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KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

april 2014 - 12e jaargang nummer 2 (oplage 6.100)
Van de redactie
Ook in deze editie van de wijkkrant weer veel terugblikken op de afgelopen maanden en aankondigingen voor diverse activiteiten met zelfs 
een sportieve, in ieder geval beweeglijke, uitdaging vanuit Sportwijk West. Uit onze contacten met de projectgroep maken wij op dat zij 
daar een leuk festijn voor alle bewoners van willen maken. Voor de eerste keer in de wijkkrant, zoals tijdens de vorige wijktafel beloofd, de 
in kleur weergegeven stand van zaken met betrekking tot het ontwikkel-/uitvoeringsplan voor de Kruis- en Schutskamp.
In deze editie ook aandacht voor de ontwikkelingen op de winkelstrip Kooikersweg. De komst aldaar van de Doorgeefwinkel, Kledingbank 
en Inge Dinge maar natuurlijk ook al heel wat jaartjes de ontmoetingslocatie van de buurtvaders. Prima initiatieven zolang Kleine Meierij 
pas op de plaats moet maken met de ontwikkelplannen aldaar.  
Kortom, wij wensen u weer veel leesplezier..............Geerte, Senay, Brahim, Martin, Wim en Hans

In april is er geen wijktafel !!
De eerstvolgende wijktafel wordt gehouden op 26 juni. In SCC 
De Helftheuvel gaat het dan de hele avond over veiligheid. Over 
hoe veilig de wijk is, hoe het nog veiliger kan en wat bewoners 
zelf kunnen en willen doen om de veiligheid in hun eigen buurt te 
verbeteren. Aan de hand van de politiegegevens laat wijkmanager 
Rens Jeunink de ontwikkelingen zien van inbraken en diefstallen en 

mogelijke buurtprojecten.

Lees meer over het thema  Veiligheid in de Nieuws-
brief Wijkgericht Werken en meld vooraf al veilig-
heidsonderwerpen aan die u op 26 juni besproken 
wilt hebben bij de wijkmanager.
Kom ook luisteren en meepraten.

Wijktafel West, donderdag 26 juni
aanvang 19:30 uur 
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel

De volgende wijktafel is op donderdag 26 juni a.s. en gaat over veiligheid !!

   Kijk voor de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken op de binnenpagina’s
35 miljoen voor opknapbeurt / Bekijks aan de Rijzertlaan / Marco Polo-
straat 14 is modelwoning / Hamid Azimi verbetert het straatbeeld / 
Veiligheid is het thema van de wijktafel in juni

Proper Jetje ging op woensdagmiddag 19 maart j.l. weer van start in de Schutskamp

Bezorging van de Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, inclusief de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken, vindt in 2014 plaats in de weekends vooraf
gaand aan de wijktafels. Deze vinden in 2014 plaats op (de donderdagen) 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 die zondag (tussen 10:30 en 12:00 uur) bellen met 073 513 05 65

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 21/22 juni.   Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 23 mei a.s. aanleveren
(zie ook colofon achterzijde).                     Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.
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Op elkaar letten is geen bemoeizucht.......
De deurbel gaat en de alleenstaande, al wat oudere Gerda, loopt naar de voordeur. Een schattig ogend tiener-
meisje staat voor de deur en kijkt haar verwachtingsvol aan. “Mijn tante woont hier om de hoek maar ze is niet 
thuis. Hebt u misschien een pen en papier zodat ik een briefje voor haar kan achterlaten?”  Gerda, altijd bereid 
om anderen te helpen, laat het meisje binnen en pakt een pen en een blocnote. Het meisje gaat schrijven. Plot-
seling wijst zij naar een foto waarop Gerda staat met haar kleindochter. Zij begint vragen over de foto te stellen. 
Gerda vertelt, hartstikke trots, over haar kleindochter Tinka. Ze is blij met de belangstelling. Ook is zij blij dat ze 
haar verhaal kwijt kan. Na enkele minuten is het meisje klaar met het briefje en Gerda  laat het meisje uit. Gerda 
denkt bij zichzelf: “Wat een leuk gesprek was dat.”  Kort daarna ziet Gerda haar slaapkamerdeur open staan. Ook 
het deurtje van het nachtkastje staat open. Op het bed liggen wat losse spullen en de doos waar deze spullen in 

gezeten hebben. In deze doos bewaarde ze een halsketting en een paar gouden oorbellen, die  ze van haar overleden echtgenoot  had 
gekregen. De schrik slaat Gerda om het hart. Die sieraden zijn spoorloos. Ze denkt aan het meisje. Dan wordt er weer aangebeld.

Ondertussen speelde zich het volgende af:
Meldkamer: “112, u spreekt met de politie.” 
“Ja, hallo, met Mourad uit de Schutskamp. Ik zag net dat er een meisje aan de deur was bij mijn overbuurvrouw Gerda op de Columbus-
straat 202. Gerda woont alleen en is 78 jaar. Het meisje belde aan en Gerda liet haar binnen.  Het meisje liet de voordeur op een kier. 
Een ander meisje stond om de hoek. Zij keek om zich heen en glipte toen daar naar binnen. Ze zijn nu alle twee bij Gerda binnen. Ik 
vertrouw dit niet.”
Oké, blijft u even aan de lijn dan stuur ik direct een surveillanceauto. 

De agenten Jeroen en Bouchra hebben op dat moment voetsurveillance bij winkelcentrum De Helftheuvel. De laatste tijd waren er 
veel meldingen over de wisseltruc met munten van 2 euro. Argeloos winkelend publiek werd dan gevraagd om een munt van 2 euro te 
wisselen. Als men dan de portemonnee trok werd er door die persoon in de portemonnee gegrabbeld en verdwenen de bankbiljetten.  
Zojuist spraken ze Silvia aan. Die vertelde dat ze over die wisseltruc had gelezen in een BIN-bericht. Ze gaf aan dat ze vorige week door 
een man werd aangesproken om een munt te wisselen maar dat ze daar dus niet ingetrapt was. Ze had toen direct een huismeester 
van de winkelpassage gewaarschuwd.

Meldkamer: “Voetsurveillance Helftheuvel, er is een verdachte situatie op het adres Columbusstraat 202.  Twee meisjes zijn bij een 
oudere dame de woning binnen gegaan en gedacht wordt aan een babbeltruc. Gaat u direct die kant op.”
Meldkamer: “Mijnheer, hebt u meer informatie over die meisjes?”
“Ja, de voordeur bij de overbuurvrouw Gerda ging net verder open. Het meisje dat naar binnen glipte kwam naar buiten en deze 
wachtte op de hoek. Nu zie ik dat Gerda het andere meisje naar buiten laat. Ik zie dat de meisjes weglopen naar de Boschmeersingel en 
daar linksaf slaan in de richting van de Helftheuvelpassage.”
Meldkamer: “Wat voor kleding dragen deze meisjes?”
“Het meisje dat als eerste naar buiten kwam heeft een blauwe spijkerbroek aan en een rood shirt. Op dat shirt staat een tekst met witte 
letters en ze draagt een blauwe plastic tas. Het andere meisje is geheel in het wit gekleed.”

Jeroen en Bouchra kregen deze signalementen door van de meldkamer en liepen inmiddels op de Boschmeersingel in de richting van 
de Columbusstraat.
Ineens ziet Bouchra 2 meisjes, die voldoen aan het signalement, in hun richting komen lopen. Ze stoot Jeroen aan en ze lopen op de 
meisjes af. Bouchra ziet dat het meisje met het rode shirt, onopvallend, een zwart doosje op de grond gooit.
Ze houden de meisjes staande en Bouchra raapt het doosje op. In het doosje zit een stel gouden oorbellen.
Weer terug bij Gerda, waar aangebeld werd.

Gerda opent de deur. Een politieman staat voor de deur. “Mevrouw,  mijn collega’s kregen net een melding over een meisje dat zojuist 
bij u in de woning is geweest. Bent u toevallig iets kwijt?” Gerda staart met betraande ogen naar het zwarte doosje dat de politieagent 
haar toont. Ze ziet de oorbellen waarvan ze net dacht dat ze die nooit meer terug zou zien. Gerda doet aangifte.  Ze belt zelf haar zoon 
en de politie schakelt voor haar Slachtofferhulp in. De schrik zit er goed in bij haar.

Gerda staat met een bos bloemen aan de deur van haar overbuurman Mourad. Ze bedankt hem voor de melding aan de politie. Zonder 
zijn melding was ze haar sieraden voor altijd kwijt geweest.
Mourad: “Ik was net de politieberichten aan het lezen van het Buurt Informatie Netwerk waarin de wijkagent waarschuwde voor bab-
bel- en wisseltrucs met het verzoek om bij verdachte situaties meteen de politie te bellen. Hierdoor wist ik deze situatie gelijk goed in te 
schatten. Ik heb inmiddels al een getuigenverklaring afgelegd. Ik wilde alleen niet dat mijn adres er in kwam te staan en toen bood de 
politie aan om het adres van het politiebureau als mijn adres te vermelden. Dat vind ik een goede zaak.”

De wijkagent: “Dit is een voorbeeld van een van de vele babbeltrucs. Durf ook gewoon “NEE” te zeggen.  Als u het niet vertrouwt, bel 
dan meteen een van uw buren of een dichtbij wonende kennis of familielid. Sociale controle is, vooral wat de oudere wijkbewoners 
betreft, van groot belang.”

Wilt u de politieberichten van Schutskamp en Kruiskamp ontvangen, meld u dan aan bij www.bindb.nl 
U hoeft daarvoor alleen uw emailadres op te geven.

Inmiddels zijn er in de Schutskamp en Kruiskamp al ruim 1000 leden.  U krijgt dan informatie over gepleegde misdrijven in de wijk,  u 
krijgt preventieadviezen en u wordt gevraagd of u informatie heeft waar de politie wat mee kan.

