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Van de redactie

Hopelijk is deze wijkkrant op zaterdag bij u bezorgd. Niet alleen natuurlijk om alle artikelen bij u onder de aandacht te brengen, maar om
uw speciale aandacht te vestigen op twee bijzondere evenementen die op zaterdagmiddag 21 juni plaatsvinden.
Allereerst van 12:30 tot 15:00 uur de feestelijke opening door wethouder van Olden van de fraaie herinrichting van de Hudsonlaan, met
recht het Hudsonpark genoemd.
Ook wordt tussen 14:00 en 17:00 uur de tweede lichting kunstwerken van de Kunstroute West officieel aan de wereld gepresenteerd en
krijg je de kans om de route met een gids te bewandelen (of te fietsen)! Wethouder Weyers komt ook meelopen. Op meerdere locaties
vindt een expositie plaats waar wijkbewoners hun kunst tentoonstellen. Meer informatie leest u verderop in deze wijkkrant.
Wij wensen u vanmiddag veel kijk- en daarna veel leesplezier..............Geerte, Senay, Brahim, Martin, Wim en Hans
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 20/21 september.Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 22 augustus aanleveren
(zie ook colofon achterzijde).
Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en teletusoonnummer.
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 vernieuwde Hudsonlaan

De tweede tranche
van de Kunstroute
West is gereed !!
Op 21 juni is de
officiële presentatie
en worden op diverse plekken in de
wijk kunstwerken van wijkbewoners
tentoongesteld. Kom tussen 14:00
en 17:00 uur naar BBS De Kruiskamp (startpunt én expositie) en
laat je meevoeren op en inspireren
door de Kunstroute West.
(lees meer op de volgende pagina)

Oﬃciële opening op 21 juni van 12:30 tot 15:00 uur
(lees meer op de volgende pagina)

Kijk voor de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken op de binnenpagina’s
De Nieuwsbrief Wijkgericht Werken staat dit keer bijna geheel in het teken van veiligheid.
Over de vreedzame wijk, de straatportiers, het onderzoek naar de veiligheid in de wijk en
wijkmanager Rens Jeunink over echte veiligheid en het gevoel van veiligheid.
En op de achterpagina: het gezondheidscentrum.

De volgende wijktafel is op donderdag 26 juni a.s. en gaat over veiligheid !!
Maakt u zich zorgen over de veiligheid in De Schutskamp en De
Kruiskamp? Over auto-inbraken, woninginbraken, geweld, overlast en verloedering? Kom dan naar de wijktafel van 26 juni a.s.
U wordt er geïnformeerd over hoe het er in de wijk voor staat. En
u wordt nadrukkelijk gevraagd om mee te praten. Over hoe het
veiliger kan worden. En wat u daarbij zelf kunt doen.

Kom luisteren en meepraten. De koffie en thee
staan klaar.
Wijktafel West, donderdag 26 juni
aanvang 19:30 uur
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel
wijkmanager Rens Jeunink

Kunstroute West.....DOOR EN VOOR DE BEWONERS.....
Wanneer? zaterdag 21 juni van 14:00 tot 17:00 uur.
Kunstroute West heeft als doel meer kunst te brengen van en voor de bewoners van Den Bosch West. In
2013 zijn op 4 locaties in de wijk trottoirtegels opgenomen in de bestaande bestrating. Trottoirtegels met
door wijkbewoners gemaakte afbeeldingen.
Op 21 juni wordt de tweede lichting van kunstwerken officieel gepresenteerd en bestaat de mogelijkheid om
zelfstandig of onder begeleiding deze plekken te bezoeken. Dat kan lopend, maar ook met de fiets.
Naast deze acht locaties gaan we ook bewoners in de gelegenheid stellen hun eigen gemaakte kunst tentoon
te stellen. Er is een enthousiaste groep mensen die hier aan meewerkt.
Dat gaan we doen op Brede Bossche School De Kruiskamp (locatie Jan
Olieslagersstraat), de winkelstrip aan de Kooikersweg, De WijkWerkWinkel
West (Titus Brandsmastraat 34), Park De Taling en (onder voorbehoud) de
Turkse Moskee.
Zo ontstaat dus een route langs minimaal 13 plekken in de wijk, met BBS
De Kruiskamp als startpunt (en waar ook de route verkrijgbaar is).
Om 14:00 en 15:15 uur kun je aansluiten bij een van de rondleidingen.
De exposities zijn tot 17:00 uur te bezichtigen.
Om 15:15 uur zal wethouder Jeroen Weijers aansluiten bij de rondleiding.
De tegels zijn gelukkig het hele jaar door te bezichtigen. Bij de afgebeelde
tegels hoort ook een bijpassend filmpje, via de QR-code op smartphone
of tablet te downloaden.
Van 12 tot en met 26 juni zijn de filmpjes ook te zien in de etalage van Van
Erp (Expert) in winkelcentrum De Helftheuvelpassage. In diverse etalages van de winkeliers zijn kopieën van de tegels tentoongesteld.
Mocht je na 21 juni ook nog enkele werken van wijkbewoners willen bekijken, dan kan dat op BBS De Kruiskamp. De koffie staat klaar.

Lekker Belangrijk.....

Geen desinteresse, maar de titel van de ﬁlm die jongeren van het
Jongerencentrum 4West maakten voor de Kunstroute West.
Onder begeleiding van Monique van de Wijdeven bedachten zij
zelf het verhaal, speelden zij zelf de hoofdrollen en filmden zij zelf
veel van het beeldmateriaal. 6 weken duurde het voordat de film

gereed was en de heuse première (waar anders dan in hun eigen
activiteitencentrum 4West??) -inclusief aankomst per limousine
en intocht op rode loper- kon plaatsvinden.
Alle aanwezigen waren na afloop vol lof over het resultaat en
complimenteerden de hoofdrolspelers met het resultaat.
Ook benieuwd? Kom op 21 juni naar de Kunstroute West en ontdek hoe belangrijk “Lekker Belangrijk” voor de jongeren is.

Oﬃciële opening Hudsonlaan na herinrichting.....
Wanneer? zaterdag 21 juni van 12:30 tot 15:00 uur.
Na enkele maanden van hard werken is het dan zover.
De Hudsonlaan is gereed en dat feit wordt gevierd met de officiële opening door wethouder Huib van Olden (tussen 13:00 en 14:00 uur).
Daarnaast worden enkele leuke activiteiten georganiseerd.
Op het programma (zoals momenteel bekend) staan ondermeer bollen
planten, vogelkastjes ophangen, optredens van een (smartlappen-?)koor,
wedstrijdjes in de pannakooi, etc. etc.
Ook Scouting Columbus heeft aangegeven van de partij te zijn.
Het belooft een gezellige middag te worden. Dus ga op zaterdagmiddag
21 juni eens een wandelingetje maken door de Hudsonlaan en aanschouw met eigen ogen datgene wat de buurtbewoners in gezamenlijkheid hebben ontworpen.

Van de wijkraad West.....
Wellicht heeft u de wijkraad de afgelopen maanden gemist op het winkelcentrum
de Helftheuvelpassage. We troffen er te weinig bewoners (en andersom) van de
Kruis- en Schutskamp om onze “spreekuren” effectief te houden.
Vanaf donderdag 4 september houden we van 10:00 tot 12:00 uur “spreekuur” in
het wijkplein.
Ook hebben wij daar vanaf heden onze eigen brievenbus waarin u briefjes of vragen aan de wijkraad kunt deponeren. Wij verzoeken u
wel steeds om contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, etc.) hierop te vermelden zodat wij -indien nodig- aan u nadere informatie kunnen vragen, maar -zeker niet onbelangrijk- aan u een en ander kunnen terugkoppelen.
De vorige wijkkrant werd gesproken over een openbare wijkraadvergadering die in mei zou worden uitgeroepen. Welnu, deze aankondiging was helaas te opportuun. Het bleek bijna onmogelijk om de juiste mensen -om wat voor reden dan ook- bij elkaar om tafel te
krijgen. Dat betekent dat u in september sowieso een update krijgt over de parkeerproblematiek. Gezien de komende vakantieperiode
is het niet verstandig om in juli of augustus een openbare wijkraadvergadering te beleggen.
Parkeren is ook een van de onderwerpen op de politieke avond die we in oktober gaan organiseren, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november. Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen kunt u als bewoner van De Schuts- en Kruiskamp horen wat de politiek specifiek voor ons de komende jaren in petto heeft en hierover met hen in discussie gaan !!
De exacte datum en tijd leest u in de september-editie van deze wijkkrant, maar wordt ook aangekondigd in De Bossche Omroep.

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

Veiligheid en Leefbaarheid
Aanpak jeugdoverlast
BIN (Buurt Informatie Netwerk)
Zeeheldenbuurt
Ontdekkingsreizigersbuurt
Winkelstrip Churchilllaan
Winkelstrip Boschmeerplein
Toelichting:
Project loopt goed, op schema
Project behoeft extra aandacht
Op korte termijn dringend acties nodig

Kwaliteit van Wonen

Samenleven en Zorg

Vitalisering openbare ruimte
Doorontwikkeling Wijkplein
Vitalisering Hudsonlaan
Talentenbank / Platform073
Renovatie Belgische Buurt
Brede Bossche School
Renovatie Ontdekkingsreizigersbuurt
Jongerenactiviteitencentrum
Herontwikkeling Kooikersweg (winkels, wonen)
Sportpunt/-wijk West
Herontwikkeling Churchilllaan
Ontwikkeling Wijkteam HH
Herontwikkeling Eindhovenlaan
Imagoverbetering
Overig
Kinderboerderij De Bossche Hoeve
Herontwikkeling Keuringsdienst van waren

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.

Wie en waar is Werk Wijk Winkel West ??

Het is een hobbyvereniging / ontmoetingsruimte voor zowel mannen als vrouwen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen, om welke reden dan ook. Er zijn verschillende activiteiten die door de leden met veel plezier
gedaan worden. Zoals o.a. Houtbewerking, computeren, pergamano, sieraden maken, mozaïeken ect.
De vereniging is elke werkdag van 10:00 uur tot 16:00 uur open en men kan er ook een kopje koffie / thee of fris
nuttigen. De contributie is maar € 45,- per jaar.
Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen in het les geven van o.a. computercursussen of andere activiteiten.
Mensen met nieuwe ideeën zijn altijd welkom.
Medio september willen wij ook een opendag houden om de mensen te laten zien wat wij zoal binnen de vereniging doen. Maar je kan
ook gewoon op elke werkdag even komen kijken of informatie vragen.
Ons adres is Titus Brandsmastraat 34 op de Kruiskamp. Telefoon: 073 88 86 557

DIALOOP in West.....
Ja, u leest het goed, het is geen typefout, het gaat echt om een nieuw gevormd woord, uit Dialoog en Loop. Geen vestingloop dit keer
maar een dialogische wandeling door buurt of wijk.
Een kleine werkgroep van bij de wijk West betrokkenen bereidt momenteel zo’n wandeling voor. Het idee komt van Peter van Helden,
die in Rotterdam jarenlang actief is geweest voor de Dag van de Dialoog en vandaar uit de Dialoop heeft ontwikkeld.
Dialoop verbindt mensen en organisaties en instellingen, winkeliers en scholen, moskee, kerk en gebedshuizen met seniorencomplexen
en speeltuin of jongerencentra. Al wandelend is er de Dialoog: het gesprek onderling, maar ook de Dialoog met de omgeving: wat zie
je, ruik je, proef je, hoor je, voel je in de straten en pleinen, waar je langs komt.
Al die indrukken doen iets, brengen iets te weeg. Het slaat bruggen tussen mensen van heel verschillende afkomst, cultuur, leeftijd,
geaardheid, overtuiging.
Want Dialoog is geen debat. Er hoeft niemand bekeerd of overtuigd te worden. Er wordt vooral en op de eerste plaats geluisterd, echt
geluisterd zonder oordeel of vooroordeel. Een dialoop is beperkt; maar er kunnen meer dialopen worden gehouden. Een unieke manier
om met je wijk of met die andere wijk kennis te maken.
U hoort nader. Met hartelijke groet, Peter van Helden (Dialoopcoördinator, pastor) Meer informatie? petervanhelden87@gmail.com

Kerkboulevard.....

