
WIJKKRANT
KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

september 2014 - 12e jaargang nummer 4 (oplage 6.100)
Van de redactie
De afgelopen zomer zullen we ons, zo denken we, altijd blijven herinneren. Een wederom niet echt succesvol verlopen wereldkampioen-
schap voetbal, het slechte weer met veel wateroverlast. Kleine zaken vergeleken met de vliegtuigramp, oorlogen en oorlogsdreigingen 
elders in de wereld. Prinsjesdag en de bijbehorende regeringsplannen zullen ongetwijfeld de komende tijd de gemoederen bezighouden. 
In deze wijkkrant kijken we terug en vooruit op zaken die zich bij ons in de wijken afspelen. Van Dialoop tot vakantieschool, van bewegen 
tot doorgeven. Ook is er aandacht voor parkeren in West en dan met name voor het burgerinitiatief.
Kortom deze wijkkrant staat weer boordevol informatie.
Wij wensen u weer veel leesplezier..............Geerte, Senay, Brahim, Wim en Hans

Maakt u gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning? Of 
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten? Is er speciale zorg 
voor u of uw gezin? Dan is de inloopavond voor u zeker de moeite 
waard. Want er gaat een hoop veranderen in de zorg. Dat is ook in-
teressant als u nu (nog) weinig met het onderwerp zorg van doen 

heeft. Op donderdag 2 oktober wordt u er over geïnformeerd.

De inloopavond (voor één keer in plaats van de 
wijktafel) is van 19:00 tot 22:00 uur. Kom luisteren 
en meepraten. De koffie en thee staan klaar.

Inloopavond Zorg, donderdag 2 oktober
aanvang 19:00 uur 
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel

Inloopavond op donderdag 2 oktober a.s. over de veranderingen in de Zorg !!

   Kijk voor de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken op de binnenpagina’s
De Nieuwsbrief Wijkgericht Werken staat dit keer bijna geheel in het teken van de zorg.
Want er gaat een hoop veranderen op dat gebied. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg en onderdelen van de AWBZ gaan naar de Wet maatschappelijk ondersteuning – en komen 
dus ook bij de gemeente terecht. In het hart van deze nieuwsbrief leest u over wat er gaat veranderen. 
Ook is er een toelichting door wethouder Geert Snijders en een verhaal over de jeugdzorg.
Op de achterpagina: hoe onze wijk de komende 25 jaar (!) wordt opgeknapt.

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) 2 oktober (dit is niet echt een wijktafel, maar een Inloopavond met veel 
informatie over de toekomstige veranderingen in de Zorg) en 27 november. Indien u op de zondag van dat betreffende weekend de Bossche Om-
roep niet ontvangen heeft, kunt u op die zondag (tussen 10:30 en 12:00 uur) bellen met 073 513 05 65

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 22/23 november.Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 24 oktober aanleveren
(zie ook colofon achterzijde).                     Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Wethouder van Olden verrichtte op 21 juni j.l. de 
officiële opening van de nieuwe Hudsonlaan

Nieuwe Fitnesstoestellen op De Fuik
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(burger-)Preventieteams.....
Binnen de wijk wordt gekeken naar de mogelijkheden om in een deel van de Schutskamp (burger-)Preventieteams te formeren. 
Deze activiteiten worden in een aantal steden en dorpen om ons heen reeds in de praktijk gebracht, soms al enkele jaren en geheel 
op vrijwillige basis.
Preventieteams bestaan uit buurtbewoners welke, meestal in samenwerking met de Politie en de Gemeente, lopend of fietsend door 
de wijk gaan. Zij hebben een signalerende functie in de eigen wijk. Uiteraard zullen hiervoor enthousiaste vrijwilligers nodig zijn. 
Mensen die iets bij willen dragen aan een beter leefklimaat in de eigen wijk. In volgende wijkkranten zal hier zeker meer aandacht aan 
worden besteed. Als je nu al meer hierover wil weten kun je je alvast oriënteren op internet. Er staat al veel informatie op over het 
functioneren van preventieteams in b.v. Tilburg, Woensdrecht, Drunen en Oudheusden.
Nu al actief worden? Er is een werkgroepje in oprichting en daarvoor wordt nog wat mankracht gezocht.
Ben je lid van BIN? Neem dan contact op met je BIN-coördinator. Je zult dan daarna benaderd worden.

Rechtmatige eigenaar.....
Enkele weken geleden kwam ik het politiebureau binnen en mijn oog viel direct op een kantoorruimte, welke meer 
leek op een magazijn van een warenhuis dan op een kantoorruimte van een politiebureau.
In deze ruimte zag ik een groot aantal spullen/goederen, LCD tv’s, navigatieapparatuur, sieraden en enkele fietsen 
staan. Ik vroeg aan collega’s die bezig waren met het uitzoeken van deze goederen waar deze vandaan kwamen.
Wat was er gebeurd? Er was een persoon aangehouden voor een winkeldiefstal, waarna een huiszoeking in de wo-
ning van deze persoon werd gedaan. In deze woning trof men een grote hoeveelheid  goederen aan, waarvan men 
het vermoeden had dat deze van diefstal afkomstig waren.
Deze spullen werden inbeslaggenomen en aan het politiebureau werd er onderzoek gedaan naar de herkomst van 
deze goederen. Door enkele agenten is er dagen onderzoek gedaan naar de herkomst van deze spullen. 