Kijk voor preventieadviezen ook op www.politie.nl

Frank Verboord, Wijkagent Schutskamp
Frank.Verboord@Brabant-Noord.Politie.nl            Tel: 0900-8844  
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Van de wijkraad West.....
Naast de vele zaken die in de Kruis- en Schutskamp goed of langzamerhand steeds 
beter gaan is er één onderwerp dat steeds meer mensen bezighoudt. We bedoelen 
de toenemende parkeerdruk en –overlast in de Kruis- en Schutskamp.
Bij de diverse nieuwe ontwikkelingen in de wijken komt weliswaar het parkeren al-
daar aan bod, maar steeds separaat, oft ewel per project. Maar ook andere ontwik-
kelingen, denk aan de invoering van betaald parkeren in Deuteren, het JBZ én sinds kort de verhoging van de transferiumtarieven e.d. 
doen op diverse plekken een inktvlekwerking ontstaan, met voor bewoners en hun bezoekers als consequenti e minder parkeerplekken. 
Elke ontwikkeling wordt door de gemeente separaat getoetst, maar er wordt -zo krijgen wij te horen op onze vragen c.q. zienswijzen- 
gekeken naar de samenhang met de omgeving van de betreff ende ontwikkeling en andere mogelijke ontwikkelingen in de omgeving. 
De wijkraad West bestrijdt deze opvatti  ng, getuige de alledaagse prakti jk, ten zeerste. De wijkraad West mist een integraal parkeerbe-
leid over de wijken heen.
Ook de politi ek heeft  inmiddels interesse getoond voor de parkeerdruk en -overlast in onze wijken. Dit heeft  geleid tot een overleg 
tussen wijkraad West, politi ek en gemeente. Bij het drukklaar maken van de wijkkrant kan alleen gemeld worden dat dit overleg medio 
april heeft  plaatsgevonden. Om de bewoners te informeren én te vernemen hoe bewoners zelf over parkeren in de wijken denken, 
maar ook te polsen hoe zij over bepaalde oplossingen van parkeerproblemen denken, is de wijkraad West voornemens hiertoe een 
openbare wijkraadvergadering te organiseren. Deze vergadering zal medio mei in het SCC De Helft heuvel plaatsvinden. 

De uitnodiging aan de bewoners van de Kruis- en Schutskamp voor deze vergadering zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke 
pagina’s van De Bossche Omroep. Houd derhalve vanaf begin mei deze pagina’s alstublieft  scherp in de gaten!!
Maak, indien u de uitnodiging leest, ook uw omgeving daarop att ent. Wellicht dat ook zij een zinvolle bijdrage aan de avond kunnen 
leveren door goede suggesti es aan te dragen.

Voortgang Ontwikkel-/Uitvoeringsplan Kruiskamp/Schutskamp 2012-2022
Zoals ti jdens de laatste wijktafel afgesproken wordt in de wijkkrant de voortgang van het Ontwikkel-/Uitvoeringsplan op de inmiddels 
(conform de kleurcodering van de presentati es ti jdens de wijktafel) bekende wijze toegelicht. 

  Veiligheid en Leefb aarheid       Kwaliteit van Wonen         Samenleven en Zorg
 Aanpak jeugdoverlast   Vitalisering openbare ruimte   Doorontwikkeling Wijkplein
 BIN (Buurt Informati e Netwerk)  Winkelstrip Boschmeerplein   Talentenbank / Platf orm073
 Ontdekkingsreizigersbuurt   Winkelstrip Kooikersweg    Brede Bossche School
 Zeeheldenbuurt    Winkelstrip Churchilllaan    Jongerenacti viteitencentrum
 Belgische buurt    Bijz. woonvormen/zorgapp. Churchilllaan  Sportpunt/-wijk West
      Bijz. woonvormen/zorgapp. Eindhovenlaan  Ontwikkeling Wijkteam HH
        Toelichti ng:     Imagoverbetering
 Project loopt goed, op schema

 Project behoeft  extra aandacht

 Op korte termijn dringend acti es nodig

Indien u over één van bovengenoemde onderwerpen nog vragen hebt, kunt u deze vragen stellen via  wijkraadwest@gmail.com
Wij zullen deze zo spoedig -en duidelijk- als mogelijk beantwoorden.

De wethouder op werkbezoek
Op woensdag 13 maart j.l. bracht wethouder Jeroen Weyers een werkbezoek 
aan de Kruis- en Schutskamp. Hij werd ti jdens de fi etstocht geïnformeerd 
over uiteenlopende onderwerpen. Wijkplein, kennismaking met wijkteam en 
wijkraad, winkelstrip Churchilllaan, Zeeheldenbuurt, Woonzorg Churchillaan, 
BBS-vreedzame school, winkelstrip Kooikersweg, de kennismaking met de 
Buurtvaders (zie foto)  en de inti ati efneemsters (zie foto) van Proper Jetje in de 
Schutskamp, de Hudson-
laan (onderdeel van de 
vitalisering, de parkeer-
problemati ek op de 
Hoefl aan en omgeving en 
-afsluitend- de ontwikke-
lingen rondom Sportwijk 
West. De wethouder was 
tevreden over wat hij 
deze ochtend had gezien.

De gemeenteraadsverkiezingen op 19 november a.s.
Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 november a.s. gaat de wijkraad West medio oktober een politi eke avond orga-
niseren. Hierbij worden alle aan de verkiezingen deelnemende parti jen uitgenodigd. Wij gaan hen dan bevragen over wat zij specifi ek 
voor ons in pett o hebben. Tevens kunt u als bewoner van Kruis- of Schutskamp hen over allerlei onderwerpen bevragen. Er speelt im-
mers genoeg (denk aan wonen, zorg, scheiden wonen en zorg, openbaar vervoer, parkeren, zwemwater in West, etc. etc. etc.)
Politi ek is er niet alleen voor enkelen, maar voor ons allemaal. Wij zijn allemaal onderdeel van de politi ek. Daarom is het belangrijk om 
op 19 november te gaan stemmen, maar dan wel goed voorbereid!!
Wij informeren u op een later ti jdsti p (ook via publicati e in o.a. de Bossche Omroep) over datum, locati e en ti jd. 
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Buurtzorg Den Bosch West & Engelen viert 5-jarig bestaan!!
Dit jaar vieren wij ons 5 jarig bestaan in de stad ’s-Hertogenbosch. Wij zijn er trots op dat 
wij dit met u mogen delen.
Voor wie ons niet kent: Wij geven zorg aan de mensen thuis. U, een familielid of een ken-
nis kan gezondheidsproblemen, beperkingen of een chronische ziekte hebben, waarbij 
professionele hulp in eigen huis nodig is. Wij bieden verzorging en verpleging naar wens 
zoals bijvoorbeeld wassen, aankleden, steunkousen aan/uit, medicatie geven en techni-
sche handelingen zoals catheterzorg, sondevoeding, wonden en stoma’s. Voor zorg in de 
laatste levensfase kunt u bij ons terecht. Tevens bieden we zorg voor u of uw dementeren-
de partner. Mocht u na uw ziekenhuisopname nog zorg/verpleging nodig hebben dan kunt 
u via de transferafdeling van het ziekenhuis ook voor Buurtzorg kiezen. 
Ons team bestaat uit 9 personen die wijkziekenverzorgende of verpleegkundige zijn. Bij 
Buurtzorg Nederland is een team zelfsturend en de opzet heel eenvoudig. Alle taken voe-
ren we zelf uit en we staan niet onder supervisie van een manager. Dat maakt dat we korte 
lijnen met u hebben en dat de zorg heel persoonlijk is.
Met wie werken wij samen?
Wij hebben een samenwerkingsverband met ergotherapie ‘de Zandloper’ en met ‘Fysio- 
en manuele therapie Engelen’. Wij werken graag samen met de huisarts, praktijkonder-
steuner, apotheek, casemanager en specialisten. Door middel van deze samenwerking streven wij naar korte lijnen en optimale zorg 
voor u.
Waar staan we dan precies voor?
Wij streven naar zorgonafhankelijkheid van cliënten. Samen brengen wij uw netwerk in kaart en kijken we waar u zelfstandig in kan 
worden of waar u juist hulp bij kunt gebruiken. En door wie die hulp dan geboden kan worden. Wij streven naar een goede communi-
catie tussen de verzorgenden en verpleegkundigen. Middels ons eigen intranet zijn wij altijd op de hoogte van uw situatie en komen we 
voorbereid bij u langs. Met uw familie en mantelzorg hebben wij ook graag een goed en regelmatig contact.
Ons 5 jarig bestaan in West & Engelen
In 2009 zijn we met 2 verpleegkundigen een team gestart. Van lieverlee kwamen er enthousiaste verzorgenden en verpleegkundigen 
ons team versterken. Nu, na 5 jaar, bestaan er 4 teams in heel Den Bosch. Wij hebben dit gevierd met een lekkere lunch en dit is gefilmd 
door Boschtion tv (zie  http://youtu.be/XFUrsHlAseE)
Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt ons telefonisch bereiken en dan komen wij persoonlijk langs voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we wat voor 
zorg er nodig is en wat uw familie en/of mantelzorgers kunnen bieden. Voor de uitvoering van de zorg hebben wij een CIZ indicatie 
nodig die wij samen met u kunnen aanvragen.
Tel: 06 20 25 10 98 Email: denboschwestengelen@buurtzorgnederland.com  website: www.buurtzorgnederland.com

23 mei a.s.  Open Dag bij Dagcentrum De Schalm
Aan de Eindhovenlaan nummer 5 is het misschien wel gezelligste, dagcentrum van Brabant 
gehuisvest, dagcentrum De Schalm van de stichting Cello.
Bij Cello werken ruim 2.700 medewerkers en 1.000 vrijwilligers bij wonen, werken, dag-
besteding, logeren en vrije tijd. Maar ook voor (ambulante) begeleiding, behandeling en 
advies, thuiszorg of het volgen van een cursus kun je bij Cello terecht. Onder het motto ‘ik 
zie jou’ vindt onze zorg en dienstverlening plaats.

Wij willen dat mensen met een beperking gewoon als anderen hun eigen leven 
leiden. Onze flexibele en professionele ondersteuning maakt dat mogelijk. 
Op Dc De Schalm bieden wij tussen 9:00 en 16:00 uur volwassenen een zinvolle 
dagbesteding, uiteenlopend van creatieve activiteiten, bewegings- en belevings-
activiteiten tot verzorgen van kantinewerkzaamheden. 
Om te zien wat wij allemaal binnen De Schalm doen nodigen wij alle buurtbewo-
ners uit om op 23 mei a.s. tijdens de open dag een kijkje te komen nemen op 
De Schalm. Er worden dan diverse activiteiten georganiseerd. Over enkele weken 
valt er een folder met meer informatie bij je in de bus.
De Schalm heeft diverse ruimtes, waar ook door de wijkbewoners gebruik van 
kan worden gemaakt. Denk aan een grote gymzaal, mooie keuken en diverse oe-
fen- of gespreksruimtes. Ben je op zoek naar een ruimte, loop eens binnen voor 
vrijblijvende info.

