog een hele leuke dag.
Geschreven door: Avin Abdulrahman Saleh

De CITO-toets

hallo mijn naam is Avin en ik krijg op 11,12 en 13 februari de CITO toets. De cito toets is een toets die door
alle leerlingen in groep 8 wordt gemaakt in Nederland.
Het is een best belangrijke toets want wat je op die
toets scoort kan te maken hebben met wat voor niveau
je gaat doen op de middelbare school. Niet alle kinderen hoeven hem te maken alleen de kinderen die hoger
dan vmbo-t hebben gehad als advies. Ik vind het echt
heel spannend!. Als je zegt cito klinkt het alsof het een
toets is maar dat is het niet het zijn er namelijk 4!.
Rekenen,Spelling,woordenschat en Begrijpend lezend. Ik
ga heel erg mij best doen!
Geschreven door: Avin Abdulrahman Saleh

Vreedzame school, interview met directeur Liesbeth
Zij legt uit wat vreedzame school betekent. De vreedzame school
is een manier van hoe je met elkaar omgaat .
Maar ook hoe ouders en kinderen hoe ze met elkaar omgaan.
Ze doen vreedzame school om kinderen veilig te laten voelen op
school. En ze leren kinderen om een conﬂict op te lossen. En als het ze
het niet kunnen oplossen hebben we mediators om ruzies op te lossen.
Geschreven door Ilias en Asmae

Defne: “Zo doen we dat bij ons op school !”

Defne is 12 jaar en ze is mediator. Ze wil een leuke sfeer op school en
daarom is ze mediator geworden. Ze doet het al bijna 2 jaar. Je word
het niet zomaar zegt ze. En in ongeveer 1 week lost ze 1 ruzie op. Moeilijk vind ze het soms want soms luisteren ze niet. Volgens Defne heeft
het veel met Vreedzame school te maken want we leren er veel van. En
het interview was erg leuk!
Door: Asmae Hasnaoui

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

11 april
13 juni

19:00 - 20:30 uur
19:00 - 20:30 uur

Waar? BBS De Kruiskamp
(locatie Jan Olieslagerstraat) !!

Kent u het nog? Proper Jetje.....
Is het u ook opgevallen hoe schoon de wijk Schutskamp er uit zag aan het eind van de dag op 2 oktober? Dat was te danken aan een
grote groep kinderen (85!) uit deze wijk die ‘s-middags hun handen ﬂink uit de mouwen hadden gestoken. Onder begeleiding van
verschillende vrijwilligers (ouders, buurtbewoners) zijn ze die middag de strijd met het zwerfafval aangegaan. Aan het eind van de
actie stonden overal in de wijk de volle oranje vuilniszakken met het verzameld afval klaar om opgehaald te worden.
Met de “Proper-Jetje” acties wordt het zwerfafval in de wijken opgeruimd door enthousiaste groepen kinderen.
De schoonmaakactie wordt een paar keer per jaar gehouden en in de wijk Schutskamp al voor het 3e jaar. De kinderen zijn hier heel
enthousiast over. Sommige deden al voor de tiende keer mee. Het initiatief voor de acties in de Schutskamp werd destijds genomen
door Zayaz-medewerker Abdellah Benjedi. Aan het eind van de actie was het tijd voor ontspanning. De mensen van S-Port zorgden
voor een sportieve afsluiting van de middag in de sporthal. Daar werd echter eerst Abdellah in de bloemen gezet door de vrijwilligers die nu de Proper Jetje actie in de Schutskamp organiseren. Ook de kinderen die voor de 10e keer meededen werden beloond
met een mooi Diploma en een middagje in de Ontdekhoek.
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Nieuwjaar bij Scouting Columbus