“Kerkboulevard, wat is dat nu weer?” Ik zie het u al denken. “We hebben in den Bosch toch al een meubelboulevard en een paar

autoboulevards. Maar een kerkboulevard? Als die er al is, dan is hij zeker in het centrum; het gebied tussen Parade en Hinthamerstraat
of zo. Daar staan verschillende kerken”. Klopt, maar de meeste daarvan zijn helaas niet meer in gebruik als kerk.
Wellicht kijkt u ervan op, als ik u vertel dat die boulevard gewoon in de Kruiskamp te vinden is. Natuurlijk staat er geen straatnaambord
met “Kerkboulevard”, maar wist u dat er in de Evertsenstraat 3 kerken staan? Is u dat wel eens opgevallen? Moet u maar eens langsfietsen of lopen. Eerst zie je de Nieuw Apostolische Kerk, een eindje verder het gebouw van de Pinkstergemeente de Toevlucht en dan op de
hoek met de Karel Doormanstraat de Gereformeerde Kerk. Echt heel bijzonder.
Natuurlijk vraag je je dan weleens af, hoe dat ontstaan is; hoe die verschillende kerken hier terecht zijn gekomen. Daar willen we graag
wat over vertellen.
Als eerste de Nieuw Apostolische Kerk. Dit kerkgenootschap bestaat in den Bosch al sinds 1920. In de huiskamer van een van de toenmalige leden vonden de eerste kerkdiensten plaats. Omdat het ledental behoorlijk groeide werd de kamer al snel te klein. Er werd uitgeweken naar een zaal van het bekende café “de Rode Leeuw”. Daarna volgden nog diverse locaties in de binnenstad. Begin van de jaren
’80 kon een stuk bouwgrond gekocht worden aan de Evertsenstraat. Hierop staat sinds 1983 het huidige kerkgebouw. Al meer dan 30
jaar komen de leden van de gemeente, die wonen in de ruime omgeving van den Bosch, hier elke zondag bij elkaar om kerkdiensten te
houden.
Zo’n 100 meter verder staat het gebouw van Pinkstergemeente de Toevlucht. Van een afstand niet direct te herkennen als kerk, maar
kom je dichterbij dan valt je blik onmiddellijk op het grote houten kruis in de tuin. Dan weet je; dit is een kerk! Het gebouw is overigens
niet altijd kerk geweest, maar was in het verleden een kantoorgebouw. De Pinkstergemeente die er nu haar kerkdiensten houdt, kent
inmiddels ook al een lange geschiedenis in den Bosch. Na diverse omzwervingen door de stad, kreeg men begin van deze eeuw de gelegenheid om het kantoorpand aan de Evertsenstraat 33 te kopen. Van deze mogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt, waarna het
gebouw door de leden werd aangepast en voorzien van een kerkzaal en een aantal vergaderruimtes.
Als laatste in de straat, op de hoek met de Karel Doormanstraat, staat het gebouw van de Gereformeerde Kerk. Een kerkgebouw dat
stamt uit de jaren ’60; de tijd dat de Kruiskamp nog in aanbouw was. Zoals destijds gebruikelijk was in Brabant, werd er in iedere nieuwe
woonwijk een Rooms Katholieke kerk gebouwd. Ook dit gebouw was een katholieke kerk. Ouderen onder u zijn hier wellicht zelf nog
naar de kerk geweest.
De Gereformeerde kerk in den Bosch bestaat al veel langer dan een eeuw. Vanaf de jaren ’60 tot het eind van de vorige eeuw stond het
kerkgebouw aan de Korte Havenstraat. Toen een projectontwikkelaar het gebouw wilde kopen om op het terrein appartementen te
bouwen, kon dat onder één voorwaarde: hij moest zorgen voor een andere kerk. U raadt het al; hij wist dat het gebouw aan de Evertsenstraat te koop stond. De koop werd gesloten en vanaf 2000 is het een Gereformeerde kerk. Ook dit is, evenals de beide andere kerken,
een echte streekkerk. De leden komen uit een wijde omgeving rond den Bosch om hier de kerkdiensten bij te wonen.
Nieuwsgierig geworden? In de volgende nummers van de Wijkkrant hopen we u meer te vertellen over de kerken, over onze ideeën voor
de wijk en over geloven in het algemeen.
Als u niet zo lang kunt wachten, dan bent u altijd welkom tijdens de kerkdiensten. Ook kunt u de websites van de verschillende kerken
bezoeken: www.denbosch.gkv.nl, www.detoevlucht.net, www.nak-nl.org Hier kunt u ook de aanvangstijden van de kerkdiensten vinden.
Namens de 3 kerken, Henk van Weelden

Een kijkje in de keuken van De Schalm.....
We willen jullie graag een kijkje in de “keuken” van De Schalm geven.
Op een mooie donderdag in mei hebben 2 groepen met ondersteuning van de stagiaires een interactieve belevingsdag georganiseerd. Het thema was voorjaar/ pasen en daar hoort nieuw leven bij!
De groepen hebben een mobiele kinderboerderij geregeld genaamd dierenzorg, snoezelen met dieren. https://nl-nl.facebook.com/dierenzorg.snoezelenmetdieren
Het aanbod van dieren was
overweldigend, van een aantal
konijnen en cavia’s tot kippen,
schildpad, krokodil en zelfs een
beverrat.
Zowel de cliënten (kijk maar op
de foto rechts hoe Jacco geniet)
als begeleiding hebben enorm
genoten van het aaien, kijken en
horen van al deze mooie en soms
ook spannende dieren.
Deze dag was niet mogelijk
geweest zonder de inzet van vele
vrijwillige handen.
We willen via deze weg de vrijwilligers uit de wijk extra bedanken!
Shioban, Gijs en Robert (zie foto links), zonder jullie was het niet zo’n
groot succes geweest!!
Denk je nu ook ik zou wel eens willen ondersteunen op De Schalm
neem dan contact op met
Bregje: bvanklaveren@cello-zorg.nl of Floor: ftenhave@cello-zorg.nl
telefoon: 073 621 3281

Wijkteam na een volledig jaar.....

Op 27 mei 2013 is het wijkteam Helftheuvel officieel van start gegaan, we zijn nu een jaar verder. Tijd voor een korte terugblik.
De eerste maanden stonden vooral in het teken van het bekend raken met de wijk en zijn bewoners. Er werd vooral ingezet op het
herkenbaar zijn in de wijk, maar ook bereikbaar te zijn voor vragen en initiatieven van bewoners. In het begin hadden we nog geen
vaste stek in de wijk, maar sinds oktober 2013 hebben we onze plek gevonden in het wijkplein. We zijn heel blij met deze mooie locatie
midden in ons werkgebied. Mensen weten het wijkplein steeds vaker te vinden voor een bakje koffie of een praatje.
In dit jaar hebben we veel krachten in de wijk ontdekt en ook gezien dat er al heel veel voor elkaar wordt gedaan. Dit is niet altijd even
zichtbaar voor iedereen. Als wijkteam zijn we ook heel blij met alle vrijwilligers op het wijkplein die er voor zorgen dat een groot deel
van de week iedereen in de wijk hier terecht kan met een vraag of een probleem. Zonder hun inzet zouden veel mensen niet meteen
geholpen kunnen worden.
Ook hebben we geprobeerd verbindingen in de wijk en op straat verder te versterken. Gedacht kan worden aan de Kooikersstrip wat
een broedplaats is voor allerlei initiatieven en waar we letterlijk onze handen uit de mouwen hebben gestoken. Met de tomeloze inzet
van vrijwilligers heeft ook de kinderboerderij een extra boost gekregen. We hopen komend jaar nog veel meer van dit soort initiatieven te ondersteunen.
In het begin was het in de samenwerking met andere partijen in
de wijk soms nog even zoeken, maar dit gaat na een jaar steeds
beter. We weten elkaar beter te vinden en maken meer gebruik
van elkaars kennis. Dit is voor ons een leerproces geweest wat
nog steeds vol op gaande is gezien alle ontwikkelingen in de maatschappij die nog op ons af komen.
We staan als wijkteam nog voor heel veel uitdagingen de komende
jaren. We krijgen bijvoorbeeld een uitbreiding van werkgebied,
meer taken komen naar de gemeente toe waar het wijkteam ook
een rol in zal spelen, meer mensen weten ons te vinden. Belangrijk
is dat we als team blijven functioneren, iets waar we het afgelopen
jaar in gegroeid zijn.
Ondanks alles wat er soms op je af komt is het belangrijk ook met
elkaar en de bewoner te kunnen lachen en gefocust te blijven op
wat er wel goed gaat.
Wijkteam Helftheuvel

Wandel je FIT.....

Voor wie, Wanneer, Waar, Hoe ver?
Voor bewoners van ’s Hertogenbosch West van 55 jaar en ouder die het leuk vinden om wekelijks met
een groep te wandelen. Iedere donderdag van 13.30-14.30 uur. Begin en eindpunt is Park De Taling
(Eendenkooi 2). Verzamelen bij de receptie. 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 m.atzeni@vanneynsel.nl 073 822 8700

Platform073

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, organisaties en bedrijven uit de hele gemeente. Alles gebeurt op niet-commerciële basis, dus geld vragen of bieden is verboden!
(stedelijke) Cijfers van Platform073 tot 15 mei 2014:
Deelname inwoners: 203
Organisaties/groepen: 148
Bedrijven: 32
Aantal vragen: 343
Aantal reacties op vragen: 250
Aantal aanbod: 113
Aantal reacties op aanbod: 311
U kunt bij het gebruik van Platform073 hulp krijgen van de wijkwerker. Dit kunt u aanvragen via de website.
Neem snel een kijkje op www.platform073.nl
Kom op 21 juni ook kijken naar de Kunstroute West met o.a. de metamorfose van de winkelstrip Kooikersweg

MEER! met elkaar.....
Onlangs heeft MEER! met elkaar een verwendag georganiseerd voor haar vrijwilligers. Het was bedoeld om
alle vrijwilligers van de 4 buurten waar MEER! met elkaar actief is (Kruiskamp/Schutskamp, Hambaken, Haren/
Donk/Reit en Boschveld) kennis met elkaar te laten maken en eens in het zonnetje te zetten voor al het goede
werk dat zij doen. We kregen een (gezichts-)massage, manicure, konden wenkbrauwen epileren, sieraden maken. Wij kregen ook een speciale behandeling, gegeven door het Zina theater (beautyverhalensalon). Onder
het genot van een handmassage konden de vrijwilligers, hun ogen afgesloten door een blinddoek, luisteren naar
een levensverhaal van iemand anders.

Zina theater met hun “beautyverhalensalon”

Thea, vrijwilliger Taalontmoeting,
met gezichtsmassage door Gosja

Vrijwilligers van alle leeftijden en nationaliteiten,
Eenieder zet zijn eigen kennis en ervaring in.

MEER! met elkaar zoekt nog vrijwilligers voor de Initiatiefgroep. Hierin komen we met verschillende nationaliteiten bij elkaar om samen
activiteiten te bedenken en te organiseren voor onze deelnemers. We vragen mensen die het fijn vinden om samen in gesprek te gaan,
maar ook bij anderen te polsen waar een wens ligt en dat onder begeleiding van Divers om willen zetten naar een activiteit, een cursus,
of een workshop. Je hoeft deze niet zelf te geven.
Inloop ochtend
Heeft u ook behoefte om zomaar gezellig vrouwen van verschillende nationaliteiten te ontmoeten of gewoon fijn samen iets te ondernemen onder het genot van een kopie koffie of thee ? Dan bent u iedere dinsdag ochtend welkom bij BBS Kruiskamp in het lokaal van
MEER! met elkaar. De koffie staat klaar van 9:00 tot 11:30 uur. We praten veel en doen elke keer iets anders. De dingen die we doen is op
wens van de deelnemers, zoals: breien, uitstapje, informatie van een professional, ruimte inrichten, etcetera. Bij de inloop op dinsdag 24
juni is er weer een schoonheidsochtend, met manicure, make up, je haar mooi maken, epileren. Wil je ook een keer verwend worden?
Meld je dan aan!!
Meer informatie over MEER! met elkaar : T: 073-8225242 (geen voicemail) of meermetelkaarwest@divers.nl
OF via Claudia ten Hove, T: 06-21593723, E: c.tenhove@divers.nl

Turkse moskee Orhan Gahzi presenteert plannen.....

Eind april keurde het college van B&W de aankoop door de Islamitische Stchting Nederland,
Orhan Gahzi ‘s-Hertogenbosch van de voormalige Monseigneur Beckersschool goed. Op de
plaats van de school wordt een ontmoetingsplaats incl. gebedsruimte gebouwd. Op een ander
deel van het terrein moeten woningen voor ouderen verrijzen. Er komen ook zo’n negentig
parkeerplaatsen (nu slechts twintig) op het terrein.
Op dinsdag 13 mei j.l. presenteerde het bestuur de
plannen. De bijeenkomst
werd door de uitgenodigde omwonenden redelijk
bezocht.

Duidelijk werd gemaakt dat de
gepresenteerde plannen zich nog
in de ontwerpfase bevinden en
dat het nog wel twee jaar kan
duren voordat met sloop van de
school en nieuwbouw kan worden gestart.
Na afloop was gezorgd voor lekkere hapjes en kon men zelf nog
vragen aan het bestuur stellen.

Samen jezelf op weg helpen.....
Binnenkort start Stichting de Ambachtshoeve weer haar project Maatcoaching in ’s-Hertogenbosch. Dit project is bedoeld voor mensen
die om wat voor reden dan ook een afstand tot deelname aan de maatschappij ervaren. De 10 groepsbijeenkomsten zijn bedoeld om
samen met gelijkgestemden op zoek te gaan naar handvatten om meer structuur aan te brengen in uw leven. Het zoeken kan gericht
zijn op het behouden of vinden van (vrijwilligers)werk, uitbreiding van uw sociale contacten en het vergroten van uw zelfvertrouwen
en zelfredzaamheid. De bijeenkomsten vinden plaats in het Steunpunt Zelfhulp, Sonniusstraat 3 in ’s-Hertogenbosch. Het project wordt
gesubsidieerd door de gemeente.
Zie www.ambachtshoeve.nl voor de folder.
Voor meer informatie en/of voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met
Mieke van Kooij, trainer: tel. 073 511 2451, 06 21 94 19 06 of mailen naar maatcoachingmvdl@home.nl

Cliëntenraad Park De Taling zoekt nieuwe leden !!
Woon- en zorgcentrum Park De Taling heeft een wettelijk vereiste Cliëntenraad.
De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle clienten die diensten afnemen van Park De Taling.
De leden van deze raad vertegenwoordigen de bewoners in zeer veel uiteenlopende zaken en heeft
het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie.
Op deze wijze wordt medezeggenschap gerealiseerd ten aanzien van beleid en uitvoering van zorgverlening en op het gebied van veranderingen in de zorg. Vooral dit laatste punt heeft onze aandacht.
Ook de dagelijkse zaken zoals maaltijdverstrekking, schoonmaak, inrichting van het huis en een flink aantal andere zaken waar bewoners van Park De Taling dagelijks mee geconfronteerd worden, hebben onze aandacht.
Welke werkzaamheden kent de Cliëntenraad?
• Eens per maand is er een koffie-uurtje met de bewoners en Cliëntenraad waarbij gelegenheid is om aandachtspunten te bespreken.
• Eens per twee maanden is er een raadsvergadering die twee uur duurt waarbij alle leden aanwezig zijn.
• Eens per maand heeft het bestuur van de Cliëntenraad een formeel overleg met het management team van Park De Taling.
• Daarnaast is het bestuur van de Cliëntenraad lid van de Centrale Cliëntenraad van Van Neynselgroep waaronder woon- en zorgcentrum Park De Taling valt.
Werken in de Cliëntenraad is ontzettend leuk en boeiend werk. Er wordt veel werk verzet dat rechtstreeks met het welzijn van de bewoners te maken heeft.
De Cliëntenraad werkt efficient door gebruik te maken van modern media, zoals email.
De werkzaamheden worden verricht op vrijwillige basis. Er is een regeling voor vergoeding van onkosten. Daarnaast is er budget om de
deskundigheid te bevorderen.
We zijn op zoek naar nieuwe leden die de huidige Cliëntenraad een bredere basis geven zodat zaken beter verdeeld kunnen worden.
De verandering in de zorg door het scheiden van wonen en zorg, zal zeker extra werkzaamheden geven. Als Cliëntenraad willen we
daarop voorbereid zijn.
Nadere informatie wordt u graag verstrekt door de secretaris van de Cliëntenraad,
Mevrouw A. van Logten-Godschalk
Email: talingcr@gmail.com
Tel: 06 53 10 53 34

Boer Kees

O, ik ben rijk, ‘k heb schatten veel.
Want de zon aan den hemel is mijn juweel
En de winden zijn mijn schalmeien.
Ik draag een diamanten kroon
Van ranonkelknoppen en zilverschoon,
Dien een koning me zou benijên.
Zodra de morgen ontbloeien gaat,
Mijn juweel in de wolken te schitteren staat,
Mijn schalmeien klinken op de koren.
En dool ik door ‘t vergulde dal,
Dan vind ik mijn fonkelkroon overal
En ik voel me als ‘n vorst geboren.