Het gebruik van de ruimte is uiteraard kosteloos. Wat wij er voor terug vragen 
is de inzet van je kwaliteiten voor de cliënten. Wanneer je bijvoorbeeld op zoek 
bent naar oefenruimte voor je muziekband, vragen wij of je zo nu en dan een 
keer op kunt treden voor de cliënten van de Schalm.
Binnen Cello zien wij niet alleen onze cliënten maar ook de waardevolle mensen 
om ons heen met hun krachten en kwaliteiten. Voor de volgende activiteiten zijn 
we op zoek naar jou!
• aanleggen en onderhouden van een moestuintje
• iemand die voor ons een busje (8 personen) kan rijden op vrijdagmiddag
• iemand die het leuk vind om mee te wandelen.
Natuurlijk is dit allemaal met professionele begeleiding in de buurt!
  Twijfel niet en loop eens binnen!
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Pasen !  Feest !
Pasen! Feest! 2 begrippen die bij elkaar horen: Pasen en Feest. Zeker dit jaar, nu Pasen zo laat valt. De natuur, die de hele winter dood 
was, is weer tot leven gekomen. Je hoeft  maar naar buiten te kijken om er van te kunnen genieten! En wat valt er dan ieder voorjaar 
weer veel moois te zien. Of het nu een huppelend lammetje in de wei is of een boom die in volle bloei staat; het is prachti g om te zien! 
Als je dat alles ziet, dan krijg echt een blij gevoel; echt lentekriebels.
Weet u nog dat ik de vorige keer schreef over geloof? Dat je niet alleen gelooft  in de kerk, maar dat je iedere dag veel dingen gelooft ? 
Ik schreef dat je al in de herfst mag geloven dat na de winter de lente weer komt. Kijk om je heen en je ziet de zekerheid van dat geloof! 
Prachti g toch?
Zo komen wij nu bij Pasen en daaraan voorafgaand Goede Vrijdag. Deze 2 gedenkdagen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kent 
u de diepere betekenis nog van deze beide dagen? Misschien heel lang geleden wel eens iets over gehoord?
Op Goede Vrijdag sti erf Jezus, Gods zoon, aan het kruis om voor onze schulden, alles wat wij verkeerd doen, te betalen. Met Pasen 
werd hij, als eerste, weer opgewekt uit de dood. Daarom vieren Christenen over de hele wereld nu feest; het feest van de opstanding. 
Omdat wij geloven dat het leven niet eindigt bij de dood. Dat de dood alleen maar een doorgang is naar een eeuwig leven.
Moeilijk te geloven? Zeker, ook voor ons als Christenen is niet alles even makkelijk te begrijpen, maar we geloven het omdat het in de 
Bijbel staat.
In een paar regels in de Wijkkrant is dit alles natuurlijk niet zomaar uit te leggen. Daarom nodigen we u ook van harte uit om met ons 
een kerkdienst mee te maken. Dat kan iedere zondag (en dus ook met Pasen) om 10:00 en 17:00 uur. De diensten duren ongeveer 
een uur en worden gehouden in ons kerkgebouw aan de Evertsenstraat 35. Mocht u na de dienst nog vragen hebben, dan zijn er alti jd 
mensen beschikbaar om daar met u over te spreken.
Op zaterdagavond voor Pasen wordt een oratorium (een uitvoering van zang en muziek) uitgevoerd. Meer informati e hierover vindt u 
op onze website www.denbosch.gkv.nl 
Als u de drempel om een kerk binnen te gaan toch nog te hoog vindt, dan kunt u ook thuis op de bank via onze website de diensten 
volgen. Dit kan rechtstreeks of op een later ti jdsti p en is helemaal grati s. Op de site kunt u overigens nog veel meer informati e over 
onze kerk en over geloven in het algemeen vinden. Ook hier bent u welkom. Het is zeker het proberen waard.

Bijbelochtenden in Park De Taling.....
Elke eerste woensdagmorgen van de maand is er in De Taling in het Trefpunt op de 2e verdieping een Bijbelochtend. Er is alti jd gezellige 
ontvangst met koffi  e en thee. Onder leiding van dominee Peter van Helden is er gesprek naar aanleiding van een Bijbelgedeelte en een 
actueel onderwerp. De groep is oecumenisch samengesteld.
Van 10:00 tot 11:30 uur. Bewoners en belangstellenden vanuit de buurt zijn hartelijk welkom.
Meer informati e: petervanhelden87@gmail.com of tel. 073 689 5531

Ontmoeten en kennismaken in De Commissaris.....
Eens in de twee maanden op de laatste vrijdag van de maand komen mensen uit de buurt bij elkaar in een zaal van De Commissaris, 
Comm. van Hartenlaan. Het gaat om ontmoeten en kennismaken, dus er wordt eerst gezellig koffi  e en thee gedronken en daarna ontstaat 
er spontaan telkens een verdergaand gesprek over tal van onderwerpen onder leiding van ds. Peter van Helden. . 
Eerstvolgende keer: vrijdag 30 mei a.s. van 10:00 tot 11:30 uur. Bewoners en belangstellenden zijn van harte welkom
Meer informati e: petervanhelden87@gmail.com

N.B. Beide acti viteiten zijn opgezet voor iedereen vanuit de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Lezing over de komst van Wereldleraar Maitreya.....
Op woensdag 14 mei houdt Sti chti ng Share Nederland in Sociaal Cultureel Centrum De Helft heuvel 
een lezing over Maitreya, de Wereldleraar voor de Nieuwe Tijd.
Oorlogen, milieurampen en ineenstortende economiëen, volkeren die in opstand komen, vreemde 
verschijnselen als UFO’s en graancirkels: het lijkt soms het einde van de wereld.
Niet voor esotericus Benjamin Creme. Hij ziet juist reden voor nieuwe hoop, want we staan aan het 
begin van het Watermanti jdperk, dat zal worden ingeleid door de komst van Maitreya. Als Wereld-
leraar zal Hij de mensheid inspireren een nieuwe beschaving op te bouwen, waarin alle mensen in 
vrede kunnen samenleven.
Een nieuwe leraar wordt in alle religies verwacht: als de Messias, Christus, Maitreya Boeddha, Krishna 
of Imam Mahdi. Volgens Creme zijn dit echter verschillende namen voor één individu, Maitreya.
Maitreya is het hoofd van een groep Meesters van Wijsheid. Dat zijn mensen die “verlicht” zijn,  klaar 
met hun geestelijke evoluti e op aarde. Van ti jd tot ti jd komt één van Hen terug om nieuwe leringen 
te geven.
Voor het Watermanti jdperk is dat Maitreya. Samen met Zijn Meesters zal Hij de mensheid de juiste weg wijzen, waarbij de huidige 
economie zal moeten plaatsmaken voor een rechtvaardig systeem van wereldwijd samen delen. Daarnaast zal Hij ons de kunst van 
Zelfverwerkelijking leren. Zo zal in het Watermanti jdperk voor iedereen een menswaardig, gelukkig bestaan mogelijk worden.
De lezing begint om 20 uur en duurt uiterlijk tot 22 uur. De toegang is grati s.
Meer informati e bij Sti chti ng Share Nederland,  www.sharenl.org  tel. 020 694 62 62

woensdag 14 mei 2014, aanvang 20:00 uur
Sociaal Cultureel Centrum De Helft heuvel, Helft heuvelpassage 115, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch
door: medewerkers van Share Nederland Toegang: grati s (vrijwillige bijdrage)
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Activiteitencommissie West/Engelen wordt Stichting Actieve Senioren.....
Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. Sinds lange tijd bestaat de Activiteiten Commissie West/Engelen onder toe-
zicht van Welzijnsonderneming Divers in ’s-Hertogenbosch. De Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft echter eind 2013 besloten om deze 
activiteiten door de vrijwilligers te laten organiseren. De subsidie voor de activiteiten  gaan dan rechtstreeks naar de vrijwilligers die deze 
activiteiten organiseren.
In samenwerking met de andere activiteiten commissies in de stad hebben wij besloten om een Stichting te vormen. 
Deze nieuwe stichting heet Stichting Actieve Senioren, afgekort S.A.S.
Voor onze verhuurders, docenten en vrijwilligers verandert niets, alleen de naam. Bestaande activiteiten blijven gehandhaafd en kunnen 
worden uitgebreid.
De huidige activiteiten In het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel zijn de volgende:
1. Handwerken / Knutselen: dinsdag 13:45 – 16:00 uur, prijs € 3,= per maand
 Informatie via: 073 622 09 46
2. Kaarten / Rikken en Jokeren: dinsdag 13:45 – 16:00 uur, prijs € 1,50 per maand
 Informatie via: 073 622 09 46
3. Kantklossen / Frivolité: dinsdag 13:45 – 16:00 uur, prijs € 3,50 per maand
 Informatie via: 073 621 23 73
4. Naailes: dinsdag 13:00 – 15:30 uur, prijs € 5,50 per maand 
 Informatie via: 073 621 02 84
5. Tekenen / Schilderen: woensdag 09:30 - 11:30 uur, prijs € 4,40 per maand
 Informatie via: 073 621 54 08
6. Fietsen: donderdag vertrek 13:30 uur
 Informatie via: 073 621 84 62
7. Tai Chi / Qigong: vrijdag 09:30 – 10:30 uur, prijs € 18,= per maand
 Informatie via: 073 621 36 72 of 073 62174 07
8. Koersbal: vrijdag 10:30 – 12:30 uur, prijs  € 4,= per maand
 Informatie via: 073 621 81 21
9. Bridgen onder leiding: dinsdag 13:30 – 16:00 uur, prijs € 5,= per maand
 Informatie via: 073 621 05 01
Heeft u ideeën voor andere activiteiten? Neem dan contact met ons op.