Op 11 januari is Scouting Columbus het nieuwe jaar feestelijk begonnen met de traditionele nieuwjaarsviering.
Deze nieuwjaarsviering stond in het thema van ‘het paard’, het teken van het nieuwe Chinese jaar. Binnen dit
thema zijn verschillende activiteiten uitgevoerd.
Zo konden de kinderen wortelhappen, een variant op het Oudhollandse koekhappen. Van stevig papier werd een
masker gemaakt, waarmee de ogen bedekt zouden blijven. Het ene masker was nog mooier en creatiever dan het
andere. Als het masker klaar was, was het tijd om te gaan wortelhappen. Dit bleek een erg succesvol en lachwekkende opgave.
Buiten konden de kinderen zich van hun beste kant laten zien tijdens een spelletje
ringsteken. Op vrijdagavond hadden de pivo’s de stellages in elkaar gepionierd
waaraan ringen zijn bevestigd. Gezeten in een kruiwagen werden de kinderen op
hoge snelheid door het parkeer vervoerd, terwijl zij tegelijkertijd met hun lans de
ringen van de stellages moesten steken. Naarmate het spel vorderde werd het parcours steeds glibberiger met een aantal spectaculaire glijders tot gevolg.
Om 14:00 was het pauze en werd iedereen
voorzien van een lekker broodje worst en wat
drinken. De ouders druppelden inmiddels ook
langzaam binnen. Na de pauze volgde namelijk
het ouder-kind spel. Ouder en kind werden
met 1 been aan elkaar vastgebonden, waarbij
de ouders werden geblinddoekt. Zij waren dus
volledig afhankelijk van hun kinderen. Samen
volgden ze een parcours door het bos. Aan het
eind van het parcours hing een piñata in de vorm van een paard. De ouders moesten blindelings
een staart met de naam van hun kind in de piñata prikken. Het koppel dat dit het beste had gedaan
mocht na afloop de piñata stuk slaan en het snoep onder de kinderen verdelen.
Na dit spel was het tijd voor de spectaculaire kerstboomverbranding. Onder het genot van warme chocomel voor de kinderen
en glühwein voor de wat ouderen is het nieuwe jaar ingeluid
met hoge knetterende vlammen en veel rook. Onder het genot
van een hapje en een drankje bleef iedereen daarna lekker wat
napraten.
In 2013 hebben we een toename van ons ledenaantal mogen
meemaken. Ook het aantal leden uit de wijk West is toegenomen, hetgeen wij als een prettige ontwikkeling zien. De scoutingvereniging en de wijk West staan immers al jaren in goed contact met elkaar. In 2014 hopen we de
stijgende lijn in ons ledenaantal voort te zetten. Dus lijkt het je leuk of ben je nieuwsgierig geworden, kom dan zeker een keertje kijken. Het is uiteraard mogelijk vrijblijvend een aantal keer mee te
draaien om van de activiteiten en de sfeer van de Columbusgroep te proeven.
Nieuwsgierig? Heb je na het lezen van dit stukje zin om eens bij ons te komen kijken?
Of misschien wil je wel leiding worden bij onze groep! Neem dan eens kijkje op www.scouting-columbus.nl of neem dan contact op met het secretariaat (Ruud Claassen)
via e-mail: secretariaat@scouting-columbus.nl of bel met 06 534 15 973

Meer beweegaanbod voor senioren na fittest.....
In oktober 2013 organiseerde´S-PORT samen met diverse partners een fittest in
sportzaal Churchilllaan. Inwoners van de Kruiskamp in de leeftijd van 50 tot en
met 64 jaar werden persoonlijk uitgenodigd. Aan de fittest deden 100 senioren mee. onder andere lenigheid, knijpkracht, reactiesnelheid, conditie, lengte
en gewicht, bloedsuiker, het gehoor en de ogen gemeten. Na de fittest zijn er
beweegpakketten aangeboden. Gedurende 6 weken maakten 80 deelnemers
kennis maken met verschillende activiteiten. Dankzij deze succesvolle aanpak is
een deel structureel aanbod geworden.
De volgende activiteiten worden aangeboden in sportzaal Churchilllaan:
Maandag
19:00 – 20:00 uur
50 Plus Sport
Maandag
20:00 – 21:00 uur
50 Plus Sport
Donderdag
19:00 – 20:00 uur
Tafeltennis 50+
Donderdag
19:30 – 20:30 uur
Zumba 50+
Donderdag
20:30 – 21:00 uur
30 minuten workout 50+
Donderdag
21:00 – 22:00 uur
Balance/Yoga 50+

Kom meedoen!

Er is nog plek voor nieuwe deelnemers. Interesse? Neem dan contact op met Ilvie van Schijndel, medewerkster ´S-PORT Senioren bij de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Telefoon 06 11 73 87 42 of e-mail: i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl
Wilt u wel sporten of bewegen, maar zijn de bovenstaande opties niks voor u? Neem dan ook contact op met Ilvie van Schijndel.
Zij kan u helpen bij het vinden van een geschikte activiteit bij u in de buurt.
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Buurtkapper MO
Goedkoper kan niet !