Rijkdom
‘k Ben arm geboren, ik heb niet veel;
Maar de wei biedt me gul haar lentegeel
En de hemel strooit goud van boven.
Mijn hart zingt een gelukkig lied;
Als een vroom-tevreden heremiet
Zit ik mij in de zon te stoven.
Hoe zou ik niet gelukkig zijn!
om mij heen bloesemt blank de zonneschijn,
Hangen trossen van rijpe roken.
De merel blaast zijn zilverfluit,
De kapellen dwarr’len voor me uit,
Aan mijn voet is een roos ontloken.

Boerenwijsheid:

Als Sint Antonius de zon doet schijnen
Ziet de boer zijn zorgen verdwijnen

Logopedie Helftheuvel 15 jaar en verhuizing.....
Wij verhuizen naar BBS Westerbreedte (Paus Joannesschool en ‘t Mozaiëk) en Gezondheidscentrum Den Bosch West
Wij helpen kinderen met eet- en drink, meertaligheid, praten, stem, onthouden van dingen die je hoort. Wij helpen ook volwassenen.
Met stemproblemen en liplezen. Wij zijn gespecialiseerd in baby’s, jonge kinderen, meertaligheid, stem en liplezen. Wij komen ook aan
huis als u niet naar ons toe kunt komen. Alies geeft ook cursussen in ouderbegeleiding en liplezen.
Wij hebben contracten met VGZ en alle andere verzekeringen. Wij hebben geen wachtlijst. U kunt zonder verwijzing naar ons toekomen.
Alies Olling en Willeke van Doorn
U kunt binnen lopen of bellen/appen/mailen.
Voor vragen woensdag BBS 8.30-9.00 of 073-6221412/0633826186/info@logopedie-helftheuvel.nl/www.logopedie-helftheuvel.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 pijnpatienten. 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 vernieuwende 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-Hertogenbosch/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, reumatologen, 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 hoogwaardige 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

Nieuw Gezondheidscentrum West klaar.....

In mei opende het grootste Eerstelijns Gezondheidscentrum van Den Bosch haar deuren in
het voormalig pand van de Raad van Kinderbescherming aan de Kooikersweg. Het nieuwe
centrum is een initiatief van de huisartsen van Gezondheidscentrum West, huisartsenpraktijk Kruiskamp & Apotheker M. van Loenhout
In de visie van de huisartsen zou het een groot centrum midden in Den Bosch West moeten worden, dat huisvesting biedt aan een
breed scala gezondheidswerkers in de eerstelijn. Daarmee komt het centrum tegemoet aan het streven van de overheid om de zorg
binnen de wijk te organiseren. Dat het centrum daarin lijkt te slagen moge blijken uit het brede aanbod van disciplines. Naast huisartsen en apotheker nemen een tandartsenpraktijk, een psychologenpraktijk, fysiotherapeuten, logopedisten, podotherapeuten, verloskundigen, Mensendieck, Thuiszorg en diëtisten hun intrek in het pand. Elke dag is er een prikdienst aanwezig om bloed af te nemen.
Meer informatie over al deze zorgaanbieders is overzichtelijk samengevat op de website denboschwest.nl Daarnaast blijft de Viersprong gevestigd in het pand.
Aan de buitenkant is het pand niet zoveel veranderd, de markante
vorm en de aluminium buitenkant van het in begin jaren tachtig
door Frans van Dillen en Rien van Ogier ontworpen gebouw blijven hetzelfde, maar de grote parkeerplaats is nieuw en zorgt voor
en goede bereikbaarheid per auto. Het kunstwerk van Tine van de
Weijer heeft een mooie nieuwe plek gekregen.
De binnenkant van het pand is totaal vernieuwd waarbij ook de
voormalige parkeerkelder is verbouwd tot praktijkruimtes.
De lift is vervangen door een nieuwe, groot genoeg voor vervoer
per brancard.
Het nieuwe centrum heet Gezondheidscentrum Den Bosch West.
De Viersprong heeft het spits afgebeten en is al op 1 mei in het
nieuwe gebouw getrokken, de huisartsen zijn op 22 en 23 mei
verhuisd naar de Kooikersweg 203.

Oefentherapie Mensendieck Helftheuvel verhuisd naar Gezondheidscentrum Den Bosch West

Op 6 mei was het dan zo ver!! De praktijk voor oefentherapie Mensendieck op de Helftheuvel is verhuisd naar het nieuwe gezondheidscentrum Den Bosch West op de Kooikersweg 203.
Mijn praktijk voor oefentherapie Mensendieck bestaat 15 jaar en dit was een mooi moment om er nog eens 15 jaar aan vast te plakken
op de nieuwe locatie. Het biedt mij vele mogelijkheden, zoals de onderlinge samenwerking met de huisartsen en de overige disciplines.
Het zal voor u even wennen zijn om het vertrouwde plekje in het sociaal cultureel centrum in te ruilen voor een plekje in het gezondheidscentrum. Maar mijn website, emailadres en telefoonnummer blijven hetzelfde. De nieuwe locatie is niet ver verwijderd van de
Helftheuvel. Er is voldoende parkeergelegenheid en het gebouw is zeer toegankelijk.
Mijn werk zal niet veranderen. U krijgt dezelfde zorg als u van mij gewend bent. Onder mijn begeleiding leert u hoe u uw houding en
manier van bewegen kunt verbeteren. Ook zonder klachten kunt u bij mij terecht om te werken aan uw houding en manier van bewegen. U heeft geen verwijzing nodig.
Bij twijfel kunt u mij altijd bellen of mailen (zie onderstaande gegevens).
U bent van harte welkom!!
Annemarie Wolfert, Praktijk voor oefentherapie Mensendieck
Gezondheidscentrum Den Bosch West - Kooikersweg 203 - 5223 KE ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 621 7176
www.mensendieckhelftheuvel.nl
info@mensendieckhelftheuvel.nl

“Fysiotherapie Van de Ven blijft op het vertrouwde adres”
Recent hebben er diverse verhuizingen plaatsgevonden in en rondom het
“Gezondheidscentrum West”. Fysiotherapie Van de Ven blijft op de voor u
bekende en vertrouwde locatie aan de Koenendelseweg 9 te ‘s-Hertogenbosch.
Fysiotherapie Van de Ven
In 1984 vestigde Rob van de Ven zijn fysiotherapiepraktijk aan de Koenendelseweg in het
“Gezondheidscentrum West”. Als fysiotherapeut werkte hij onder andere bij FC Den Bosch,
Hockeyclub Den Bosch en bij het Theater aan de Parade. Samen met Elles de Laat en Gijs van de
Ven vormen ze Fysiotherapie Van de Ven. De positieve houding en mensgerichte aanpak
kenmerkt hun manier van werken. Tevens is er een nauwe samenwerking met huisartsen en
andere medisch specialisten om kwalitatief goede en snelle zorg te kunnen verlenen.
“De vraag van de patiënt staat bij ons centraal. Samen onderzoeken we de klacht, maken een
plan van aanpak en gaan aan de slag. Het geeft pas voldoening als een patiënt tevreden de deur
uit gaat”, aldus Rob van de Ven.
Naast algemene fysiotherapie is de praktijk gespecialiseerd in manuele therapie, handtherapie,
sportfysiotherapie, McKenzie, oefentherapie bij artrose en medical taping. Deze
therapievormen kunnen worden ingezet voor o.a. rug-, nek- en hoofdpijn, hand- en polsletsel,
sportblessures, gewrichtsklachten, long- en ademhalingsproblemen (COPD), perifeer arterieel
vaatlijden (etalagebenen).
Contact
Voor meer informatie, een vraag of een afspraak kunt u contact opnemen. Dat kan direct met
de praktijk of via het algemene telefoonnummer van de Fysiocompany. Ook zonder een
verwijzing van de huisarts kunt u terecht. Fysiotherapie Van de Ven helpt u graag!

Elles de Laat

Fysiotherapie Van de Ven
Koenendelseweg 9, ‘s-Hertogenbosch
T: 073-6215551 (bereikbaar op het hele en halve uur)
E: vandeven@fysiocompany.nl

Rob van de Ven

Algemeen
Fysiocompany
T: 073-6232222

Gijs van de Ven

TianShu start een nieuwe aanpak in de strijd tegen pijn en chronische ziekten.....
ECIWO acupunctuur!
ECIWO is de Engelstalige afkorting voor: Embrio Containing the Information of the Whole Organism.
Het unieke aan de ECIWO acupunctuur therapie is dat bij chronische aandoeningen de cellen tot herstel gestimuleerd worden. Cellen
gaan weer op hun normale, gezonde wijze reageren. De therapie helpt dus juist bij aandoeningen waaraan men in de reguliere geneeskunde niets of weinig meer kan doen.
Ook heeft TianShu heeft een ECIWO-graaf in haar praktijk aangeschaft. Hierdoor is het mogelijk u een ECIWO diagnose scan en behandeling aan te bieden. De ECIWOgraaf helpt om te bepalen waar de aandachtsgebieden van uw lichaam zijn. Hier kunnen de oorzaken
van uw klachten gevonden worden.
Om de aandoening nader te bepalen worden de normale methoden van de Traditionele Chinese Geneeskunde gebruikt. Het nauwkeurigheidspercentage van diagnose is negentig procent.
ECIWO® acupunctuur is inmiddels toegepast bij de behandeling van meer dan 1.000.000 personen en bij meer dan 200 klachten of
ziektebeelden. De op de drie wereldcongressen gepresenteerde gemiddelde effectiviteit na de ECIWO® therapie betrof zo’n 90%.
Verrassend goede en bijzondere effecten zien we vaak optreden meteen na een eerste behandeling. ECIWO® acupunctuur is al door
vele artsen en therapeuten in meer dan 30 landen met veel succes toegepast.

Zie ook de advertentie van TianShu elders in deze wijkkrant.

Inschrijving Swim to Fight Cancer geopend

Onder de naam ‘Swim to Fight Cancer’ wordt een unieke zwemtocht van ca. 2000 meter door natuurlijk buitenwater in een stad
georganiseerd. De eerste editie in 2014 wordt gehouden in Noord-Brabant. Op zondag 14 september 2014 wordt er gezwommen in
het water van de Singelgracht en de Stadsdommel langs de prachtig gerestaureerde vestingwerken aan de historische binnenstad van
’s-Hertogenbosch. Swim to Fight Cancer is een zwemevent waarbij elke deelnemer zoveel mogelijk donaties ophaalt voor Fight cancer,
een stichting die fondsen werft voor wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie via KWF Kankerbestrijding. Fight cancer wil met
name jonge mensen bewust maken van de noodzaak van kankerbestrijding, ze betrekken bij de strijd tegen kanker en vooral: Aansporen tot actie.
Op 14 mei ging een aantal prominenten te water om het zwemparcours te
verkennen. Dat was ook de start voor de inschrijvingen, individueel of met
een team, via www.swimtoﬁghtcancer.nl
De opbrengsten van de Swim to Fight Cancer gaan naar zogenaamde
fellowships, een project van Fight cancer. Een fellowship is een persoonlijke beurs voor jonge, talentvolle artsen en onderzoekers, waarvan we
verwachten dat ze een belangrijke rol zullen gaan spelen in het kankeronderzoek in Nederland. Zo wordt het goede doel concreter gemaakt voor
de deelnemers en de donateurs en krijgt het letterlijk een gezicht.
Kijk voor meer informatie op www.ﬁghtcancer.nl
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De presentatie zal gedurende de gehele dag in handen zijn van de geboren Bossche acteur en
theatermaker Gijs Vennix.
Naast de professionele optredens is op het open podium ruimte voor iedereen die een optreden waarin de ukulele een hoofdrol heeft - wil verzorgen.
De Fransman David de l'Huile zal aanwezig zijn met zijn unieke tentoonstelling van hand gebouwde
ukuleles, welke hij fabriceert van oude olie- en voedselblikken.

Kooikersweg 547

dinsdag t/m vrijdag: 10:00 - 17:00 uur
zaterdag 11:00 - 17:00 uur

Andre Hendriks zal met zijn ukulele winkel 'ukuleleplein.nl' aanwezig zijn en een keur aan ukuleles te
koop aanbieden. Van zeer betaalbare instapmodellen tot gunstig geprijsde ukuleles voor gevorderde
spelers.
Verder verzorgen Andre Hendriks en Thako van den Heuvel (samen Ukulele Duo The D'Ukes) nog een
vrij toegankelijke workshop. Hierbij kan iedere beginner instappen en een eerste kennismaking met de
ukulele ervaren.