Namens de Stichting Actieve Senioren, Anneke Aubel, secretaris/ penningmeester
Engeler Schans 32, 5221 AS  Engelen annekeaubel@home.nl

Activiteiten op Park De Taling.....
Iedere donderdag (start op 24 april) van 13:30 tot 14:30 uur
 Wandel je fit voor 55+ uit de wijk (1e half jaar gratis), Begin en eindpunt Park De Taling, De Eendenkooi 2,
 begeleid door fysiotherapeut Mauritzio en een vrijwilliger info 073 822 8700
Woensdag 23 april 19:30 uur
 Vriendenkring met muziekprogramma, entree € 2,50 incl. kopje koffie of thee
Iedere 3e donderdag in de maand
 Frietavond € 5,00 (friet met snack en saus naar keuze, incl. een consumptie)
Iedere dinsdag
 Kienen € 2.00 per kaart

Wandel je FIT.....
Wanneer?
Iedere donderdag van 13.30-14.30 uur. Start 24 april 2014
Voor wie?
Voor bewoners van ’s Hertogenbosch West van 55 jaar en ouder die het leuk vinden om wekelijks met een groep te wandelen.
Waar?
Begin en eindpunt is Park De Taling (Eendenkooi 2). Verzamelen bij de receptie.
Hoe ver?
Afhankelijk van je belastbaarheid, maximaal een uur wandelen.
Aansluitend is er een mogelijkheid om gezamenlijk iets te drinken in het Atrium van Park De Taling.
Begeleiding?
De groep wordt begeleid door een sportbegeleider + vrijwilliger.
Tevens neemt een fysiotherapeut bij de geïnteresseerden een gedegen fitheidtest af.
Kosten?
Het eerste half jaar is gratis. Hierna zal een kleine financiële bijdrage worden gevraagd.
Wat moet ik aan?
Stevige schoenen waar u goed op kunt wandelen en gemakkelijk zittende kleding. En neem een flesje water mee.
Aanmelden?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurizio Atzeni, sportbegeleider  m.atzeni@vanneynsel.nl  073 822 8700
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Fittest voor senioren in West.....
In oktober 2013 was er een succesvolle fittest in Sportzaal Churchilllaan voor inwoners uit de Kruiskamp in 
de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar. Wij bieden deze fittest op zaterdag 17 mei 2014 opnieuw aan in sport-
hal De Schutskamp. Nu voor inwoners in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar uit de Schutskamp, Boschveld 
en Deuteren. Wij hebben deze buurtbewoners per brief uitgenodigd. De fittest geeft de mogelijkheid de 
eigen conditie te meten. Ook kunnen inwoners de lokale sport- en beweegmogelijkheden leren kennen door 
kennismakingslessen. De fittesten worden georganiseerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch in samenwerking met de GGD en lokale 
fysiotherapeuten.
Aanmelden kan nog
De fittesten zijn op zaterdag 17 mei 2014 in sporthal De Schutskamp.
Mocht u een uitnodiging hebben ontvangen en heeft u zich nog niet opgege-
ven? Doe dit dan alsnog voor vrijdag 25 april 2014!
Ga naar www.s-port.nl/fittest of bel naar 073 615 91 48 (Norma Hoogstraten, 
aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag van 08:00 tot 16:00 uur) 
Inhoud test
De test bestaat onder andere uit het meten van de bloeddruk, handknijpkracht, 
lengte/gewicht, lenigheid schoudergordel, lenigheid heupgewricht, oog/hand 
coördinatie, gehoortest, oogmeting, bloedsuikertest en een wandeltest. 
Daarna kennismakingslessen
Na afloop van de test wordt de uitslag besproken en kan de deelnemer zich 
opgeven voor de kennismakingslessen van het sport- en beweegaanbod. Op het 
moment dat kopij voor deze krant aangeleverd moest worden, was het bewee-
gaanbod nog niet bekend. Inmiddels zijn er verschillende afspraken met vereni-
gingen en andere sportaanbieders gemaakt. Kijk voor het kennismakingsaanbod 
op www.s-port.nl/fittest.

Voor meer inhoudelijke informatie en sport- en beweegmogelijkheden voor 50 plussers in West 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

Oefentherapeuten verenigen zich rond behandeling van chronische pijnpatiënten
Landelijke beweging rond vernieuwend protocol oogst veel enthousiasme

In totaal 30 praktijken van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck in de regio 
’s-Hertogenbosch/Uden werken vanaf nu met het protocol chronisch pijnpati-
enten. De scholing rond het protocol chronische pijnpatiënten sloten zij onlangs 
af. Daarmee mag het netwerk ’s-Hertogenbosch/Uden e.o. zich nu rekenen tot 
het landelijk Netwerk Chronische Pijn, dat zich focust op een andere en vernieu-
wende behandelmethode van mensen met chronische pijn.
Behandeling
De succesvolle behandelmethode is er op gericht dat de patiënt weer grip op 
zijn/haar eigen leven krijgt en de chronische pijn niet meer leidend is.  De oefentherapeuten Cesar|Mensendieck in de regio ’s-Herto-
genbosch/Uden e.o. werken allemaal volgens het protocol chronisch pijnpatiënten. 
Dit gaat uit van oefening en bewustwording, zowel fysiek als mentaal. Uiteindelijk is het doel om de patiënt anders te leren kijken en 
om te leren gaan met de pijn. De behandeling vindt plaats op verwijzing van de huisarts of de specialist zoals revalidatieartsen, reuma-
tologen, neurologen en pijnpoli’s.
Stichting landelijk netwerk oefentherapeuten chronische pijn
Aan de basis van het Netwerk Chronische Pijn staat de Stichting landelijk netwerk chronische pijn. Zij streeft naar kwalitatief hoogwaar-
dige zorg voor chronische pijnpatiënten. Daartoe zorgt zij voor jaarlijkse aanscherping van het protocol aan de hand van de nieuwste 
wetenschappelijke en evidence-based practice inzichten. Daarnaast is er aandacht voor continue scholing en training van aangesloten 
oefentherapeuten. 
Op dit moment telt Nederland 12 netwerken van oefentherapeuten die aangesloten zijn bij Netwerk Chronische Pijn. Rond de zomer 
van 2014 is er met in totaal 20 netwerken een volledig landelijke dekking. 

Meer informatie: www.netwerkchronischepijn.nl 

Boer Kees
De Zoete Lieve Vrouw Den Bosch
Een dorp in het Brabantse land, je rijdt er naar toe over 
smalle wegen met dikke bomen aan de kant.
De kerk met zijn toren is van het dorp zijn trots.
Het is een wonderbaar iets, een moeder. De zoete Lieve 
Vrouw begrijpt ons, zorgt voor ons. Ze bemint ons.
Neem even de tijd om gelukkig te zijn door uit jezelf te 
treden, ruimte te gevena aan de ander op je weg.
Ieder mens heeft zijn eigen weg te gaan. Zonder kaart of kompas 
een eindeloze baan. Soms aarzel je welk pad je volgen moet. 
Overwegend wie je op je levensweg ontmoet.

Onze Lieve Vrouw keek mij vol liefde aan en antwoord-
de op mijn vragen: Lieve mens, toe u het moeilijk had, 
toen heb ik u gedragen.
Een glimlach geeft rust in vermoeidheid, troost in droef-
heid, sterkte in zwakheid. Een glimlach is de weerschijn 
van ons zoete lieve moeder. Ze ligt op het gelaat van de 
mensen die geloven in de liefde.
Nimmer onze lieve Vrouw ging men ledig van hier heen, 
wonderen volgden ‘t zoete vertrouwen daar waar hoop 
verloren scheen. Stort hun blijdschap in de zielen door 
uw goedheid Lieve Vrouw.

Boerenwijsheid: Maartse wind en aprilse regen
Beloven voor mei de grootste zegen
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Opknapbeurt winkelstrip Kooikersweg
Op vrijdag 21 maart (NLdoet) hebben bewoners, winkeliers en leden van het 
wijkteam De Helftheuvel met vereende krachten het aanzien van de winkel-
strip aan de Kooikersweg flink verbeterd.

de oude situatie

Een simpel lijstje met instructies was op een ruit geplakt zodat iedereen wist 
wat hem of haar te doen stond.
Er werd door iedereen flink geboend, geschuurd, geschilderd. Ook de buurt-
vaders ontkwamen niet aan het “groffe” geweld. Ook zij namen de kwast 
ter hand om hun ontmoetingsruimte wat op te schilderen, zorgden voor de koffie en door hen werden alle grote 
winkelruiten op snelle wijze gelapt. Hieronder een sfeerimpressie van deze geslaagde doe-dag.

Doorgeefwinkel West Open !!
woensdag en donderdag van 10:00 tot 16:00 uur
In de weken na de opknapbeurt op 21 maart (NLdoet) is de door-
geefwinkel ook aan de binnenkant gereed gemaakt.

Rekken, kasten, tafels en stoelen werden naar binnen gedragen 
en zo kregen de spullen die de weken daarvoor al door bewoners 
waren afgeleverd een mooi plekje krijgen.

De Doorgeefwinkel, ontmoetingsplek, maar ook winkel zonder 
kassa! Een plek voor en door bewoners waar iedereen welkom is 
om iets te halen en/of te brengen.
Iedereen is van harte welkom om eens binnen te lopen, rond te 
neuzen, een kop koffie te drinken, een praatje te maken.

Heeft u spulletjes voor de doorgeefwinkel?
Neem dan even contact op met Geerte van Hoek  06 409 83 899
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De wijk van 35 miljoen
De wijken Kruiskamp en Schutskamp gaan op de schop. Straten, parkeerplaatsen, plantsoenen, speelvoorzieningen en 
rioleringen worden de komende twintig jaar vernieuwd. Dat doet de gemeente in samenspraak met wijkbewoners en in 
perioden van steeds vier jaar. Totale kosten: ongeveer 35 miljoen.

Een paar jaar geleden maakte een groot aantal organisaties 
die te maken hebben met West samen een zogenoemd 
Ontwikkelplan. Dat plan ging over wat er allemaal beter 
kan in Kruiskamp en Schutskamp en was nogal abstract. 
Het vervolg hierop was het Uitvoeringsplan Kruiskamp-
Schutskamp. Dat valt weer uiteen in diverse andere plan-
nen. Eén er van is het Vitaliseringsplan.