Of je moet het zelf doen !!

Zoekt u huishoudelijke hulp?
Slechts € 12,95 per uur
www.hulpstudent.nl

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

bel 06 14 82 60 00
of mail naar y.kroef@hulpstudent.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
Praktijk voor Traditionele
Chinese Geneeskunde

www.tianshu.nl

073 623 1920

Praktijk voor Kinderfysiotherapie

Barnhoorn

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

Churchilllaan 84 5224 BW ‘s-Hertogenbosch
Indicaties:
•
Voorkeurshouding bij baby’s (Plagiocephalometrie)
•
Moeite met (voorbereidend) schrijven
•
Moeite met fijne motoriek (knippen, strikken)
•
Moeite met grove motoriek (evenwicht, balvaardigheid)
•
Onhandigheid, veel vallen
•
Houdingsproblematiek
•
Bewegingsangst
•
Sensorische Informatieverwerking Therapie, prikkelverwerkingsproblemen
Wij komen aan huis bij kinderen van 0 - 2 jaar
06 50268729
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Nieuw Hoofdbestuur voetbalvereniging sv CHC/Orka.....
Op de bijzondere algemene ledenvergadering(ALV)van 27 januari 2014 heeft het nieuwe hoofdbestuur van CHC zich gepresenteerd. Dit als vervolg op ALV van december waarin de nieuwe voorzitters Sjo-Heu Lain en Eric Kuiper waren verkozen.
Tijdens deze avond was er nog een bijzonder moment voor de aftredende secretaris (Leon van den Weerdenburg) en de
voorzitter van de afgelopen 10 jaar, Gerard van Bergen. Naast een dankwoord werd bekend gemaakt dat de CHC-tribune voortaan de
Gerard van Bergen-tribune zal heten!
Vrijwilligers?
Jazeker!, ze zijn er nog! In de afgelopen weken is er naast een voltallig zevenkoppig hoofdbestuur ook nog gesproken met veel reeds
actieve vrijwilligers en nieuwe kandidaten voor evenzo diverse functies. Het resultaat: vrijwel een complete invulling van de noodzakelijk
commissies en de ondersteunende functies. Een voortvarende start in 2014 voor voetbalclub CHC/Orka!
Vergaderen, vergaderen, vergaderen
Tijdens deze zoektocht om de commissies te vullen hebben diverse leden van onze club niet stil gezeten. Terwijl gesprekken gaande
waren over de toekomst van CHC werd de binnenkant van de kantine weer in de verf gezet, werd de laatste hand gelegd aan het nieuwe
‘’rookhok’’ en werden er nieuwe evenementen bedacht zoals het ‘’veurproeven’’ op de vrijdag van Carnaval (en ook zaterdag en zondag
vieren we feest!). Praktische en gezellige club dat CHC!
Toekomst
In de komende weken zullen de verschillende commissies bijeenkomen en bepalen wat er op de verschillende plekken in de onderneming moet worden ondernomen. Op iets langere termijn zal een beleidsplan voor de komende jaren worden opgesteld.
Met al de positieve energie die momenteel door onze vereniging gaat zijn wij er als hoofdbestuur zeker van dat we met CHC een mooie
toekomst ingaan!
Sjo-Heu Lain, voorzitter CHC/Orka

Ruud van Nistelrooy bij sv CHC/Orka.....

De Ruud van Nistelrooy Academy gelooft dat alle kinderen
(meisjes én jongens tussen de 9 en 12 jaar) de toekomst hebben,
maar dat sommigen wel een duwtje in de rug nodig hebben. De
Academy geeft kinderen die kans. De Bossche basisscholen Paus
Joannes, ‘t Mozaïek en De Kwartiermaker zijn aangesloten bij de
Ruud van Nistelrooy Academy. De afdeling ‘s-Hertogenbosch is al
een aantal jaren gehuisvest bij sv CHC/Orka.
Op 13 januari j.l. was er voor de kinderen een bijzondere bijeenkomst met als ‘special guests’ Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ruud van Nistelrooy, oudprofvoetballer, international, trainer en oprichter.
De kinderen en ondersteunende leerkrachten alsmede de staatssecretaris en Ruud van Nistelrooy hebben een enorm leuke middag gehad. En Ruud, je mag altijd een balletje meetrappen met ons 1e !!