Kooikersweg 549

Gedurende het festival worden lootjes verkocht voor de grote loterij aan het einde van de dag.
Inge
Dinge ukuleles
is tevens
de thuisbasis
vanprijzen
Verschillende sponsoren hebben reeds een aantal
geweldige
beschikbaar
gesteld als
voor deze loterij.
Stichting Kledingbank ‘s-Hertogenbosch e.o.
Website: www.facebook.com/Uketown

Einde Persbericht

www.kledingbankdenbosch.nl

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, juni 2014

‘Het is veiliger dan het lijkt’
Vraag aan wijkmanager Rens Jeunink hoe het gesteld is met de veiligheid in de wijken De
Schutskamp en De Kruiskamp en er volgt een uitgebreide relaas over zorgen, positieve
ontwikkelingen en dingen die anders zijn dan ze voelen. Een interview met een wijkmanager
over zijn stokpaardje: veiligheid.
Het begint al bij de vraag of de wijken
nou veilig zijn of niet. Die vraag blijkt
nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden. “Er zijn zorgen”, steekt Rens van
wal. “Zo zijn er in De Schutskamp veel
woninginbraken, wordt er nogal eens
ingebroken in auto’s, hebben winkeliers
last van diefstallen en is er meer dan in
de meeste andere wijken sprake van
geweld.” In De Kruiskamp gaat het wat
beter. “Het aantal woninginbraken is
daar, na een piek in 2011, bijvoorbeeld
fors afgenomen. Wel ligt er meer
rommel op straat – verloedering heeft
ook alles met het onderwerp veiligheid
te maken.”
De twee wijken samen voldoen net aan
het minimum niveau op het gebied van
veiligheid, zoals dat drie jaar geleden
door het gemeentebestuur is vastgesteld. “We doen het hier beter dan in
Noord en de binnenstad.

Dat is fijn, maar in alle andere wijken
van de stad gaat het weer beter dan
hier in West. Het moet dus écht beter.”
Gevoel
En dan is er nog het veiligheidsgevoel.
“De gemeente heeft onderzoek gedaan
naar de echte veiligheid in alle wijken.
Dat is een kwestie van gegevens verzamelen, bijvoorbeeld van de politie. Maar
er is ook onderzocht hoe veilig of
onveilig mensen zich voelen. De conclusies zijn best opmerkelijk. De stad wordt
steeds veiliger en dat geldt ook voor
West, maar het gevoel verbetert niet
mee.”

Lees verder op pagina 2

Wijkmanager Rens Jeunink:
‘Er is meer mogelijk”.

West wordt veiliger, maar het houdt niet over
De wijken Kruiskamp en Schutskamp worden stapje voor stapje veiliger. Maar ze zijn nog lang niet veilig genoeg. Dat is de
conclusie die getrokken mag worden uit een onderzoek naar de veiligheid in ‘s-Hertogenbosch. Er is nog werk aan de winkel.
Het gemeentebestuur bedacht in 2010
doelstellingen op het gebied van
veiligheid. Die moeten, zo besloten
burgemeester en wethouders, in 2014
zijn gehaald. Het goede nieuws is dat
een jaar eerder dat punt in ’s-Hertogenbosch al is bereikt. Dat geldt ook, al is
het met hakken over de sloot, voor West.
West is veiliger dan Noord en de Binnenstad, maar nog wel onveiliger dan alle
andere wijken in de stad. Dat komt
vooral door de situatie in De Schutskamp. Vooral overlast door jongeren,
woninginbraken en auto-inbraken

komen daar nog veel voor.
Deze uitgave van Wijkgericht staat
grotendeels in het teken van veiligheid.
U leest hier over hoe het met de veiligheid gesteld is, over projecten om de
veiligheid te vergroten en over wat
wijkbewoners ervan vinden.
Wijktafel
Wilt u nog meer weten over dit belangrijke onderwerp? Wilt u uw mening
geven of suggesties doen over wat beter
kan? Kom dan naar de wijktafel. Die
wordt gehouden op donderdag 26 juni

vanaf 19.30 uur. Na een presentatie over
de stand van zaken in de wijk met
betrekking tot veiligheid en enkele
verhelderende filmpjes, wordt er in
groepen gediscussieerd. Het gaat daarbij
vooral over zaken waar nog wat te
verbeteren valt, zoals woninginbraken,
auto-inbraken, jongerenoverlast, geweld
en het gevoel van onveiligheid.
De avond wordt afgesloten met een
gesprek waaraan iedereen mee kan
doen.
Het belooft een boeiende avond te
worden, dus kom vooral langs!

Vervolg van pagina 1
Waar dat toe leidt, blijkt ook het
onderzoek: één op de vier inwoners van
De Schutskamp doet ’s avonds de deur
niet open als er wordt gebeld, één op
de tien inwoners mijdt al wandelend of
fietsend bepaalde straten en één op de
vijf inwoners voelt zich op straat niet
gemakkelijk.
Rens maakt zich er zorgen over. “Mensen vinden in het algemeen een goed
gevulde maag en gezondheid zo
ongeveer het belangrijkste dat bestaat,
maar veiligheid komt meteen daarna.
Een gevoel van onveiligheid vinden
mensen vaak nog erger dan eenzaamheid of gebrek aan waardering en
respect. Dat blijkt uit onderzoek. En dat

zegt nogal wat. Als mensen veiligheid
zó belangrijk vinden en zich zo onveilig
voelen, dan moet er wat gebeuren.”
Waarbij Rens nadrukkelijk niet bedoelt
dat de gemeente met een reeks van
maatregelen moet komen. “Al zou de
gemeente dat willen, dat kan gewoon
niet. Gemeente en politie kunnen veel,
maar we hebben echt de wijkbewoners
zelf nodig om tot verbetering te
komen.”
Meer mogelijk
Gelukkig gebeurt er al veel. Met
projecten als het Buurt Informatie
Netwerk, Vreedzame Wijk en de
portiek- en straatportiers, waarover
elders in deze nieuwsbrief meer,

bijvoorbeeld. Daarmee werken wijkbewoners hard om de eigen omgeving
plezieriger en veiliger te maken. “Maar
er is vast nog meer mogelijk”, denkt
Rens. “Daarom houden we donderdag
26 juni in sociaal cultureel centrum De
Helftheuvel een avond, helemaal in het
teken van veiligheid. Dat belooft een
boeiende avond te worden, waarbij we
concrete ideeën en voorstellen gaan
verzamelen. We mogen best even
mopperen over wat er nog niet goed
gaat, maar we gaan vooral samen
vaststellen hoe het beter kan. Ik hoop
en vertrouw op een grote opkomst van
bewoners die in het belang van zichzelf,
hun dierbaren en de hele wijk verbeteringen tot stand willen brengen.”

Veiligheid in de wijk: de feiten
De gemeente heeft diepgravend onderzoek gedaan naar de veiligheid in ’s-Hertogenbosch. Er zijn gegevens verzameld over inbraken,
verloedering, diefstallen, geweld, verkeersongelukken en nog zo wat zaken. Samen geven ze een gedetailleerd beeld. Op deze
pagina’s leest u de gegevens over de wijken De Schutskamp en De Kruiskamp. Wijken waarmee het iets beter gaat, maar waarmee het
tegelijkertijd slechter gaat dan in de meeste andere wijken.

Wijkagent Frank Verboord weet alles van de veiligheid en onveiligheid in de wijk (Archieffoto 2011).
De Schutskamp
Bewoners van de wijk De Schutskamp geven hun wijk het
rapportcijfer 6,3 als het om veiligheid gaat. Dat ze zo zuinig
zijn met hun punten, lijkt terecht. Want in de wijk gebeurt
nogal eens wat dat niet door de beugel kan.
Woninginbraken. Nam het aantal inbraken in huizen binnen de
gemeente in 2013 flink af, dat geldt niet voor De Schutskamp.
Er is maar liefst in 31 per duizend woningen ingebroken. Dat is
veel. Volgens deskundigen zijn er twee oorzaken. Nog veel

woningen hebben enkelglas en die ruiten zijn gemakkelijk in
te gooien. Ook het feit dat er veel ouderen in de wijk wonen is
volgens de politie een oorzaak. Want vooral bij seniorenwoningen aan de Boschmeersingel is veel ingebroken. Overigens
vermoedt de politie dat enkele leden van één familie achter
een groot aantal inbraken zit.
Auto-inbraken. Vooral aan de Helftheuvelpassage, de Eendenkooi en het parkeerterrein bij de sportvelden is het vaak raak.
Daar werd in het afgelopen jaar nogal eens in auto’s ingebroken.

Dat gebeurde vooral tussen vijf en acht uur ’s avonds.
Mensen die met de auto van het werk komen, parkeren hun
wagen vaak even bij het winkelcentrum om nog snel een
boodschap te doen. Op dat moment laten ze nogal eens
kostbare spullen, zoals een draagbare computer, op de
achterbank liggen. Niet handig.
Winkeldiefstal. Veertig keer per jaar is door winkeliers in de
wijk een diefstal gemeld. Daarmee komt De Schutskamp op
de tweede plaats van wijken waar winkeldieven vaak
toeslaan. Op nummer 1 staat de binnenstad.
Jongerenoverlast. De jongerenoverlast neemt niet toe. Er
waren in 2013 veertien incidenten. Het goede nieuws is dat
het aantal vervelende gebeurtenissen de laatste tijd fors
afneemt. Bewoners klagen wel over jongeren bij het Cruyff
Court aan de Kooikersweg. Wat niet helpt is dat veel huizen
gehorig zijn en luidkeels roepende jongeren dus goed te
horen zijn. Bij beroepskrachten in de wijk bestaat de indruk
dat wijkbewoners steeds minder kunnen hebben van
jongeren. Daardoor kan het gebeuren dat de echte overlast
afneemt, maar het aantal klachten groeit.
Geweld. Elk incident met geweld is er natuurlijk één te veel.
Maar het waren er in 2013 wel iets minder dan in 2012 (17
tegen 19).
Huiselijk geweld komt wel vaker voor: er waren vorig jaar
twaalf incidenten per duizend inwoners. Een groot deel van
het geweld in de wijk lijkt afkomstig van enkele gezinnen,
die ook nog eens tot dezelfde familie behoren. Opmerkelijk
is verder dat ruzies vaak over hele kleine dingen gaan.

Verloedering. Er is, vinden wijkbewoners, veel rommel op
straat. Eén op de drie wijkbewoners moppert over vernieling van straatmeubilair. Over rommel op straat klaagt 36
procent van de wijkbewoners.
De Kruiskamp
Het gaat beter met De Kruiskamp. Sinds het vorige onderzoek, uit 2010, is met name het aantal diefstallen afgenomen. Mogelijk omdat het beter gaat hebben onderzoekers
niet zoveel te melden over deze wijk.
Woninginbraken. Het aantal woninginbraken is in 2013 ten
opzichte van 2011 gedaald met maar liefst 71 procent. Per
duizend woningen waren er in 2013 nog ‘slechts’ elf
inbraken. De politie denkt dat de daders jongeren uit de
eigen wijk zijn. Door renovatie van huizen en het afsluiten
van brandgangen is het voor hen moeilijker geworden in te
breken.
Verloedering. Het aantal klachten over rommel en vernielingen neemt flink af in De Kruiskamp, al waren er in 2013 nog
altijd zestien incidenten per duizend inwoners. Wat niet
bijdraagt aan een veilig gevoel is de leegstand van basisscholen en winkels.
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Omgang met elkaar. Er is tussen wijkbewoners in De
Schutskamp minder onderling contact dan in de meeste
andere wijken. Verder hebben mensen uit verschillende
groepen amper contact met elkaar. Mensen van Turkse
afkomst gaan vooral om met mensen met een Turkse
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De veiligheid wordt uitgedrukt in een cijfer. Hoe hoger het
cijfer, hoe veiliger. Het streven van het gemeentebestuur
was in 2010 dat de stad in 2014 het streefcijfer 19 zou
halen. Dat is in De Kruiskamp gelukt, in De Schutskamp niet.

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.
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burgers in samenwerking met politie
en gemeente 's-Hertogenbosch
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Martin van der Steen (links) en Jeff Guldenaar.