Verbeteringen
In het Vitaliseringsplan gaat het onder meer over verbeterin-
gen in het openbare gebied. Wegversmallingen, nieuwe 
parkeervakken, doodlopende straten en drempels moeten de 
buurt leefbaarder en veiliger maken. Maar het gaat ook over 
een betere straatverlichting in hofjes en bij garageboxen. 
Daarnaast worden de wijken mooier. Bij renovaties van de 
straten worden nieuwe, duurzame materialen gebruikt met 
mooie kleuren. Ook komt er meer groen en wordt dat groen 
leuker om in te wandelen en te spelen. Verder worden hier en 
daar aanpassingen uitgevoerd, waardoor het inzamelen van 
afval beter en handiger wordt, en worden verkeersobstakels 
weggenomen. Er is in de plannen ook aandacht voor speel-
voorzieningen, honden-uitlaatplaatsen en bomen (“Liever één 
grote, gezonde boom in een straat dan tien kwakkelende”, is 
te lezen in het Vitaliseringsplan).

Uiteindelijk moet het werk er toe leiden dat het fijner en 
mooier wordt op straat en in het groen van de wijk. Ook 
moet er voldoende parkeerruimte komen. Veel werkzaam-
heden worden gecombineerd met het vervangen of ver-
nieuwen van riolen, kabels en leidingen  maar ook met de 
renovatieplannen van de woningcorporaties. Maar liefst 40 
procent van de riolering in West is in de komende tientallen 
jaren aan vervanging toe. 

De eerste fase van het plan is eind 2013 al begonnen en duurt 
tot en met 2016. In die periode wordt het Hudsonplein 
vernieuwd, wordt de openbare ruimte in de Zeeheldenbuurt 
aangepakt en worden twee straten opnieuw aangelegd: de 
Rudolf van Baarlestraat en Generaal Ross laan. De kosten van 
al dat werk: bijna zeven miljoen euro. Voor eind 2016 moeten 
de plannen voor de periode tot en met 2020 klaar zijn. Die 
plannen worden overlegd met de wijkraad. 

Ter inzage
Het plan ligt nog tot dinsdag 29 april 2014 ter inzage in het 
Stadskantoor aan de Wolvenhoek.  Bewoners kunnen 
inspraakreacties en opmerkingen maken naar aanleiding 
van dit plan. Deze reacties worden zoveel mogelijk ver-
werkt in het plan waarna het college van Burgemeester en 
Wethouders het Vitaliseringsplan definitief zal vaststellen. 

Komt dat zien!
Dat zorgde op woensdag 12 maart voor een hoop bekijks: het op het dak 
van de Rijzertlaanflat hijsen van achttien betonnen balken van ruim 20.000 
kilo per stuk. Een precies werkje, dat nodig was om de constructie van 
galerijplaten te verbeteren. Bouwbedrijf Hoedemakers gebruikt de balken 
als tegenwicht voor de ondersteuning van de galerijen. In verband met de 
veiligheid konden de bewoners van de flat tijdens de werkzaam heden een 
dagdeel niet in hun woning verblijven. BrabantWonen ving deze mensen 
op in het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel. Voor voetgangers, 
fietsers en automobilisten was het even lastig. Die konden die dag geen 
gebruik maken van een deel van de Rijzertlaan. (Foto: Jan Zandee)

 
Wijkgericht

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, april 2014
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De wijktafel wordt op 26 juni 
gehouden in SCC De Helftheuvel en 
begint om 19.30 uur.

‘Zo wordt het dus’, is de boodschap die 
woningcorporatie Zayaz verkondigt met 
de modelwoning aan de Marco Polostraat. 
Buurtbewoners kunnen sinds kort op 
nummer 14 zien hoe hun huis er na de 
renovatie uit komt te zien. Bouwbedrijf 
Pennings is druk aan het werk in de buurt.

Zayaz pakt 112 woningen aan in de 
Lagemorgenlaan, J. Cnodestraat,  
C. de Houtmanstraat, Van Linschotenstraat, 
Marco Polostraat, Balbaostraat,  
B. Diazstraat en de V. de Gamastraat.  
Na de oplevering van de modelwoning is 
bouwbedrijf Pennings begonnen met het 
plaatsen van de eerste steigers en de 
buitenwerkzaamheden aan de 
Lagemorgenlaan. Eerder werden de 
bewoners al geïnformeerd over de 
werkzaamheden. Dat gebeurde door 
middel van bijeenkomsten en een 
informatiemap. 

Zo wordt  
het dus

Variatie
De architect van de woningen bedacht 
verschillende type uitstralingen, waaronder 
een woning met of zonder Frans balkon en 
twee kleuren gevelstenen. Dat deed hij om 
variatie in de wijk te brengen. 
Zayaz maakt van de renovatie gebruik om 
ook energiebesparende maatregelen te 

nemen. Daardoor wordt de huur hoger, 
maar die verhoging is gegarandeerd 
minder dan de besparing op energie.  
De totale woonlasten gaan dus omlaag. 

Het werk is in december klaar. Voor meer 
informatie: Nathalie van Esch, project-
consulent Zayaz, (073) 648 24 00. 

Een duidelijk beeld van hoe veilig of 
onveilig de wijken Kruiskamp en Schuts-
kamp zijn is maar moeilijk te geven. Zo 
neemt het aantal woninginbraken af, 
maar wordt er weer wel meer ingebro-
ken in auto’s. Dan zijn er ook nog eens 
verschillen tussen de buurten binnen de 
wijken. Om het nog ingewikkelder te 
maken: veiligheid gaat over veel verschil-

Het kan nog veiliger

lende zaken. En dan is er nog het verschil 
tussen wat cijfers feitelijk aantonen en 
wat wijkbewoners ervaren. “Er is bijna 
geen onderwerp te bedenken dat niet op 
de een of andere manier met veiligheid 
te maken heeft”, vindt Rens.

Hij noemt een voorbeeld. “Bij één van de  
vorige wijktafels hadden we het over het 

project Vreedzame School. Je zou het 
misschien niet verwachten, maar het heeft 
alles van doen met veiligheid. Want 
kinderen leren er plezierig met elkaar om 
te gaan. Gebrekkige omgangsvormen zijn 
één van de oorzaken dat mensen zich 
onveilig voelen. Dat geldt ook voor gebrek 
aan contact en aan betrokkenheid. Maar 
ook verpaupering van buurten zorgt er 
voor dat mensen angstig worden. Allemaal 
redenen om er voor te zorgen dat wijkbe-
woners het met elkaar fijn hebben.”

De wijktafel van 26 juni staat daarom 
helemaal  in het teken van veiligheid. Over 
hoe veilig de wijk is, hoe het nog veiliger 
kan en wat bewoners zelf kunnen en 
willen doen om de veiligheid in hun eigen 
buurt te verbeteren. Aan de hand van de 
politiegegevens laat Rens de ontwik-
kelingen zien van inbraken en diefstallen. 
“Bij deze wijktafel willen we interactief 
met de bewoners aan de slag om dit 
onderwerp uit te diepen. Het is fijn als 
mensen er nu al over nadenken en laten 
weten wat ze zoals willen bespreken. Dat 
kan bij mij of bij de wijkraad.”

Verbouwing woningen Lagemorgenlaan.

Het aantal woninginbraken blijft jaar na jaar afnemen in West. Dat neemt niet weg dat er nog steeds dingen gebeuren die niet 
door de beugel kunnen. En dat sommige wijkbewoners zich nog niet veilig genoeg voelen. Redenen genoeg om het er eens 
samen over te hebben, vindt wijkmanager Rens Jeunink.

Wijkmanager Rens Jeunink (midden) samen met wijkagent 
Frank Verboord  in gesprek met een wijkbewoonster.
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Het is misschien even zoeken, maar 
achter de flat aan de Rijzertlaan is in één 
van de garageboxen de uitleenservice te 
vinden. Het wordt gerund door vier 
vrijwilligers. Theo van Dulmen en Jan 
Verhoeven werken er al twee jaar, Mirian 
Ouwers en Tanja Fellerhof kwamen er 
later bij. Ze melden zich omdat wijkbe-
heerders van BrabantWonen en Zayaz 
een oproep deden. En omdat ze het 
nodig vinden.

Onkruid
“Het is belangrijk dat de tuinen er mooi 
bij liggen”, vindt Tanja. Theo knikt. “Daar 
knapt de wijk van op. Ik vind het jammer 
dat veel mensen de tuin volgooien met 
tegels. Dan heb je geen onderhoud meer, 
denken ze. Dat is niet waar, want na een 
tijd groeit daar ook gewoon onkruid.” 
Een reden dat mensen zo’n oplossing 
bedenken is dat ze geen tuingereedschap 
hebben. Daarom bedachten BrabantWo-
nen en Zayaz de tuingereedschap 
uitleenservice. Er zijn er vier. Die aan de 
Rijzertlaan is sinds kort ook bestemd voor 
inwoners van de wijken Deuteren en 
Boschveld.

Er staat een hark voor u klaar
In een nette wijk is het fijner wonen dan in een wijk vol rommel. Daarom is het belangrijk dat 

wijkbewoners hun tuin netjes houden. Maar hoe doe je dat als je geen hark hebt? Of schoffel? 

Dan ga je naar de Tuingereedschap Uitleenservice aan de Rijzertlaan.

De vrijwilligers doen hun werk graag, al 
hebben ze het al best druk met mantel-
zorg en ander vrijwilligerswerk. “Maar 
het is weinig moeite en we leveren zo 
een bijdrage aan een schone wijk”, 
vertelt Mirian. Ze werkt ook mee aan 
Proper Jetje, de schoonmaakactie waar 
heel veel mensen aan meedoen. Jan is 
actief voor de tennisclub, Tanja en Theo 
zijn mantelzorger. De wijkbeheerders 
van Zayaz en BrabantWonen, Mark 
Hamers en Abdellah Ben-Jeddi, zijn blij 
met de inzet van de vier. “Het is goed 
te zien dat in de wijk steeds meer 
mensen vrijwilligerswerk doen”, aldus 
Abdellah.

Betonmolen
Bij de uitleenservice kunnen wijkbewo-
ners terecht voor heggenscharen, 
bladblazers, snoeischaren, grasmaaiers, 
bosmaaiers, hogedrukreinigers en een 
grote hoeveelheid handtuingereedschap. 
Theo: “Maar we hebben dus geen 
betonmolen. Ik zeg het maar, want die 
vraag kregen we eens. Sommige mensen 
denken dat ze hier terecht kunnen voor 
materiaal waarmee je een huis kunt 

verbouwen. Niet dus. We zijn er voor de 
tuin. Hoewel we bijvoorbeeld wel weer 
een klopboormachine en een schroef-
machine hebben.”