Jeugd TTV Kruiskamp ‘81 in de prijzen.....
In de tafeltenniscompetitie van de Nederlandse Tafeltennis Bond
worden ieder jaar per klasse de 6 spelers met het hoogste persoonlijke
resultaat uitgenodigd voor een toernooi om te bepalen wie de beste
speler van die klasse in Zuid West Nederland is. Dit jaar waren er 3
Kruiskampspelers geselecteerd. Lauke Ploegmakers en Bo Dentz in de
Startersklasse S1 en Rohan Assmann in de junioren 1e klasse.
Zaterdag 25 januari jl. zijn deze Topmeerkampen gespeeld in Oss en
onze spelers hebben daar geweldig gepresteerd.
Bij de aspiranten heeft Lauke een mooie 3e plaats behaald, net geen
2e, één game te weinig gewonnen hiervoor. In dezelfde klasse was de
eerste prijs voor Kruiskampspeeltster Bo. Naast een leuk aandenken heeft ze een beker gewonnen.
Ook op het hoogste juniorenniveau was Kruiskamp ’81 aanwezig. Rohan mocht de vereniging hier vertegenwoordigen. In de juniorenklasse was er naast de beker ook een andere beloning te verdienen: de nummers 1 én 2 kwalificeerden zich voor het jeugdklassentoernooi van de Nederlandse Kampioenschappen in Zwolle. Als 4e geplaatst was het niet vanzelfsprekend dat dit zou gaan lukken maar door
fantastisch tafeltennis en een geweldige inzet heeft Rohan de 2e plaats bereikt. Op 1 maart mag hij daardoor meespelen in Zwolle op het
NK jeugdtoernooi. Dit is een zeer mooie prestatie van Rohan en voor de tafeltennisvereniging van onze wijk.
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Sportwijk West komt in beweging.....
Speciaal voor de bewoners van West organiseert Sportwijk West (nieuw ) sportaanbod en beweegactiviteiten. Dit komt voort uit onderzoek gehouden in november-december 2013 waarin alle wensen
m.b.t. sporten en bewegen voor de bewoners in de Bossche wijk West (Kruiskamp en Schutskamp) zijn
onderzocht.
Daarom gaat Sportwijk West voor de bewoners van West onderstaande sporten en beweegactiviteiten
opzetten.
De voorgenomen sportactiviteiten voor volwassenen zijn Fitness (Conditie en Kracht), Gymnastiek, Danssport (o.a. Zumba), Hardlopen/
joggen, Yoga, Wandelsport, Tennis en Zwemmen.
De voorgenomen sportactiviteiten voor kinderen/jeugd zijn Fitness (Conditie en Kracht), Veld- en Zaalvoetbal, Vecht- en verdedigingssporten, Gymnastiek en Atletiek.
Wilt u meedoen met bovenstaande sporten en activiteiten, of heeft u andere wensen dan kunt u de projectleider benaderen via Irfan
Gadzo, e-mail naar: i.gadzo@s-hertogenbosch.nl
Het programma en inhoud van deze sporten en activiteiten kunt u ook vinden op www.s-port.nl/sportwijkwest
Startevenement Sportwijk West
Op zaterdag 19 april zal Sportwijk West een startevenement houden in de vorm van een hardloopwedstrijd o.a. rondom de sportaccommodaties op de Kooikersweg. Hieraan kan iedereen op West meedoen en zullen er ook verschillende prijzen te winnen zijn. Meer
hierover leest u in de volgende wijkkrant en op www.s-port.nl/sportwijkwest
Heeft u vragen of wensen?
Vanaf heden heeft u de mogelijkheid om op woensdagmiddag 14:30 uur bij voetbalclub CHC/Orka langs te komen voor een wekelijks
sportspreekuur. Daar wordt u ontvangen door de projectleider van Sportwijk West Irfan Gadzo en combinatiefunctionaris Edwin Smolders. Zij zullen de inwoners van West die graag in beweging willen komen of willen gaan sporten bijstaan bij hun vragen en wensen.
Sportieve groet...........Irfan Gadzo (projectleider Sportwijk West)
Linda Wolfs, Allround Kapster

Lisa’s Hairfashion
Churchilllaan 93
5224 BT ‘s-Hertogenbosch
073 623 1007

Openingstijden:
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

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 aangeleverd te worden!!
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