Die BIN past ons allemaal
Nou en of dat Buurt Informatie Netwerk (BIN) zin heeft. Martin van der Steen en Jeff Guldenaar
zijn alweer een poos de extra oren en ogen van de politie en weten dat ze aantoonbaar
bijdragen aan een veiliger wijk. Meer oren en ogen zijn trouwens welkom.
In februari 2012 ging in West het BIN
officieel van start. Binnen dat netwerk
werken bewoners, politie en gemeente
samen om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Dat doen
ze door het verspreiden van actuele
informatie via e-mail. “Wij vormen de
tussenpersoon tussen de wijkagent en
de wijkbewoners die lid zijn van BIN”,
vertelt BIN-coördinatoren Martin.
Iedereen wil zich veilig voelen en al
helemaal in de eigen buurt. Door lid te
worden van het BIN kunnen wijkbewoners daaraan bijdragen. “We zijn in
2012 gestart met zo’n 300 BIN- leden in
’s-Hertogenbosch”, vertelt Jeff. “Op dit
moment staat de teller op 1150 en er
melden zich nog wekelijks nieuwe
leden aan. Dat is goed nieuws.”
Melden
In Kruiskamp en Schutskamp zijn
inmiddels vijf BIN-coördinatoren actief.
“Een BIN-lid die in de wijk iets verdachts ziet, kan dat via een e-mailtje

melden. Wij filteren de berichten en
sturen die meldingen door naar de
wijkagent”, legt Jeff uit. Martin: “Het
kan gaan over een auto die steeds met
hoge snelheid door de wijk racet of
een busje waarvan de inzittenden toch
wel erg veel aandacht hebben voor een
leegstaand pand. Maar ook collectanten die zich vreemd gedragen of een
wisseltruc in het winkelcentrum. Zo
krijgt de politie veel meer oren en
ogen in de wijk. Maar in acute situaties, als iemand bijvoorbeeld getuige is
van een inbraak, dan moeten ze ons
geen bericht sturen, maar direct de
politie bellen”.
Harde cijfers
Omgekeerd informeert de wijkagent
de leden van het netwerk. “Een paar
keer per week geven wij berichten van
de wijkagent door aan al onze BINleden”, legt Jeff uit. “Daarin worden
leden geïnformeerd en gewaarschuwd
over verdachte situaties in de wijk. De
leden informeren op hun beurt vrien-

den en buren.” De cijfers laten zien dat
het BIN steeds meer bekend raakt
onder wijkbewoners. “Sinds februari
2012 hebben wij zo’n 430 berichten
verstuurd. In 2012 reageerden daar 158
leden op; in 2013 steeg het aantal
reacties naar 184. Daarnaast melden in
2012 zo’n 28 leden dat ze iets verdachts
hadden opgemerkt in de wijk. In 2013
kwamen er al zestig meldingen. We
merken dat mensen alerter worden”,
aldus Martin. “Hoe meer wijkbewoners
lid worden, hoe veiliger de wijk
wordt.”
Lid worden
Wijkbewoners kunnen lid worden en
daarmee bijdragen aan een veilige
woonomgeving. Zin in BIN? Aanmelden
is heel eenvoudig. Kijk voor meer
informatie op www.bindb.nl en meld je
aan. “Meewerken is veilig en zonder
risico”, aldus Jeff. “Samen met politie
en gemeente kunnen we de veiligheid
in de wijk verbeteren en misdaden
helpen voorkomen.”

De hele wijk wordt vreedzaam
Wat op de Brede Bossche School De Kruiskamp kan, is ook mogelijk in een hele
wijk. En dus komt er na de Vreedzame School een Vreedzame Wijk.
Voetbalvereniging CHC doet alvast mee.
René Dullaart is razend enthousiast over
de Vreedzame School. Het is een
methode waarmee kinderen conflicten
oplossen en ze voorkomen. Hoewel er
best het een en ander bij komt kijken,
kan René het samenvatten in één zin.
“Als iemand iets doet dat je niet bevalt,
dan zeg je: ‘Ik vind dat niet leuk, zullen
we erover praten?’ Zo ontstaat meer
respect voor elkaar. Dat is het eigenlijk.”
Nadat basisscholen Nour en Paus
Joannes al meededen, hebben ook bijna
alle andere bassischolen in West zich er
nu bij aangesloten.
Minder ruzie
“We zien dat het werkt”, zegt René. “Er
is echt minder ruzie op school. Zo
weinig, dat de kinderen die ruziemakende kinderen begeleiden bijna niks
meer te doen hebben.” Maar de
leerkrachten ontdekten al snel een
keerzijde. “Zodra kinderen de school
verlaten en contact krijgen met kinde-

ren van andere scholen, werkt de
methode van de Vreedzame School
minder goed. Daarom zouden ook
andere kinderen er eigenlijk kennis mee
moeten maken. Dat gaat nu gebeuren,
want bijna alle scholen in West gaan
meedoen.”
En dat niet alleen, ook de voetbalclub
doet mee. Vooral dát is belangrijk.
“Kinderen van onze school hadden er
last van dat bij voetbaltrainingen en
wedstrijden conflicten niet zo plezierig
werden opgelost als op school. De
begeleider van de methode, Jos Roemer,
ging met enkele kinderen naar het
bestuur van CHC. Die waren snel om en
gaan binnenkort ook meedoen.”
Enthousiast
René wil het daar niet bij laten. “Ik zou
graag zien dat winkeliers ook meedoen.
Net als alle professionele organisaties,
zoals Divers en andere leden van de

René Dullaart voor de ingang van ‘zijn’ BBS. Moeders wachten er op kun kinderen.

wijkteams. Die komen bij mensen thuis
en kunnen zo ook de wijkbewoners
enthousiast maken. Uiteindelijk worden
we dan een Vreedzame Wijk. De
ervaring in een wijk in Utrecht leert dat
het een jaar of vijf nodig heeft om
resultaat te boeken. Maar die wijk daar
is écht veranderd. De agressie nam af, er
zijn minder conflicten.”
Het is de bedoeling dat mensen en
organisaties laten zien dat ze meedoen.
Dat gebeurt door bordjes of stickers uit
te reiken, maar ook met kunst. “We
willen de deelnemers samen muurschilderingen laten maken op verschillende
plaatsen in de wijk. Daarnaast is er een
kunstroute bedacht, die volgend jaar
wordt gekoppeld aan het project
Vreedzame Wijk. “Zo maken we het
project zichtbaar en is er voor de
wijkbewoners een mooi geheugensteuntje.”

En dit vinden de wijkbewoners ervan
De wijken De Kruiskamp en De Schutskamp mogen dan minder veilig zijn dan veel andere Bossche
wijken, de bewoners merken wel dat het beter wordt. Dat blijkt uit een rondgang door en om
winkelcentrum De Helftheuvel.
Eigenlijk mocht ze er niet om lachen,
maar ze deed het toch. Het is alweer
een paar jaar geleden dat Ina Dousi zag
dat de ruit van het rechterportier van
een auto was ingegooid. Het was een
bedrijfswagen met daarop de slogan
‘Gasten komen bij ons altijd van rechts’.
Ze grinnikt er nog om. “Dat gold dus
ook voor ongenode gasten!” Ina woont
met haar man Ton in een appartement
aan de Lagemorgenlaan en moet flink
in haar geheugen graven om dat
voorval met die auto terug te vinden.
Want over onveiligheid in de wijk heeft
ze weinig te melden. “Ik heb in verschillende wijken in de stad gewoond en
beschouw De Schutskamp écht als mijn
wijk. Met de veiligheid gaat het tegenwoordig best goed.”
Afval
We ontmoeten Ina in sociaal cultureel
centrum De Helftheuvel. Ze sjoelt er
met wijkbewoonsters José van Beekveld
En Mieke Heesbeen. Ook die dames
hebben weinig te klagen. Of het moest
de rommel zijn die mensen op straat
achterlaten. José noemt als voorbeeld
de containers voor gebruikte kleding.
Ze staan bij het winkelcentrum De
Helftheuvel en die locatie wordt volgens
José gebruikt als afvaldumpplaats. Maar
ook hier is goed nieuws. “Het ligt er
nooit lang. Geen idee wie de rommel
opruimt, maar de zooi is altijd snel
verdwenen.”
Een paar meter verderop zit Ton, de
man van Ina, met een glas bier in de
hand te kijken naar biljartende mannen.
De enige onveiligheid die hij kan bedenken heeft betrekking op het verkeer. Of
automobilisten in de Vasco da Gamastraat het gaspedaal eens wat
minder diep in willen drukken. Jan
Proveniers, ook kijkend naar het
biljarten, kan nog wel een andere straat
bedenken waar het beroerd gesteld is
met de verkeersveiligheid. Onlangs kon
hij door hard te toeteren nog net
voorkomen dat een automobilist een
overstekende peuter aanreed. Hij heeft
het over de Rijzertlaan, waar kindcentrum De Ontdekking is gevestigd. “Er
zou daar een stopverbod moeten
komen. Dan zijn we verlost van de
ouders die elke ochtend weer hun
kinderen met de auto naar school
brengen en er samen een onoverzichtelijke boel van maken.”

Brandgangen
Jan woont al veertig jaar in de wijk.
Voor wie denkt dat het vroeger allemaal
beter was, vertelt hij graag dat er in zijn
buurt – Jan woont in de Pijlijzerstraat –
vroeger meer werd ingebroken dan
tegenwoordig. “We hebben het opgelost door de brandgangen achter de
huizen af te sluiten. Voor die tijd was
het zeven tot tien keer per jaar raak.
We kregen subsidie voor de poorten die
we hebben laten plaatsen. Dat was een
goede investering, want het was met
die inbraken vrijwel meteen klaar. Ze
kwamen in die tijd uit heel veel buurten
een kijkje nemen.” Jan weet dat
sommige woningcorporaties het
voorbeeld hebben gevolgd, “maar in
straten met koopwoningen doen ze dat
natuurlijk niet. Ik vind dat de gemeente
daar iets zou moeten doen.”
Tamara Luites treffen we samen met
haar moeder, Betsy van Meurs, bij één
van de ingangen van het winkelcentrum
De Helftheuvel. Betsy woont in de buurt
van het Centraal Station en voelt zich
daar minder veilig dan in de wijk van
dochter Tamara, De Schutskamp. Tamara
kan zich het goed voorstellen. “Er is
heus wel eens wat, maar in het algemeen is het rustig waar ik woon. t <ijn
man, kindje – de tweede is op komst
– en ik hebben het goed naar onze zin
in onze eengezinswoning aan de
Kooikersweg. Ik heb mijn jeugd ook in
deze buurt doorgebracht en ken er veel
mensen. Dat is fijn, mensen houden
elkaar in onze buurt nog een beetje in
de gaten.” Tamara is blij dat de politie
vaak en nadrukkelijk aanwezig is in de
wijk. “Dat geeft een veilig gevoel.” Dat
geldt volgens haar ook voor de mate
waarin de mensen van WeenerXL, wat
tot voor kort Weener Groep heette, het
openbaar gebied schoonhouden. “Ze
komen echt vaak langs met hun veegwagens”, vindt Tamara. En hoewel er
soms wel wat grote groepen jongeren
door de wijk wandelen, durft ze ook ’s
avonds gewoon over straat. “Ik voel me
dan nooit onveilig hoor, echt niet.”

Buurtvaders
In het winkelcentrum zelf gaat het ook
even over jongerengroepen. In de
winkel Vers Inn vertelt mede-eigenaresse Jacqueline Mink dat er vooral op
vrijdagavond regelmatig veel jongeren
door De Helftheuvel lopen. En dat dit
op klanten nogal eens intimiderend
overkomt. Maar ook hier geldt dat het
steeds beter gaat. Jacqueline denkt dat
de aanstelling van zogenoemde buurtvaders daarbij een rol speelt. Dat zijn
meestal Marokkaanse mannen die
contact leggen met jongeren, vaak met
dezelfde etnische achtergrond, en zo
proberen de veiligheid en leefbaarheid
in de wijk te verbeteren. Met succes dus,
vindt Jacqueline.
Ze woont met haar man Louis, die aan
de overkant van ‘haar’ Vers Inn een
noten- en kaaswinkel met dezelfde
naam leidt, in Vianen. Over de veiligheid in de wijk kan ze daarom weinig
vertellen. “Maar ik vind wel dat kinderen nogal eens een grote mond hebben.
Dat is niet plezierig. Ik hoorde een
puber een keer tekeer gaan tegen een
beveiligingsman. Op zo’n moment denk
ik: gooi zo’n brutale vent met kop en
kont het winkelcentrum uit.”
Herrie
Over overlast heeft Ismail Fasdan ook
klachten. Hij zit in de stoel van kapsalon
Budrum. De nog jonge kapper kunnen
we niet interviewen. Hij woont, legt
Ismail uit, pas een jaar in Nederland en
spreekt de taal nog onvoldoende. Maar
Ismail, zelf vijf jaar in Nederland en ook
van Turkse afkomst, wil wel vertellen
dat het goed wonen is in de wijk. Er zou
volgens hem wel wat gedaan moeten
worden aan de brandgangen. “Die zijn
’s avonds en ’s nachts te donker, dat
trekt inbrekers aan. Er zou verlichting
moeten komen. Verder is er ’s nachts
nogal eens overlast door jongelui die
dronken door de wijk zwalken. Daar
gaat gepaard met een hoop herrie.”
Na het bezoek aan de kapper loopt de
fotograaf terug naar het winkelcentrum. De fiets van de fotograaf staat
daar tegen een lantaarnpaal geparkeerd. “Hij staat er nog”, zegt de
fotograaf droogjes. “Conclusie: veilige
buurt.”

Ina Dousi, José van Beekveld en Mieke Heesbeen.

Jan Proveniers

Ton Dousi

Jacqueline en Louis Mink van de Vers Inn.

Tamara Luites (links) en haar moeder, Betsy van Meurs.

Ismail Fasdan in de kapperstoel.

Het is nog nét geen ziekenhuis
Het is nog nét geen ziekenhuis, maar veel scheelt het niet. Want Gezondheidscentrum West heeft heel veel te beiden op het
gebied van medische zorg. En nog meer dan dat. Huisarts M. Langenberg is één van de vele beroepskrachten die er werken.
Heimwee naar haar oude stek heeft ze geen moment gehad.

Aan de Kooikersweg 203 is sinds eind
mei nogal wat te vinden op het gebied
van gezondheidszorg. Schenk een kop
koffie in en neem de tijd voor de
opsomming die volgt: er zijn twee
huisartsenpraktijken te vinden met in
totaal negen huisartsen. Verder zijn er
specialisten op het gebied van fysiotherapie, tandheelkunde, podotherapie (dat
gaat over voeten), logopedie (spraak),
Mensendieck-therapie (gaat over
gedragsverandering die leidt tot minder
last van spieren en gewrichten), psychologie, ergotherapie (weer dingen kunnen
doen ondanks ziekte, handicap of
andere beperking), diëtiek, ouderengeneeskunde, voetverzorging (een pedicure), er mooi uit zien (schoonheidsspecialiste), verloskunde, verslavingszorg,
reizigersadvies en geestelijke gezondheidszorg. En dan is er nog de apotheek.
Wie bij een arts op bezoek is en een
recept nodig heeft, hoeft niet te wachten tot het is geprint: de dokter stuurt
het via de computer door naar de
apotheek.