Er zijn mensen die, bijvoorbeeld door 
ouderdom, de tuin niet meer zelf kunnen 
onderhouden. Ook voor hen is er hulp. 
Via de website van Platform073 kan om 
hulp gevraagd worden (www.plat-
form073.nl). Ook het wijkplein beschikt 
over een lijstje met vrijwilligers. Mark: 
“En er is een groep jongeren die helpt. 
Dat doen ze in het kader van het klussen-
project van BrabantWonen en Zayaz. Dat 
is fijn, want dankzij die jongeren maken 
we ook hun ouders enthousiast om hun 
tuin netjes te houden.” Jan: “En zo wordt 
de wijk steeds mooier.”

Tuingereedschap lenen? Bel 06 43 11 58 58. 
Op werkdagen van tien tot zes krijgt u 
iemand aan de telefoon, op andere 
tijden kunt u uw boodschap inspreken. 
Tuingereedschap wordt op afspraak 
uitgeleend. Wie op de bonnefooi langs 
wil komen, is op maandag welkom van 
twee tot drie uur.

De vrijwilligers van Tuingereedschap Uitleenservice West.
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Hamid Azimi aan de slag in de wijk

Tegen de tijd dat deze nieuwsbrief 
verschijnt, zitten twee van zijn projecten 
er op. De Hudsonlaan is dan bijvoorbeeld 
helemaal vernieuwd. Een deel van die 
vernieuwing is onzichtbaar, want de 
riolering onder de weg is aangepast aan 
de eisen van deze tijd. Wel zichtbaar zijn 
de verkeersdrempels, vernieuwde straten, 
de grasvelden en vooral het wijkpark. 
Hamid is er trots op. “Ik hoop dat de 
wijkbewoners het met me eens zijn en ze 
de speeltoestellen en picknicktafel net zo 
mooi vinden als ik.”

Zeeheldenbuurt
De herinrichting van de openbare ruimte 
in de Zeeheldenbuurt is ook bijna 
afgerond.  “De wijk heeft een nieuw 
gezicht gekregen en het ziet er prachtig 

Als er ergens in de wijken West wordt gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte, is  Hamid Azimi er bij betrokken. 
Hamid is senior projectleider bij de gemeente en zorgt er voor dat zijn uitvoeringsprojecten het straatbeeld verbeteren. Hij houdt 
zich bezig met het aanleggen van de openbare ruimte: stoepen, straten, grasvelden, speelplaatsen en zo. 

uit”, vindt Hamid. In de buurt zijn ook de 
rioleringswerkzaamheden uitgevoerd, de 
oude materialen zijn vervangen door de 
nieuwe gebakken klinkers, de parkeer-
plaatsen zijn opnieuw aangelegd en het 
groen is aangepast. 

Binnen deze wijk heeft Zayaz de bestaan-
de woningen gesloopt  en nieuwe 
woningen gebouwd. De corporatie ging 
enthousiast aan de slag met het afbreken 
van oude woningen en de nieuwbouw 
van huizen en appartementen. In het 
middengebied van de buurt bleef een 
bouwperceel echter onbebouwd. Door 
de crisis bleek het niet mogelijk hier 
koopwoningen te bouwen en verkopen. 
Daardoor moet de buurt lange tijd 
aankijken tegen een rommelig terrein. 

Hamid begrijpt de ergernis en belooft 
dat het beter wordt. “Zayaz gaat  de boel 
schoonmaken en er wordt gras gezaaid. 
Of er nog meer gaat gebeuren, is nog 
niet bekend. Dat is vooral aan Zayaz.”

De gemeente zelf zat niet stil in de wijk. 
Zo is de riolering hier ook aangepast: 
afvalwater verdwijnt in het riool, regen-
water wordt afgevoerd naar de waterlo-
pen in de wijk. 

Wie vragen heeft over werkzaam-
heden op het gebied van de openbare 
ruimte, kan terecht bij Hamid:  
h.azimi@s-hertogenbosch.nl,  
(073) 615 54 96.

Hamid Azimi in de Hudsonlaan.

      

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen? 
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Meldpunt Schoon Heel en Veilig (073) 615 55 55 
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u 
mee aan een schone stad!
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. Redactie en coördinatie: Sprinkels hq, 
opmaak en druk: Dekkers Van Gerwen,  
fotografie: Fotoburo Olaf Smit.
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’t Bènkske en Inge Dinge geopend
Ook Ton Rombouts kwam op vrijdag 21 maart even een kijkje nemen tijdens de openingsreceptie van ‘t Bènkske en Inge Dinge.

Tweedehands dames-, heren- en kinderkleding,
schoenen en accessoires vanaf € 1,=

Kooikersweg 547
dinsdag t/m vrijdag: 10:00 - 17:00 uur

zaterdag 11:00 - 17:00 uur

Inge Dinge is tevens de thuisbasis van
Stichting Kledingbank ‘s-Hertogenbosch e.o.

www.kledingbankdenbosch.nl

Platform073
Platform073 is alweer sinds 16 januari 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 is overgegaan 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 gebeurt nu dus 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, organi-
saties 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
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Triggerpointtherapie – Dry Needling
bij Fysiotherapie Helftheuvel ’s-Hertogenbosch

“De resultaten van de triggerpoint therapie zijn verbazend” 
Fysiotherapie Helftheuvel is gevestigd in het Wijkplein Helftheuvel. De moderne praktijk biedt fysiotherapie, 
ergotherapie en manuele therapie. De behandeltechniek dry needling wordt ook wel triggerpointtherapie 
genoemd en wordt in de praktijk als succesvolle behandeltechniek ingezet.

Triggerpoints
Voor velen is het herkenbaar: langdurige pijn of stijfheid in spier of gewrichten, tintelingen in ledematen, 
hoofdpijn of duizeligheid. Klachten die soms na langdurige behandeling nog niet verholpen zijn. Deze klach-
ten kunnen het gevolg zijn van een triggerpoint. Het prikken van deze punten kan die pijn sterk verminde-
ren of zelfs helemaal opheffen.

Specialistisch en in opkomst
Deze behandelmethode wordt al jaren toegepast in Amerika maar is in Nederland nog niet zo bekend. In 
onze praktijk is het een belangrijke en gewaardeerde behandeltechniek.

Fysiotherapeut Emeline Noordman:
“Ik sta dagelijks versteld van de resultaten. Er is vaak sprake van 
veel pijnvermindering in korte tijd en een sterke verbetering van de 
mobiliteit van spieren en gewrichten. De therapie kan voor sommige 
doelgroepen wel heftige reacties geven. Dit omdat je letterlijk ‘iets 
doorbreekt’.
Zeker mensen met spanningsklachten of vrouwen met overgangs-
klachten reageren soms heftig. Voorzichtigheid, goede begeleiding 
en nazorg is bij deze groep extra belangrijk en staat in de praktijk 
voorop.
Het is een zeer veilige techniek. Daarnaast zijn wij goed opgeleid om 
onze cliënten te helpen en het is natuurlijk fantastisch als het na de 
behandelingen in korte tijd veel beter met ze gaat.
Triggerpointtherapie is uiterst effectief maar heeft het langste effect 
in combinatie met fysio-/manuele therapie.”

De triggerpoint behandeling
Bij de therapie wordt een dunne acpunctuurnaald in het triggerpoint geplaatst. Veel cliënten ervaren daarbij 
een kort ‘kramp-gevoel’. Na enkele seconden is de behandeling klaar en ontstaat een moe en zwaar gevoel 
in de arm en schouder. Dit gevoel trekt weer weg waarna de verlichting van de klachten optreedt. Meestal 
is het resultaat al merkbaar na één behandeling. 

Vergoeding
Vergoeding vindt plaats op basis van fysiotherapie en valt dus binnen uw aanvullende verzekering. Vergoe-
ding vanuit de aanvullende verzekering heeft geen invloed op het verplichte eigen risico.

De behandeling
Voor triggerpoint-therapie kunnen cliënten terecht in onze praktijk in Wijkplein Helftheuvel. 
(Helftheuvelpassage 109b naast het Sociaal Cultureel Centrum, achterzijde winkelcentrum de Helftheuvelpassage)

Voor meer informatie, bel 073 6847100  of kijk op  www.fysiotherapiehelftheuvel.nl

Nu ook ‘s-avonds en zaterdag geopend!!
Vanaf 1 april zorgt onze nieuwe collega Mike op ’t Hoog voor de 
bezetting van de praktijk in de avonden en op de zaterdagochtend 
(tot 13:00 uur).
Fysiotherapeut Mike: “Op deze manier kunnen we onze cliënten die 
overdag niet kunnen komen toch behandelen en met inzet van de 
diverse specialismes snel en effectief van hun klachten afhelpen.”

Indien u in de avonduren of op zaterdagochtend behandeld wenst te 
worden, dan kunt u dat aangeven bij onze assistentes.