Niet alleen die in het gezondheidscentrum, maar – als u dat wenst – ook naar
een andere.
Schitterend
Langenberg werkte dertien jaar in de
huisartsenpraktijk aan de Koenendelseweg. Heimwee heeft ze nog niet gehad.
“Een schitterend pand is het hier. Maar
belangrijker is dat we hier midden in de
wijk zitten. Wat voor ons nog plezieriger
is: we werken hier dagelijks samen met
al die andere professionals. Dat is
ontzettend efficiënt en verbetert de
dienstverlening aan onze patiënten. En
we hoeven de straat maar over te steken
voor overleg met de mensen van het
wijkplein. Dat is plezierig, want we
werken ook met hen samen. Zij signaleren in de wijk wie er hulp en zorg nodig
heeft. De mensen van het gezondheidscentrum kunnen daar op inspelen.”
Nieuw in het gezondheidscentrum zijn
de praktijkondersteuners. Dat zijn
verpleegkundigen die zijn opgeleid in
bepaalde specialiteiten.

Ze ontlasten de huisartsen en ziekenhuizen en zorgen er voor dat patiënten snel
de juiste zorg krijgen. Er zijn ondersteuners op het gebied van suikerziekte,
longziekten, hart- en vaatziekten en
ouderenzorg.
Plezieriger
Langenberg: “Dankzij deze ondersteuners en al die andere beroepskrachten
hier hoeven mensen minder snel naar
een specialist. Dat bespaart een hoop
geld, maar is ook voor de patiënten
fijner. Het is toch veel plezieriger om hier
in de eigen wijk geholpen te worden dan
naar het ziekenhuis te moeten?”
De huisarts is enthousiast over de
inrichting van het gebouw. “Er is meer
privacy voor de bezoekers. In het oude
gebouw namen de collega’s van de balie
ook de telefoon aan. Dat is nu niet meer
zo. De wachtkamers zijn ook mooier.
Wat zeg ik: het hele gebouw is mooier.
Zo ruim, zo licht! Heerlijk om in te
werken!”

Informatie
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.

www.s-hertogenbosch.nl

Oplage: 6.100

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.

Nieuw bij Fysiotherapie Helftheuvel:
Shockwave Therapie, innovatief en effectief
voor veel chronische beweegklachten
Shockwave-therapie is een van de meest innovatieve ontwikkelingen vanuit de
bewegingswetenschappen. Met deze therapie kan bij specifieke klachten de oorzaak van pijn bij de bron worden aangepakt. Zonder medicatie of chirurgie.
Fysiotherapie Helftheuvel werkt met deze doeltreffende methode. Voor de meesten van u is shockwave-therapie een nieuw begrip. Tijd dus voor een goede uitleg over de mogelijkheden.
Welke klachten?
Shockwave is doeltreffend voor veel beweegklachten. Voorbeelden van klachten waarbij shockwave wordt
ingezet zijn:
¾

Kalkafzetting in pezen en spieren

¾

Schouderpijn met beperkte beweeglijkheid

¾

Chronische elleboogpijn (tenniselleboog, golferselleboog)

¾

Pijn aan de knieschijf

¾

Hielspoor

¾

Chronische nek-, schouder- of rugpijn

¾

Andere vormen van peesontsteking

Hoe werkt de therapie?
Shockwave-therapie, ook wel extracorporeal shockwavetherapie (ESWT) genoemd wordt in de praktijk door Jan
Luijten toegepast. Jan is fysiotherapeut en legde zich met
grote interesse toe op deze behandeltechniek. Na onderzoek
wordt bepaald of u in aanmerking komt voor behandeling
met shockwave-therapie. Daarna kan de therapie starten.
Shockwave wordt ingezet met behulp van speciale apparatuur met daaraan een behandelkop. Deze kop geeft krachtige trillingen of tikken, die u hoort en voelt in uw lichaam
op de plaats van behandelen. Meestal treedt al na enkele
behandelingen effect op.
Bewezen effect
Sinds enkele jaren wordt shockwave-therapie door een beperkt aantal fysiotherapiepraktijken en ziekenhuizen toegepast. Shockwave is een veilige behandelmethode. Dankzij Shockwave-therapie kan een injectie
of zelfs een operatie overbodig blijken. Internationaal onderzoek laat zien dat de therapie effectief is voor
klachten die met andere therapieën moeilijk behandelbaar zijn. Deze onderzoeksresultaten komen overeen
met de ruime ervaring die in Nederland reeds is opgedaan in de fysiotherapiepraktijken en ziekenhuizen.
Vaak zijn patiënten met langdurige klachten al met medicatie of fysiotherapie behandeld, zonder tijdelijk of
blijvend succes. Shockwave-therapie verhoogt de herstelkans aanzienlijk.
Vergoeding
Shockwave-therapie wordt grotendeels vergoed door uw fysiotherapie verzekering. De mogelijkheden voor
vergoeding verschillen per zorgverzekeringspakket. De praktijkassistenten kunnen eenvoudig checken voor
welke vergoeding u in aanmerking komt. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 073 6847100 voor meer
informatie of een afspraak.
Voor shockwave-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

Zomerschool zindert van 14 tot en met 23 juli 2014......

Van 14 tot en met 23 juli wordt een zeer gevarieerd programma aan workshops en activiteiten aangeboden aan vijfenvijftigplussers. Naast activiteiten in sociaal cultureel centrum
“In de Roos” (Den Bosch) en in “De Ontmoeting” (Seniorenvereniging HEVO Rosmalen),
zijn er ook bijeenkomsten op locatie: in de StadsBIEB en de Brede School Zuid bijvoorbeeld.
Bovendien wordt er gefietst en gewandeld; in de natuur en in de stad. Gezien het succes
in de voorgaande jaren, verwacht de organisatie dat het ook dit jaar weer storm loopt! Het
Zomerschool-programma ligt vanaf woensdag 21 mei in de Biechten, maar ook bij de HEVO,
bij alle sociaal-culturele centra en op de wijkpleinen. Ook is het inschrijfformulier te vinden
op www.divers.nl
De zomerschool vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats en mag zich verheugen in een steeds groeiende populariteit. Er zijn vele leuke,
ontspannen, creatieve en leerzame activiteiten in een periode dat veel Nederlanders op vakantie zijn en buurthuizen en wijkcentra
zijn gesloten. De Zomerschool is dé gelegenheid om kennis te maken met een aantal activiteiten voor senioren in ’s-Hertogenbosch en
omstreken voor het komende seizoen.
De basisprijs voor een activiteit is slechts 4 euro en daar krijg je ook nog koffie of thee voor! Nieuwe workshops zijn dit jaar onder
meer: biodanza, biljarten, een bezoek aan de vestingwerken, bloemschikken en een schrijfworkshop “Met mijn valies vol dromen”.
Onder deskundige leiding ga je dan een reisverhaal schrijven n.a.v. een bekende dichtregel van Jan van Sleeuwen. Maar ook gewilde
“klassiekers” komen terug, zoals een high tea samenstellen, een bezoek aan de rechtbank brengen, aan de slag met digitale foto’s, een
(stads)wandeling maken, jeu des boules spelen of deelnemen aan een fietstocht. In de brochure vind je alle workshops, excursies en
presentaties op een rijtje.
Bekijk het aanbod, schrijf je snel in en verheug je alvast op de kennismaking met nieuwe activiteiten en ontmoetingen straks in de
eerste lege zomerweken. De zomerschool mag je –kortom- absoluut niet missen! Let op: De inschrijving sluit op 25 juni a.s.
Voor meer informatie kun je terecht op de website www.divers.nl en op facebook: zomerschool55+
Voor vragen kun je mailen naar info.zomerschool@gmail.com

Nieuws van BBS de Kruiskamp.....
COMPUTER- OF TABLET-LES?
In een van de vorige edities van de wijkkrant hebben we bewoners opgeroepen die belangstelling hebben voor
een computercursus. Er waren te weining reacties om door te gaan. Echter het zijn niet de computers die de
toekomst hebben, maar de tablets. Een kleine computer die u op schoot kunt nemen en bijna hetzelfde kan als
een gewone computer. Een tablet is dan ook nog eens veel goedkoper dan een computer.
Mogelijk dat meer mensen belangstelling hebben voor een cursus om een tablet te gaan gebruiken.
Hiervoor is het wel van belang dat u een tablet heeft. Bijvoorbeeld een ipad. Dat hoeft echt niet het nieuwste type te zijn, maar een
ipad 3 is prima. Het bezit van een tablet is nodig, omdat u in de dagen tussen de cursusdagen door thuis moet gaan oefenen.
Denkt u hieraan mee te gaan doen? Mail dan naar rene@bredebosscheschool.nl of bel naar 06 45 60 83 03 / 073 822 5182
ÉÉN JAAR NIEUWBOUW BBS DE KRUISKAMP
14 mei 2013 betrokken we de nieuwbouw aan de Churchilllaan en de Jan Olieslagersstraat. Nu een jaar later zijn de kinderziektes
ongeveer wel uit het gebouw en richten we ons op vooral nieuwe activiteiten. Samen met Divers worden al op diverse ochtenden activiteiten georganiseerd voor volwassenen. Op maandag en dinsdag vanaf 9.00 u. organiseert Divers onder de naam “Meer met elkaar”
verschillende activiteiten.
Op woensdag organiseren Divers en het Koning Willem I College Nederlandse taallessen.
Op donderdag is een vrijwilligersgroep actief met haak en breiactiviteiten.
Maar ook in de avonden zijn er activiteiten.
Op maandag kunt u vanaf 18:30 uur terecht als u adviezen wilt om wat kilootjes kwijt te raken.
Vanaf 19:00 uur staan de line-dansers gereed om hun kunsten te vertonen.
Op dinsdag staan vanaf 19:00 uur vrijwilligers gereed om jongeren, die wat extra begeleiding willen met hun huiswerk, te helpen.
Zoekt u meer spirituele activiteiten dan kunt u op dinsdag vanaf 19:00 uur terecht bij Intuïtief Traject.
Bij al deze activiteiten bent u van harte welkom.
Maar misschien ontbreken er wel activiteiten en zou u zich in willen zetten om samen met anderen deze te organiseren, ook dan bent u
meer dan welkom. Neem contact met ons of kom even langs.
We zijn bereikbaar onder nummer 073 822 5182 en 06 54 60 83 03, e-mail: rene@bredebosschescholen.nl
Maar er zijn ook wel minder leuke zaken te vermelden. Er wordt helaas ’s avonds en in het weekend af en toe een en ander vernield.
En niemand die het gezien heeft of er melding van gemaakt heeft. Het kan heel simpel. Ziet u iets dat niet kan? Maak een foto met uw
telefoon en stuur deze naar mij op. Dan onderneem ik verdere actie.
De laatste ontwikkeling is het verplaatsen van de buurtkamer. Deze zat op de eerste etage. Niet echt handig zo ver weggestopt in het
gebouw. We gaan de buurtkamer vanaf augustus verplaatsen naar de begane grond, zodat bewoners direct toegang kunnen hebben.
Het is dan ook gemakkelijker voor bewoners om zelfstandig zaken te regelen, zonder dat er altijd beheerders aanwezig moeten zijn.
Misschien is het iets voor u om gastvrouw of gastheer te worden in deze buurtkamer. Neem contact met ons op.
WIJKTHEATER 2014-2015
Komend schooljaar staan er weer wijktheatervoorstellingen op het programma. Op vrijdagen vanaf 19:00 tot 20:30 uur bent u van
harte welkom om de voorstellingen bij te wonen. De koffie staat klaar. We beginnen op 26 september a.s. met een hele speciale. Een
voorstelling voor 18 jaar en ouder. Er wordt een voorstelling gegeven onder de titel “Gaia, een moeder”, gespeeld door Theater aanZ.
“Gaia, een moeder” is een indringend en liefdevol portret van een moeder die sinds 1987 met haar gezin in Nederland woont. Gaia
houdt van haar kinderen, maar worstelt met de verwachtingen die ze had voor haar zoon. Het verhaal gaat over liefde, over geloof en
de eigen cultuur. Maar ook over opvoeding en het maken van keuzes. Gaia vertelt haar verhaal samen met haar dochter en een muzikant. Van harte aan te bevelen. Zet de datum vast in uw agenda.
De andere datums zijn: 10 oktober, 28 november, 23 januari, 20 maart, 29 mei en 3 juli.
Alle voorstellingen gratis entree. Kinderen onder begeleiding.
Zou u ook eens op willen treden in het wijktheater, meld u dan aan: 073 822 5182, 06 54 60 83 03 mail: rene@bredebosschescholen.nl

DE KINDERPAGINA

KAMP !!
Hallo mijn naam is Avin en ik ga op 11,12,13 juni op kamp. We gaan naar het kamp in Boxtel. We gaan niet met de auto maar met de ﬁets. Maar onze bagage wordt natuurlijk wel
met de auto gebracht. Het thema van ons kamp is: Scary! Dat betekent dus dat het een
heel spannend kamp wordt met vele verassingen. Ik heb heel erg veel zin in het kamp en
bijna iedereen uit mijn klas gaat mee. Dus het wordt heel gezellig!
Verder nog veel Leesplezier!!!!!!!!
Geschreven door: Avin abdulrahman saleh

RUUD van NISTELROOY ACADEMY

BUREAU HALT

DE REPETITIE

Op vrijdag 4 juli 2014 geeft het leerorkest een
slotconcert. Het slotconcert is een onderdeel van
het leerorkest. Het slotconcert word gegeven
door de groepen 6,7 en 8 van allerlei scholen uit
Den-Bosch. In het slotconcert zitten o.a. deze
instrumenten: violen, altviolen, trompetten, tuba‛s,
hobo‛s, klarinetten, trombones, cello‛s, dwarsﬂuiten
en nog veel meer. Het concert duurt een half uur
het is van 18:30 tot 19:00 uur. Als je een kaartje
koopt mag je komen kijken! Hoe duur de kaarten
zijn is nog niet bekend. Ik hoop dat jullie komen
kijken.
door: Richelle