20140404 WKS 2014 02.indd   10 2-4-2014   21:26:33671369 WGW Kruiskamp v4 geheel.indd   14 08-04-14   08:51



Nieuws van BBS de Kruiskamp.....
Nationale sportweek 19-26 april
Tijdens de nationale sportweek worden door studenten van Fontys gedurende de week diverse activiteiten geor-
ganiseerd op de schoolpleinen en in het Beatrixpark. We moeten dan denken aan activiteiten als een gezamenlij-
ke begin- en einddans voor alle kinderen samen op het schoolplein, diverse spelactiviteiten voor de jongsten op 
het schoolplein en rolstoelbasketbal voor de oudere kinderen. De week wordt afgesloten met de Koningsspelen 
op vrijdag. 
Tijdens diezelfde week zijn er op sportpunt West diverse activiteiten op zaterdag 19 april voor alle wijkbewoners. U leest hiervoor 
elders in dit blad
Samen  gezond in West
In oktober hebben de scholen een programma gedaan dat gericht was op gezonde voeding en meer bewegen. Verschillende activi-
teiten zoals koken, iedere dag zoveel mogelijk beweegminuten maken, school overstijgende sporttoernooien en bezoeken van een 
boerderij werden ondernomen. Maar daar blijft het niet bij. Van 20 tot 24 mei staan zowel voor kinderen als volwassenen activiteiten 
op het programma. Zo wordt er weer een fitheidstest gehouden voor 50+ers in sporthal de Schutskamp. Gedurende die week staat ook 
de avondvierdaagse op het programma. Vaak wordt gedacht dat dit een activiteit is voor schoolkinderen. Maar niets is minder waar. 
Misschien een leuk moment om samen met buren en vrienden ook deel te gaan nemen. 
Natuurlijk DoeKlup
Zo heet onze eerste naschoolse activiteit in de natuur. Nu nog een klein groepje van 8 kinderen, maar dat zullen er zeker meer worden. 
Is op donderdag 27 maart voor het eerst onder begeleiding van natuurwijzers en vrijwilligers van start gegaan. Voor deze activiteit kun-
nen we zeker in de toekomst nog wat vrijwilligers gebruiken die mede de begeleiding kunnen verzorgen.
U kunt hiervoor contact opnemen met René Dullaart 073 822 5182 email: rene@bredebosschescholen.nl
Het wijktheater voor alle bewoners
De laatste wijktheatervoorstelling dit schooljaar is op vrijdag 13 juni van 19:00 tot 20:30 uur op locatie Jan Olieslagersstraat 51. Bewo-
ners die graag eens willen optreden kunnen zich melden. Maar u bent ook van harte welkom om eens te komen kijken. Entree is gratis. 
Kinderen wel onder begeleiding van een ouder. Meer informatie René Dullaart 073 822 5182 email: rene@bredebosschescholen.nl
Naai en haakclub
Iedere donderdag van 10:00 tot 12:00 uur zijn bewoners welkom om deel te nemen aan deze gezellige club. De enige kosten zijn voor 
de koffie of thee. Verder zijn er geen kosten aan verbonden.
Loop gewoon eens een keer binnen. Gezellig wat kletsen mag natuurlijk ook. Meer informatie: 073 822 5182

Komend schooljaar is er weer veel te beleven in BBS De Kruiskamp
Computercursus voor beginners: U kunt zich aanmelden door te bellen met 073 822 5182 We zullen de kosten minimaal houden.

Maar misschien vindt u het leuk om af en toe eens te helpen bij activiteiten?
Kookworkshop: zou u het leuk vinden om kinderen te begeleiden bij een kookworkshop? 
Voorlezen aan kleine kinderen: Vindt u het leuk om aan kleine kinderen voor te lezen in het gezin van dat kind? 
Huiswerkbegeleiding: Na schooltijd op de BBS huiswerk maken is voor sommige kinderen een uitkomst. Maar dan is het wel handig als 
daar mensen bij zijn die je soms kunnen helpen of ervoor zorgen dat je goed geconcentreerd kunt werken.   Als we hiervoor een groep 
mensen kunnen vinden die in toerbeurt kinderen willen begeleiden zou dat fantastisch zijn. Dan hoeft het ook niet iedere week en kan 
iedereen zich inzetten voor de tijd die je beschikbaar wilt stellen.
Uw hobby of beroep: Misschien heeft u wel een hobby of beroep waarvan u denkt dat kinderen daar misschien graag iets over willen 
horen of mee zouden willen doen. Meld u dan ook aan.

Voor meer informatie of aanmelding René Dullaart 073 822 5182                email: rene@bredebosschescholen.nl

Nieuws van de Kinderboerderij......
Op zondag is de Kinderboerderij geopend van 14:00 - 17:00 uur
op maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:30 uur, op vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur

Op 21 maart j.l. is -in het kader van NLdoet- in samenwerking met de wijkwerk-
winkel West (de heren Bakker en v.d. Berg) de knuffelhoek gebouwd.

Op zondag 23 maart j.l. was het officiële “kraamfeest’ met de opening van de knuffelhoek en knuffelwei, de 
prijsvraag “namen voor de nieuwe knuffeldieren” én.........................................er was beschuit met muisjes!

Op 21 april is het Paasfeest (paaseieren zoeken, knutselen, schminken etc.)
Op 25 mei is het kinderboerderijendag, o.a. schapescheren en vele andere activiteiten!!

 We zoeken nog vrijwilligers voor de vrijdagmiddag en zaterdag. U misschien ?
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Van de Redactie
De Kinderpagina staat weer vol leuke dingen. Als je eenmaal aan het lezen bent wil je 
nooit meer stoppen. Lees hem met veel lees plezier.............Daan van de redactie

de Helicon
Op 29 maart kwamen de leerlingen van de Helicon voor 
een project: NL doet.
Ze komen hier komposthoop strooien en nieuwe struiken planten met bloemen  
want anders is het een beetje saai zonder bloemen. En ze komen bloemen in 
de grond planten.
Alle bladeren en takken gaan op de komposthoop. Een komposthoop is een 
hoop die wordt gemaakt door takken bladeren enzovoort.
door: Asmae Hasnaoui

DE KINDER-
PAGINA

Interview met biebjuffouw Jet
Juf Jet is 55 jaar oud.
En haar lievelingsboek is “Sleutelkruid” van Paul 
Biegel.
Juf Jet heeft nog nooit een verhaal geschreven.
Ze werkt al 29 jaar bij de bieb.
En ze leest het vaakst boeken voor volwassenen.
Ze houdt niet zo veel van fi lms.
De enigste fi lms die ze leuk vindt zijn kostuum-
drama‛s.
Haar hobby‛s zijn: wandelen, lezen en puzzelen .
Geschreven door Ilias

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

Wijktheater seizoen 2013/2014
Laatste voorstelling:

  13 juni    19:00 - 20:30 uur

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

Op 28 februari heb ik meegedaan aan het wijktheater. 
Met mijn vriendin Ayca heb ik een dansje gedaan. Ook 
waren er andere acts zoals mensen die zongen, gitaar 
speelden, en nog veel meer. Om 18:00 mochten de acts 
komen. Om 19:00 mochten de ouders en vrienden komen. 
Je kon vooraf nog even oefenen en even kijken hoe de 
anderen het deden. Ik was super zenuwachtig maar toch 
ging het wel goed. Af en toe maakten we wel foutjes maar 
dat had gelukkig niemand gezien. Na afl oop ging iedereen 
klappen. Het was een super leuke dag

Door: Richelle (links op de foto)

De watervlo
Hoi mijn naam is Avin en ik ben dinsdag 18 maart samen met mijn klas naar 
de Watervlo geweest. Het was super leuk en wat jullie je vast afvragen is 
wat is Watervlo? Eigenlijk is het een boot.
Het woord watervlo betekent eigenlijk watervlooi. Daarom vonden ze het 
wel grappig om een heel grote boot de naam te geven van iets heel kleins. 
We hebben heel veel leuke dingen gedaan in dat schip. We kregen een hele 
rondleiding en we gingen zelfs proefjes doen in een laboratorium. Verder 
hebben we nog heel veel geleerd over water. Waar het vandaan komt, waar 
het belangrijk voor is en dat soort dingen. Vanaf de buitenkant zag het 
schip er heel anders uit dan van binnen. Van buiten leek het gewoon een 
doodnormaal schip maar van binnen was het bijna gewoon een heel museum. 
Het was verder nog heel erg leerzaam en een super gezellige dag. 
Geschreven door: Avin Abdulrahman Saleh

20140404 WKS 2014 02.indd   12 2-4-2014   21:26:40671369 WGW Kruiskamp v4 geheel.indd   16 08-04-14   08:51



Carnaval bij Scouting Columbus
Op 28 februari barstte traditiegetrouw de vrijdag voor carnaval het feest los bij Scouting Columbus. Dit feest wordt 
altijd met de gehele groep gevierd en het is voor de organisatie dan ook altijd weer een uitdaging er een mooie 
avond voor jong en oud van te maken. Ook dit jaar is dat zeker weer gelukt.

De avond begon met een actief spel in en om onze scoutingboerderij ‘t Hoefke. De kinderen werden in groepjes 
verdeeld en moesten op zoek naar verschillende attributen binnen het thema carnaval. Wanneer zij deze attribu-
ten hadden verzameld moesten deze op het hoofdkwartier worden afgegeven. Maar pas op, er lag een gemas-
kerde bende op de loer! Wanneer deze bende een groepje in de kraag greep, konden zij hun attributen behouden door heel hard te 
smeken of de roverbende te vermaken met een liedje of een dansje. Sommige groepjes waren wat eigenwijs of dachten slim te zijn en 
te liegen over de attributen die zij hadden. De roverbende had dit echter al snel door en bij een tweede confrontatie werden er extra 
attributen “gestolen”. Na dit spel kon iedereen binnen even uitpuffen en wat drinken of genieten van wat snoep en een zakje chips. 

Hierop volgde een heuse modeshow. Dit werd voor het eerst gedaan, maar was een grandioos succes! Het Welpenlokaal was omge-
toverd tot catwalk en de show werd voorzien van spetterend commentaar. Van cowboy tot prinsesje, van voorzichtig om het hoekje 
kijken tot echte podiumtijger, het kwam allemaal langs deze avond. Na deze show werd er nog even doorgefeest met een hapje en een 
drankje. Het limbodansen en de stoelendans mochten uiteraard niet ontbreken. De  jongste leden gingen vervolgens naar huis, waarna 
de oudste leden het feestje nog tot in de late uurtjes hebben doorgevierd.

De volgende ochtend stond er nog een andere activiteit op het spel voor de Welpen. Ook dit jaar werd er door de jongste speltak van 
onze scouting weer meegedaan met de Oliebollenfantengeloop in het hartje centrum van Oeteldonk. Het was erg druk in de stad, 
maar onze scouting was duidelijk herkenbaar door de mooie vlag die er was meegenomen. Er waren weer leuke activiteiten, zoals een 
parcours met allerlei hindernissen, verschillende kleine spelletjes onderweg en een stoere glijbaan. Nadat de kinderen gedurende de 
ochtend zijn verwend met lekkere chocomel, krentenbollen en nog veel meer lekkers zijn zij voldaan weer met hun ouders mee naar 
huis gegaan.

Wil je volgend jaar met ons mee feesten 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.