Hoi ik ben Avin en vandaag heeft mijn groep een les van Bureau
halt gehad. Het doel van de les was om kinderen meer informatie te geven over cyberpesten. Cyberpesten is online pesten
zoals bedreigen, bang maken enz. We hebben veel geleerd zoals
hoe je het beste een wachtwoord kunt kiezen en wat je zou
kunnen doen als je zelf word gepest. We hebben ook geleerd
over de Kindertelefoon en dat soort dingen. Het was een heel
leerzame les.
Geschreven door: Avin Abdulrahman Saleh

LEERORKEST SLOTCONCERT

Hallo ik ben Avin en ik heb dinsdag 20 mei een repetitie gehad
voor het leerorkest. Ik was niet de enige. Ook nog ruim 4
andere scholen met de groepen 6,7,8 hebben het ook gehad. De
repetitie was bedoeld om nog alle liedjes door te nemen die we
gaan spelen op 4 juli bij het theater aan de parade. De groepen
6,7,8 hebben allemaal op een ander tijdstip de repetitie gehad.
Omdat we ook allemaal andere liedjes gaan spelen. Er zal nog
een andere repetitie komen. En ik zal daar misschien ook nog
iets over schrijven. Veel Leesplezier!!!
Geschreven door: Avin abdulrahman saleh

MOP VAN DE MAAND

DE MUSICAL

Hallo ik ben Avin en ik zit nu in groep 8. Dat betekent dus dat ik dit jaar de musical ga doen. Onze
musical heet De Lachfactor. Het gaat over Lola
die nooit lacht en er daarom een tv progamma over
wordt gemaakt. Wie haar aan het lachen maakt
word multimiljonair! Maar dan gaat er iets mis en
verdwijnt lola opeens. Maar verder mag ik niks verklappen omdat, veel van jullie hem zelf gaan zien.
De musical wordt gehouden in de laatste week van
school. Op 9 juli. Ik heb er zelf heel veel zin en ik
weet dat het super leuk gaat worden.
door: Avin abdulrahman saleh

Een vrouw komt bij de slager en vraagt: Mag ik 1 meter worst.
Dan zegt de slager: Sorry mevrouw, wij verkopen alleen worst per kilo.
Dan zegt de vrouw: Geef me dan maar een kilometer worst.

Iedere maandag (behalve in de schoolvakanties) na schooltijd vindt er een Ruud van Nistelrooy academy plaats.
Dat is een academy voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Iedere week doen we dingen zoals:tekenen,golven,voetballen,bowlen
enz. In totaal zijn er 14 kinderen van de kc Westerbreedte en we hebben 4 coaches. Gewoonlijk verzamelen we op school en dan
gaan we naar CHC Orka ,maar soms gaat dat niet , want we gaan ook ergens naartoe. De academy is ongeveer van 15:30 t/m 18:00.
Er is 1 dag en dat heet : de Ruud van Nistelrooydag. Op die dag is hij er zelf bij en gaan we ergens naartoe samen met de groep van
dinsdag. Ruud van Nistelrooyacademy was ook wel eens vaker gekomen, maar er is niet alleen maar een groep van Den Bosch, maar
ook van Oss enz. Na de zomervakantie komen er nieuwe kinderen .
Ruud van Nistelrooy denkt dat alle kinderen wel een talent hebben, maar een duwtje in de rug nodig hebben. Daar is de Ruud van
Nistelrooyacademy voor.
Als je meer wilt weten over de Ruud van Nistelrooyacademy kun je dat lezen op www. ruudvannistelrooyacademy.nl
door: Asmae Hasnaoui

FILMFESTIVAL

Hallo mijn naam is Avin en ik heb samen met de andere kinderen van groep acht van de PJS dinsdag 8 april een ﬁlm opgenomen. Het
was echt heel erg leuk en ook een beetje spannend. Het begon allemaal zo: Iedereen moest een ﬁlmverhaal schrijven en daarna
pitchen. Pitchen betekent dat je in een minuut zo snel mogelijk je verhaal aan andere vertelt om ze enthousiast te maken. Dat heeft
iedereen gedaan en de ﬁlm van Jennie van de Horst en Muna Abdullahi heeft uiteindelijk gewonnen. Die hebben we dan ook opgenomen samen met meneer Frans van Lokven. De ﬁlm gaat over groep 8 die een Halloween feest hebben maar dat dan de lichten uitgaan
en er een paar kinderen worden meegenomen en gegijzeld. Verder ga ik niets verklappen. Als je de ﬁlm wilt komen bekijken moet je
op 14 mei om 09:15 naar de première komen in de Verkadefabriek. Nog veel leesplezier met de andere stukjes.
Geschreven door: Avin abdulrahman saleh

Wijktheater seizoen 2014/2015
26 september 2014 (18jr. en ouder)
10 oktober 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

Waar?

BBS De Kruiskamp (locatie Jan Olieslagerstraat) !!
van 19:00 tot 20:30 uur

28 november 2014
23 januari 2015
20 maart 2015
29 mei 2015
3 juli 2015

Drukke tijden bij Scouting Columbus !!
De trouwe lezer is het opgevallen dat onze voorgaande stukjes steeds gingen over de activiteiten die onze vrijwilligers
voor onze jeugdleden bedachten en ten uitvoer brachten. Dit keer een kijkje in de keuken van Scouting Columbus over
wat wij doen om de omgeving waar de jeugdleden hun spel spelen veilig en schoon te houden en te krijgen en hoe wij
intern proberen een en ander te verbeteren.

De opslag van ons pionierhout; water en wind dichtgemaakt

De opslag voor het stookhout; opgeruimd en zo kan het goed drogen

Een blik op ons speelveld aan de achterzijde van ‘t Hoefke

Drukke tijden bij Scouting Columbus!
Het is een drukke periode geweest voor onze scouting. Niet alleen komen de zomerkampen dichterbij en moeten de laatste zaken daarvoor geregeld worden, maar ook het gebouw en het omliggende terrein zijn flink onder handen genomen.
Op 22 maart was het NL DOET. Deze bijzondere dag waarbij vrijwilligers zich kunnen aanmelden werd gecombineerd met onze jaarlijkse
klusdag. Vanuit de wijk West had Mevr. A. Broeren zich aangemeld om mee te komen helpen, wij willen haar via deze weg dan ook hartelijk bedanken voor haar steun en betrokkenheid deze dag.
Zowel binnen als buiten het gebouw is er flink werk verzet. In het gebouw zelf zijn de keuken en de toiletruimte van boven tot onder
geschrobd en geboend. Ook de rest van het gebouw is eens flink onderhanden genomen en blonk weer als vanouds.
Aan de buitenzijde en op het terrein is er ook hard gewerkt. Het pionierhok is wind en regendicht gemaakt; er is begonnen met een
nieuw stookhouthok, dat inmiddels voltooid is; de voordeur en kozijnen zijn geschuurd en inmiddels ook geschilderd; de trappen zijn
onkruidvrij gemaakt; de hemelwaterafvoer is verbeterd, kortom: teveel om op te noemen.
Al dit werk hadden wij nooit kunnen verzetten zonder de hulp van alle ouders en vrijwilligers. Wij willen dan ook graag Odulf van Summeren, Eric Evers, Ronald & Gonny Snoeren, Frank van Hof, Wylfries Saebu, Raymond Uppelschoten, André van ‘t Holt en Wilbert Burg
bedanken voor hun ongekende inzet deze dag! Het was een groot succes en we hopen volgend jaar op nog meer enthousiasme vanuit
de wijk.
Verder zijn we vanuit de landelijke scoutingorganisatie recentelijk gestart met een project “Groepsontwikkeling”. Binnen dit project
wordt onze groep onafhankelijk begeleidt om als resultaat een nog prettigere en veiligere omgeving voor uw kind en de vrijwilligers
neer te zetten. Binnen dit project word gekeken naar waar de ontwikkelpunten als groep zitten, maar ook op speltakniveau worden
enkele ontwikkelpunten vastgesteld.
Scouting Columbus heeft een enthousiaste, maar ook vrij jonge groep (bege)leiding voor de kinderen. Om de veelal jarenlange ervaring
extra te versterken met wat theorie, is deze groep op training geweest. Bij deze training werd dieper ingegaan hoe een (zomer)kamp
vorm te geven en welke valkuilen er schuilen in de algemene rol van (bege)leiding. Een erg interessante training die soms overlapte met
de al aanwezige ervaring, maar soms ook nieuwe inzichten gaf. Het voordeel van deze training is dat deze direct in de praktijk toe te passen valt.
Ook de ouders/verzorgers kunnen hun zegje doen binnen dit project en ontvangen binnenkort een enquête van de speltak(bege-)
leiding.
Wil je eens flink de handen uit de mouwen steken of lijkt het je leuk een keer te helpen, neem dan zeker eens contact met ons op! 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

Geslaagde 1e editie Schoolsport Olympiade West.....

Op vrijdag 23 mei was het dan eindelijk zover, de Schoolsport Olympiade West. In 5 sporten gingen 7 scholen met leerlingen uit groep
6/7 in strijd om de beste school van West te worden. Het was een gezellige drukke bedoeling met 260 kinderen, die verspreid bij de
verschillende sporten hard bezig waren.
Uiteindelijk met een nipt verschil op de nummer 2 wist basisschool De Ontdekking met de eerste prijs naar huis te gaan. Zij hebben
een wisselbeker gewonnen die een jaar lang in hun school mag pronken. Met de Olympische gedachte die meegenomen werd was er
natuurlijk ook nog een sportiviteitprijs en deze werd gewonnen door ATO ’t Mozaïek. Al met al was het een geslaagde eerste editie en
zal er zeker een vervolg aan worden gegeven.
Met sportieve groeten, Sabine van der Wal - ’S-PORT

Tafeltennisvereniging TTV De Kruiskamp ‘81 breidt opnieuw uit.....
Na een zeer succesvolle wervingscampagne waarbij TTV De Kruiskamp ‘81 veel kinderen van veelal de wijk de Kruiskamp als lid
heeft mogen inschrijven, richt deze 33 jaar bestaande vereniging
zich nu ook op een andere doelgroep. Na onderzoek in de wijk
is gebleken dat er veel animo bij de “40-plusser” is om te gaan
tafeltennissen.
Dit kan bij deze vereniging in een ongedwongen sfeer al dan niet
in recreatief- of competitieverband. Deze groter wordende groep
van mannen en vrouwen van “oudere jongeren” bedrijft deze
sport met veel enthousiasme binnen deze vereniging.
“Omdat de animo nu al groot is, onderzoeken we of een uitbreiding kunnen bewerkstelligen naar ook de dinsdagavond”, zo
vertelt woordvoerder Peter Meesters.
Alle trainingen op de dinsdag, donderdag en vrijdagavond staan
onder begeleiding van een professionele NTTB-trainer. Uiteraard
zijn deze trainingen afgestemd op de diverse spelniveaus. De
trainingstijden zijn voor deze seniorengroep op donderdag tussen
19.00 en 21.00 uur. De jeugd- en seniorenleden die al langer lid
zijn spelen veelal in competitieverband en ook onder de vlag van
de NTTB. Voor ieder niveau is er een bijpassend team.
Wij nodigen eenieder uit de wijk die interesse heeft om te tafeltennissen uit om eens een kijkje te nemen in de sportzaal aan de
Churchilllaan en u te laten voor lichten welke mogelijkheden er voor u zijn. Naast en na het tafeltennissen proberen we de sociale cohesie tussen de leden onderling bewust te bevorderen door de eigen kantine met al zijn moderne faciliteiten optimaal te gebruiken en
beschikbaar te stellen. Naast het nuttigen van een hapje en een drankje organiseren we regelmatig evenementen zoals bijv. dartstoernooien, pokeravonden, wijn- en bierproeverij, barbecueavond, kerstmatinee en vele andere evenementen. Ook zal de website binnenkort worden aangepast, zodat meer potentiële tafeltennissers een nog betere indruk krijgen van deze vereniging in beweging.
Speelzaal: Churchilllaan 81

website: dekruiskamp81.nl

info@dekruiskamp81.nl

073 623 0953

Nieuwe jeugdcommissie O.S.S.-VOLO.....
De jeugd heeft de toekomst! Zo ook de ruim 100 jeugdleden van atletiekvereniging O.S.S.-VOLO ‘s-Hertogenbosch.
Daarom hebben we met een aantal enthousiaste ouders, leden en trainers, met ondersteuning van de verenigingsadviseur van ‘S-PORT (gemeente
‘s-Hertogenbosch) hard gewerkt om de jeugdcommissie nieuw leven in te blazen.
Er is een sterke commissie gevormd. Naast de voorzitter / secretaris is er een wedstrijdcommissie, jeugdcoördinator en een activiteitencommissie ingesteld. Daarnaast zijn er nog een aantal algemene leden die actief meedenken.
Een van de belangrijkste uitdagingen is het versterken van de trainersgroep. Er is een grote behoefte naar enthousiaste (assistent) trainers. Heb je enige affiniteit met de atletieksport en jeugd, laat dat ons weten. Samen met ons kun je vast een belangrijke rol vervullen in de plezierige sportbeleving van de jeugdleden.
Neem vrijblijvend contact op via jeugd@oss-volo.nl en informeer naar de mogelijkheden.
Jeugdcommissie O.S.S.-VOLO

Beweegaanbod voor 50-plussers.....
17 Mei is er in Sporthal De Schutskamp weer een geslaagde Fittest geweest voor inwoners in de leeftijd van 5065 jaar uit de buurten Schutskamp, Boschveld en Deuteren.
De Fittest werd georganiseerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch in samenwerking met GGD Hart voor
Brabant. FysioCompany, Fysiotherapie Helftheuvel, Fysiotherapie Verloop, FysioSupport, Beter Horen en DiaCorner voerden de verschillende testen uit. Zo werden deelnemers getest op onder andere lenigheid, knijpkracht, conditie, oog-handcoördinatie, lengte en gewicht, bloedsuiker en het gehoor. Na het doorlopen van de
verschillende testen konden deelnemers zich opgeven voor verschillende kennismakingslessen. Ze konden zich
inschrijven voor hardlopen, wandelen, 45+ voetbal, 50Plus Sport, Fitness, Bewegen op muziek en Bewegen voor
vrouwen. Inmiddels zijn de kennismakingslessen bijna afgerond en komt de zomervakantie eraan.
Na de zomervakantie gaan de meeste activiteiten weer van start!
Er is nog plek voor nieuwe deelnemers. Interesse? Neem 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. U kunt ook een kijkje nemen op www.s-port.nl/senioren voor een
compleet overzicht van alle sportactiviteiten bij u in de buurt! Of kijk ook eens op www.50plusbeweegt.nl
45+ voetbal bij sv CHC/Orka
Sv CHC/Orka start na de zomervakantie met 45+ voetbal. 45+ voetbal is ontstaan omdat veel 45+ers nog graag een balletje trappen,
maar om verschillende redenen dit niet (meer) willen of kunnen in de normale seniorencompetitie. Bij 45+ voetbal gaat het niet om
presteren, maar om gezellig een potje te ballen met en tegen leeftijdgenoten! Indien gewenst is er op den duur de mogelijkheid om
competitie te gaan spelen. De ‘trainingen’ vinden plaats op woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur op de voetbalvelden van Sv CHC/Orka.
De eerste ‘training’ is op woensdag 27 augustus 2014.
Interesse? Neem 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

Vrijdagavond is Kaartavond bij CHC.....

Zoals vele buurtbewoners op West wel weten is CHC een fusie tussen de voetbalverenigingen Concordia SVD en Hertogstad.
Binnen de fusie zijn in de afgelopen 17 jaar de kernwaarden van beide verenigingen behouden gebleven, zo ook de KAARTAVOND.
Wat houdt dat dan precies in?
Spelvormen? Jokeren / Rikken / Toepen
Inleg?
3 euro (inclusief hapjes en een kopje koffie of thee)
Prijzengeld? 20 euro voor de winnaar
Wanneer?
aanwezig om 19:00 uur en we starten om 20:00 uur (niet in de maanden juni en juli)
Vanuit voetbalclub Hertogstad wordt deze kaartavond al geruim 30 jaar georganiseerd door mevrouw vd Griendt. Zij doet dit al jaren
met groot enthousiasme maar de laatste jaren is het deelnemersveld wat gedaald helaas. We gaan ervan uit dat dit komt door het
spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’.
Als u dit bericht leest en denkt dat dit best eens een gezellige besteding van uw vrijdagavond zou kunnen zijn, loop dan gewoon eens
binnen! We heten u van harte welkom.
Met vriendelijke groet, Sjo-Heu Lain & Ria van de Griendt

Voetballen met een jaartje ouder.....

Voetballen, het blijft het leukste spelletje dat er is, zelfs als je niet meer 18 bent en de conditie niet meer is wat deze ooit is geweest.
Maar ja, stilzitten is geen optie dus waarom niet weer die wei in op zondagochtend? Mocht de conditie wel optimaal zijn dan bent u
uiteraard ook van harte welkom!
Bij CHC hebben we momenteel een 2-tal veteranen elftallen die wekelijks om een uur of 10.00 nog een leuke pot voetbal spelen. Op het
moment van dit schrijven moet ons 1e veteranenteam zelfs nog een beslissingswedstrijd spelen om het kampioenschap!
De kern van mijn betoog is simpel: Voor ons 2e team zijn we op zoek naar versterking!
Ben je dus boven de 35 en heb je wel weer eens zin om de oude kicksen van de zolderkamer te halen, meld je dan aan! Wie weet kunnen we zelfs een 3e veteranenteam opstarten!
Twijfel dus niet langer en meld je aan via onderstaande e-mailadres. Ik zal u dan in verbinding brengen met de leiding van het 2e veteranenteam.
Met sportieve groet, Sjo-Heu Lain, voorzitter CHC e-mail: voorzitter@svchcorka.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

Wil je graag blokfluit of dwarsfluit spelen?
Fluit & zo (gevestigd in de Kruiskamp)
geeft lessen aan kinderen en volwassenen,
van beginners tot gevorderden.

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsles

073 623 1920

Zoekt u een huishoudelijke hulp?
Slechts € 12,95 per uur
www.hulpstudent.nl
bel 06 14 82 60 00
of mail naar y.kroef@hulpstudent.nl

: renske.vanderheijden@gmail.com
: 06-11187785
: www.fluitenzo.nl

Buurtkapper MO
Cursus - en opleidingscentrum voor

Goedkoper kan niet !

Intuïtieve Ontwikkeling
Nijmegen • Den Bosch • Arnhem

Nu ook in
Bosch.
BBS De Kruiskamp Den
Meer informatie: 06 - 16 05 17 82
info@intuitieftraject.nl • www.intuitieftraject.nl
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

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

Westfight

Ben jij die stoere kickboks(t)er die mij zoekt ??
Op 3 september a.s. gaan we starten met onwijs gave kickbokstrainingen
onder leiding van K1-kampioen ROB VAN ESDONK
De lessen worden gegeven in het schoolgebouw van ATLENT aan de Kooikersweg 303, 5223 KE ’s-Hertogenbosch.
De trainingen vinden plaats op de woensdag verdeeld in een middag- en een avondgroep.
Aanvang 14:30 uur (tot 15:30 uur)

van 6 tot en met 12 jaar

(max. 40 deelnemers)

Aanvang 18:15 uur tot 19:15 uur)

van 13 tot en met 18 jaar

(max. 40 deelnemers)

De eerste les is gratis. Daarna betaal je € 10,= per maand.
Mocht je belangstelling hebben, vul dan onderstaande strook in
en lever deze zo snel mogelijk in bij Bossche Başak Döner (Helftheuvelpassage 54)

Invulstrook

&'((#
!"#$%&'()
!"#$%!
!

Naam:

....................................................

Adres:

....................................................

Postcode:

......................

Woonplaats:

....................................................

Geboortedatum:

....................................................

Telefoonnummer: ....................................................
Naam en handtekening ouders/voogd

.....................................................................................................

Vul het formulier in en geef dit af bij
(Helftheuvelpassage 54, 5224 AP ‘s-Hertogenbosch)
Of e-mail je inschrijving naar westfight073@gmail.com
Bel voor meer info naar 06 373 12 610

Talenten van voetbalclub CHC/Orka vallen op bij topclubs.....
Na alle grote veranderingen binnen sv. CHC zien we nu ook de resultaten verbeteren. Steeds vaker neemt sv. CHC een goede
plek in de lopende competities. Natuurlijk zijn wij daar als sportvereniging enorm blij mee. Maar deze goede resultaten
behalen wij natuurlijk niet alleen.
Daar hebben wij de voetbaltalenten binnen onze vereniging ook voor nodig. Dus de laatste tijd hebben we veel geïnvesteerd in onze
jeugdopleiding. Dit is niet onopgemerkt gebleven binnen de voetbalwereld. Steeds vaker zien wij scouts op onze wedstrijddagen rondlopen op ons mooie sportcomplex aan de Fuik 8-10 in ’s-Hertogenbosch.
Zo heeft Ayoub Majiti al eens mogen trainen bij ksv. Westerlo in
België. Nordin Mouhoul en Reda Gribi zijn inmiddels ook vol in
beeld bij het KNVB regioteam. Erkout Kösedag van de A1 heeft een
uitnodiging binnen voor een selectietraining bij sc. Heerenveen.
En als klap op de vuurpijl liep er op zaterdag 5 april 2014 een scout
van ons eigen FC Den Bosch op het sportcomplex. Nadat hij bij de
E1 Charaf Gribi en Youssef Hamdad had gespot en genoteerd voor
een uitnodiging, bleef hij ook nog even hangen bij de wedstrijd
tussen onze F1 en het F team van de Vlijmense boys. Ook hier zag
hij de aankomende talenten van sv. CHC. Bawer Hassan krijgt ook
een uitnodiging om mee te trainen bij FC Den Bosch.
Grote talenten gaan soms ook weg, zo werd Faisal Bashir Abdule
van de E1 van de Vlijmense Boys die mee speelde in de F wedstrijd
ook genoteerd. Faisal speelde tot voor kort bij onze F1.
Ja, onze talenten beginnen op te vallen bij de grote voetbalclubs. En daar kunnen wij als sportieve en groeiende sportvereniging alleen
maar trots op zijn! Wilt uw kind ook zijn voetbaltalenten ontdekken? Loop eens vrijblijvend met hem/haar langs bij CHC of neem contact
op via telefoon 073 624 0495 of email jeugdsecretaris@svchcorka.nl
René Coense, jeugdsecretaris sv. CHC/Orka

CHC werkt verder aan de opleiding van het jeugdvoetbal met een absolute topper.....
De vooruitgang is in volle gang bij CHC. Na herstructurering van de jeugdafdeling heeft ook het hoofdbestuur
een grote verandering ondergaan. Binnen CHC is daarom een voelbaar nieuwe wind gaan waaien waar nu
iedereen de positieve uitwerking van ondervindt. Zeker binnen de jeugdafdeling is heel goed merkbaar dat we
de goede kant op gaan. Zo hebben diverse scouts van de BVO’s de weg naar onze velden weer gevonden. Heerenveen, FC Den Bosch, Westerloo, KNVB, zijn onze jeugdspelers aan het volgen en enkele zijn al uitgenodigd
voor stage. Om de opleiding nog meer inhoud te geven heeft CHC een zeer ervaren trainer kunnen overhalen
onze jeugd en ons jeugdkader op een gestructureerde manier op te leiden, te begeleiden en te coachen.
Hassan el Ghousli is al even bezig binnen enkele jeugdteams van CHC, waaronder de D1 met groot succes.
Hassan is vanaf heden en in het bijzonder vanaf start nieuwe seizoen verantwoordelijk voor de opleiding van
alle jeugd. Hij heeft uitgebreide ervaring bij de profclub Standard Luik en heeft daar getraind als assistent bij
Michel Preudhomme waar hij talenten als Bakali (nu PSV) Fellaini (nu Manchester United) onder zijn hoede
heeft gehad. Hij verzorgt nu ook de videoanalyses voor FC Den Bosch. Hassan introduceert vanaf het nieuwe
seizoen zijn jeugdopleidingsplan waarbij in thema’s over de gehele jeugdafdeling op dezelfde wijze zal worden
getraind en gespeeld. Tijdens wedstrijden zullen op basis van videoanalyses de verbeterpunten van met name
de selectieteams worden aangeduid om vervolgens op training te worden verbeterd. Met Hassan el Ghousli
hebben we als CHC een topper in huis om onze al aanwezige talenten nog beter te maken op technisch en tactisch gebied en aankomende talenten goed op te leiden tot volwaardige selectiespelers.
Wij wensen Hassan succes en vertrouwen er op dat onze jeugd daar optimaal van gaat profiteren.
Namens het Jeugdbestuur CHC

GEZOCHT.....
Wegens uitbreidingen van onze jeugdafdeling Voetbalacademie West, zijn wij op zoek naar hoofdtrainers, assistent-trainers
en vlaggers voor onze jeugdteams. Het betreft diverse teams in diverse klassen.
Voor onze B1 zijn wij op zoek naar een fanatieke en strikte hoofdtrainer.
Ook zoeken wij nog een vlagger om de uit- en thuis wedstrijden van de B1 te vlaggen.
Voor onze C2 zijn wij op zoek naar een hoofd- en assistent-trainer.
Ook zoeken wij nog een vlagger om de uit- en thuis wedstrijden van de C2 te vlaggen.
Voor onze D1 zijn wij op zoek naar een vlagger.
Het vlaggen is op de zaterdagmiddag. Het betreft zowel uit- en thuiswedstrijden.
Voor onze D2 zijn wij op zoek naar een hoofd- en assistent-trainer.
Ook zoeken wij nog een vlagger om de uit- en thuis wedstrijden van de D2 te vlaggen.
Voor onze F2 zijn wij op zoek naar een hoofd- en een assistent-trainer. Het zijn jongens in de leeftijd van 7 en 8 jaar.
Voor onze mini pupillen zijn wij op zoek naar een assistent-trainer.
Voor meer informatie over de vacatures kunt u kijken op http://www.runman.nl/vacatures.pdf of contact opnemen met onze jeugdsecretaris René Coense via telefoonnummer 06 23 21 20 11. Mailen kan ook: jeugdsecretaris@svchcorka.nl

SV CHC/Orka: zonder respect geen voetbal!

Opening Sportwijk West

Op zaterdag 19 april was de feestelijke opening van Sportwijk West bij atletiekvereniging O.S.S.-VOLO
Ruim 50 personen van jong tot oud liepen, op een zonovergoten middag, in hun eigen tempo het rondje
rondom Sportpark Schutskamp.
Het startschot werd gegeven door niemand minder dan de wijkraadvoorzitter zelf, Hans Kieft.
Het doel was om de mensen uit West aan het bewegen te krijgen en kennis te laten maken met de aanwezige verenigingen op het
sportpark. Na de finish viel een aantal deelnemers nog flink in de prijzen. Een nieuwe fiets gesponsord door Van Doremaele, een Sony
PlayStation en drie wk-voetballen zorgden voor de nodige blijdschap bij de uitgelote deelnemers.
De organisatie rondom het startevenement was voortreffelijk en we willen hierbij de atletiekvereniging O.S.S-VOLO en alle vrijwilligers
nogmaals bedanken voor hun geweldige inzet.
Uiteraard gaan we volgend jaar dit evenement terug laten keren met als doel om nog meer mensen in beweging te krijgen.
namens de Stuurgroep Sportwijk West, Irfan Gadzo, email: i.gadzo@s-hertogenbosch.nl

Linda Wolfs, Allround Kapster

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

Colofon

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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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!!