Meer info?
Voor meer info nodigen we je uit om een kijkje te nemen op www.scouting-columbus.nl of contact op te nemen met het secretariaat 
(Ruud Claassen) via e-mail: secretariaat@scouting-columbus.nl   of telefonisch via  06 53 41 59 73

Onze jongste speltak, de Welpen, en hun stafteam

De oudsten, de Explorers, met hun begeleiders

De Scouts en hun stafteam

‘S-PORT organiseert Pukkiesport in West.....
Pukkiesport zijn beweeglessen voor kinderen van 2 en 3 jaar. Samen met hun ouders/verzorgers/
grootouders maken kinderen spelenderwijs kennis met sporten en bewegen. Bewegen is gezond en 
samen sporten is bovendien enorm gezellig! Samen lekker gezond bezig zijn is leuk voor de peuter 
en zijn of haar ouders.
De lessen zijn gericht op spelen en ontdekken. De peuter maakt kennis met de grondvormen van be-
wegen (rennen, lopen, klimmen, springen en rollen). Deze zijn belangrijk voor een goede motorische 
ontwikkeling. Verder is het natuurlijk gewoon leuk om te doen. De lessen zijn telkens anders omdat 
de kinderen zelfs al kennis maken met echte sporten zoals judo, gymnastiek, dans, voetbal en tennis.
Wat u moet weten:
Lokatie/tijden: sportzaal Churchilllaan op woensdag van 9:30 tot 10:15 uur
Wanneer: 23 april + 14 / 21 / 28 mei + 4 juni 
Kosten: € 8,= voor 8 lessen (graag contante betaling)
Kleding: sportieve en makkelijk zittende kleding en zaalschoenen
Vragen? Neem contact op met :
 Wendy Assmann: 06 52 58 52 63 w.assmann@s-hertogenbosch.nl (ook voor aanmelden)
 Edwin Smolders: 06 52 58 52 64 e.smolders@s-hertogenbosch.nl
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Nati onale Sportweek bij TTV De Kruiskamp ‘81
Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 opent in de week van 21 t/m 26 
april voor iedereen haar deuren in het kader van de Nati onale Sportweek. 
Op dit evenement mogen alle wijkbewoners komen tafeltennissen en 
worden eigen leden uitgenodigd iemand mee te nemen. Het thema van 
de Nati onale Sportweek is ‘samen’ en dit gaat de vereniging dan ook in 
prakti jk brengen.

Op dinsdagavond 22 april van 20:30 tot 22:30 uur zijn alle 18 plussers uit 
de wijk welkom om te komen spelen op één van de vele tafeltennistafels 
die staan opgesteld. Neem iemand mee om tegen te spelen en kom dus 
‘samen’. Ook mag U alleen komen, er zijn alti jd anderen aanwezig om toch 
‘samen’ het tafeltennisspel te kunnen spelen. U zult ontdekken dat er al 
een aantal wijkbewoners acti ef zijn binnen de vereniging.

Op woensdagmiddag 23 april van 15:00 tot 17:00 uur is de speelzaal open 
voor kinderen. Ook hier mag je ‘samen’ komen om te spelen maar als je al-
leen komt  is het ook goed. Er is voldoende jeugd aanwezig om tegen te spelen. Op deze jeugdmiddag worden er tafeltennisonderdelen 
(zoals op de foto te zien is, beginnen we met een warming-up) geoefend en uiteraard is er ook ti jd om veel wedstrijdjes te spelen.
Wil jij ontdekken hoe snel je moet kunnen reageren bij deze sport, kom dan zeker langs!

TTV de Kruiskamp ’81 biedt tafeltennis voor jeugd (vanaf 5 jaar) en senioren op competi ti e- en recreati eniveau. We spelen op dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagavond maar ook op zaterdag en zondag zijn we regelmati g open.

Speelzaal: Churchilllaan 81 website: dekruiskamp81.nl  Info@dekruiskamp81.nl twitt er.com/tt vkruiskamp81

Acupunctuur, Kruiden, TuiNa-massage
Cupping, Moxa en Q-Light therapie

Behandeling alléén op afspraak

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen
van maandag t/m donderdag

tussen 08.30 en 09.30 uur en 19.00 en 20.00 uur

Admiraliteitslaan 402  -  5224 EM   s-Hertogenbosch

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

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

www.hulpstudent.nl

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

Zoals al veel mensen weten is Wellness park de Taling al een aantal maanden geopend en hebben al 
veel mensen de weg gevonden naar Wellness park de Taling. In dit unieke concept is dan ook iedereen 
van harte welkom om zich lekker te laten verwennen bij een van onze diensten.
Dames én heren kunnen naar kapsalon Annemieke om hun haar professioneel te laten behandelen.
Bij Aquarius Health kunt u terecht voor een heerlijke massage, bij schoonheidssalon Être Belle voor een 
specialisti sche behandeling. U kunt uw voeten laten behandelen door een pedicure. Talloze accessoires 
zijn te koop -voor jong en oud- bij “Trudy en zo”.
Ook is het kennis- en behandelcentrum van Van Neynsel hier gevesti gd voor fysio, ergo, logopedie, en 
diëteti ektherapeuten.
Tevens is er een klussenservice opgezet om voor een betaalbare prijs een kleine of grote klus te klaren.

Voor meer informati e kunt u alti jd even bellen naar Wellness park de Taling, telefoon: 073 822 8498
óf kijk op www.wellnessparkendenbosch.nl

20140404 WKS 2014 02.indd   14 2-4-2014   21:26:44671369 WGW Kruiskamp v4 geheel.indd   18 08-04-14   08:51



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

Buurtkapper MO
Goedkoper kan niet !

Of je moet het zelf doen !!
Maak een afspraak:   06 24 11 55 87

Pieter Florisstraat 22, ‘s-Hertogenbosch (Kruiskamp)

knippen € 7,00                   kinderen tot 12 jaar € 6,00

 voor 65+ers: maandag t/m vrijdag
van 09:00 tot 12:00 uur  € 5,00,  na 12:00 uur € 7,00

MBS Solutions
Siloweg 644, 5222 DA, ’s-Hertogenbosch Tel.073-8500550, mob. 06-28541078

www.mbssolutions.nl   kantoor@mbssolutions.nl
Kvk 17139940 BTW nummer NL 1480.20.987.B01 

Laten wij samen de veiligheid in onze wijken verhogen!

Uit onderzoek blijkt dat nog steeds veel huizen een makkelijk doelwit zijn van potentiële inbrekers. 
Slecht hang- en sluitwerk is meestal de oorzaak dat een woning ten prooi valt aan een inbraak.

MBS Solutions is al meer dan 12 jaar actief op het gebied van beveiliging van woonhuizen, zowel inbraak-
beveiliging als brandbeveiliging.
Samen met de bewoners van de wijken Kruiskamp, Schutskamp, Boschveld, Deuteren en Paleiskwartier, 
willen wij de veiligheid in deze wijken vergroten en het inbraakcijfer terugdringen.

Om bovenstaande kracht bij te zetten kunnen wij -in samenwerking met een aantal leveranciers- fl inke 
kortingen geven op bijvoorbeeld hang- en sluitwerk, bouwkundige beveiliging, elektronische inbraakbe-
veiliging en brandbeveiliging voor woonhuizen.
Om deze actie nog extra te ondersteunen, geven wij extra hoge kortingen op montageprijzen.

Laten wij samen woninginbraken in onze wijken terugdringen en zo een veiliger samenleving creëren.

Voor vragen of een vrijblijvend persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met Maurice Baert,
telefoon nummer 073 850 0550  of  06 28 54 10 78
Ook is het mogelijk uw vragen per mail te stellen via ons e-mailadres  kantoor@mbssolutions.nl

Deze actie loopt tot 1 juni 2014

Cursus - en opleidingscentrum voor 
Intuïtieve Ontwikkeling
Nijmegen • Den Bosch • ArnhemNijmegen • Den Bosch • Arnhem

Nu ook in 
BBS De Kruiskamp Den Bosch.

Meer informatie: 06 - 16 05 17 82
info@intuitieftraject.nl • www.intuitieftraject.nl
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Colofon
De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie (behorend tot de wijkraad West) en verschijnt 5 keer per jaar huis aan huis in de wijken 
Kruis- en Schutskamp. De Nieuwsbrief Wijkgericht Werken vindt u als middenkatern in de Wijkkrant. De digitale wijkkrant vindt u op  www.wijkraad-west.nl
Kopij (liefst digitaal) sturen naar redactie-wks@hotmail.com  of naar  Redactie Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, Helftheuvelpassage 117, 5224 AC  ‘s-Hertogenbosch
Indien u wilt adverteren in de wijkkrant, kunt u via deze adressen een vrijblijvende offerte aanvragen. De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te redige-
ren 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!!

“IK LOOP MEE”  Startevenement / Recordpoging Sportwijk West
zaterdag 19 april 13:00 uur, startschot bij atletiekvereniging O.S.S.-VOLO
Dit jaar verbindt NOC*NSF vanuit ‘vriendschap’ een thema aan de Nationale Sportweek: “Ik neem je mee!”
Sportwijk West gaat hierin mee en organiseert zelf een ‘’Ik loop mee’’ (hard-)loop-/wandelevenement.

Er wordt beweerd dat we in West te weinig bewegen. Die bewering gaan we toch zeker met zijn allen bestrijden? Hoe?

Zoveel mogelijk bewoners (van alle leeftijden) van West zetten deze middag zoveel mogelijk stappen door de route mee (hard) te lopen 
of te wandelen. Iedereen is welkom, dus ook de moeders/vaders met kinderwagens en rolstoelers met begeleiders. Met het totaal aan-
tal stappen dat we die middag samen bereiken, zetten we een record neer en bewijzen daarmee dat we in West wel degelijk bewegen.

Het startschot vindt om 13:00 uur plaats op de atletiekbaan van O.S.S.-
VOLO. Onder luid gejuich en motiverende muziek begint u daarna aan uw 
stappen en draagt bij aan het record!!  In wandeltempo doet men onge-
veer een half uur over de route (de looproute is het ‘’Rondje Sportpunt 
West’’ langs de diverse sportverenigingen van West). 
Om 14:00 uur wacht de deelnemers bij de finish (eveneens bij O.S.S.-
VOLO) een verrassing en worden onder de deelnemers aan de looproute 
een Sony Playstation spelcomputer (onder de jeugd tot en met 18 jaar) 
en een fiets (onder de volwassenen) verloot.
Daarna kunt u nog een bezoekje brengen aan de verenigingen en sport-
hal De Schutskamp waar u van harte welkom wordt geheten met allerlei 
(sportieve) activiteiten.
Samen lopen is leuk!              Wie neem jij mee op 19 april ?

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
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