Uiteindelijk kon er één aangifte bij een fiets gevonden worden omdat degene waar de fiets van gestolen was aangifte had gedaan en daar-
bij veel gegevens van zijn fiets had gegeven. Dit gold ook voor één navigatiesysteem. 
Bij de overige goederen kon geen aangifte worden gevonden, wat als resultaat had dat deze teruggegeven moesten worden aan de man 
die aangehouden was.
Wat ik met dit verhaal nogmaals wil benadrukken, is het belang van het doen van aangifte en VOORAL ook het JUIST registeren van uw 
spullen. Koop je een fiets of ander goed van enige waarde? Noteer direct alle gegevens hiervan, dus merk, type en vooral serie- of frame-
nummers. Maak foto’s van sieraden. 
Doe ook altijd aangifte wanneer een fiets of goed is gestolen. Jaarlijks worden er veel fietsen en goederen naar de domeinen of opkopers 
gebracht, of teruggegeven aan personen waarvan vermoed wordt dat zij die goederen op een niet eerlijke wijze hebben verkregen, maar 
dit niet te bewijzen valt.

John Coeleveld (wijkagent Kruiskamp):          John.Coeleveld@Brabant-Noord.Politie.nl            Tel: 0900-8844  

BIN, de teller staat op 1200 leden !!!

HOMO-HETERO-ALLIANTIE NATUURLIJK SAMEN, VOOR VEILIGE WIJKEN.....
Een veilige wijk voor iedereen. Dat willen we toch allemaal! Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een onderzoek onder lesbo’s, 
homo’s, biseksuelen en transgenders (kortweg LHBT) in Den Bosch toont aan dat veel van de LHBT’s ervaring hebben met uitschelden, 
naroepen, discriminatie, pesten en treiteren. Een aantal van hen heeft ook te maken met bedreiging met fysiek geweld. Een deel van deze 
klachten speelt zich af in de woonomgeving van deze mensen, mensen mogelijk ook in uw wijk. En hoe veilig is uw wijk voor uzelf?
Waarom aandacht voor veilige wijken voor LHBT’s?
Mogelijk vindt u ook dat dit niet hoort of zelfs te gek is voor woorden. Het kan ook zijn dat u het probleem niet herkent; vaak hoor je er 
pas iets van als het erg uit de hand gelopen is of mensen worden weggepest. Om te voorkomen dat het zover komt, is het belangrijk dat 
zoveel mogelijk mensen zich inzetten voor een veilige wijk voor iedereen. De gemeente ‘s-Hertogenbosch werkt samen met RADAR en de 
Gay-Straight-Alliance (Homo-Hetero-Alliantie) Natuurlijk Samen om buurtbewoners te ondersteunen om de eigen wijk veiliger te maken.
Een veilige wijk voor LHBT’s is een veilige wijk voor iedereen
Een LHBT’er kan namelijk elke huidskleur en elk geloof hebben, al dan niet gehandicapt zijn, man of vrouw zijn, jong of oud zijn. En ie-
dereen heeft LHBT’s in zijn of haar omgeving: in je familie, in de wijk, op de sportclub, op school of op het werk. Een veilige wijk betekent 
acceptatie voor elkaar ook al ben je anders, of dat anders zijn nu te maken heeft met je seksuele gerichtheid, je leeftijd, je huidskleur, je 
geloof, enz.
Wat kan ik als buurtbewoner doen?
Uit onderzoek blijkt dat LHBT’ers zich vaak niet prettig voelen in hun woonomgeving doordat ze geen contact hebben met de buurt, omdat 
ze angst hebben dat ze niet begrepen worden of -sterker nog- veroordeeld worden. Of dit gevoel terecht is, is niet altijd hard te maken. 
Feit is wel dat mensen dat zo ervaren. U laat wellicht al blijken dat u openstaat voor iedereen. Het is daarbij handig om te weten dat 
mensen zich pas erkend voelen wanneer seksuele diversiteit ook als normaal benoemd wordt. Dit betekent niet dat u nu allemaal ‘roze 
activiteiten’ moet gaan organiseren,  maar u kunt bij bestaande activiteiten die u organiseert eens kijken hoe u (af en toe) een ‘roze tintje’ 
kunt toevoegen. Op deze wijze maken we dat LHBT’ers zich in de wijk meer betrokken zullen voelen. Verder zendt het ook een signaal uit 
naar eventuele daders van antihomo geweld dat uw wijk daar niet van gediend is.
Gezamenlijk kunnen we die veilige wijk voor iedereen creëren. En het mooie is dat wat werkt voor deze groep ook werkt voor andere 
doelgroepen die te maken kunnen hebben met uitsluiting. En dan wordt uw wijk de wijk waar iedereen zich thuis zal voelen.
Heeft u ideeën of vragen?
Neem dan contact op met Eefje Vonken van RADAR door te bellen op nummer 073 - 744 01 18 of te mailen naar info-denbosch@radar.nl
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Parkeren in West.....
Het kán en móet anders geregeld worden.....
De bewoners van De Schutskamp zien de afgelopen jaren de parkeeroverlast alleen 
maar toenemen. Zij zijn de dupe van de ontwikkelingen rondom en in de wijk. De 
gemeente komt volgens ons al die ti jd niet met daadwerkelijke oplossingen.
Enkele van deze ontwikkelingen zijn:
• Vanaf de invoering van het betaald parkeren (met name voor het personeel) bij het JBZ is de parkeerdruk in de Ontdekkingsreizigers-

buurt en omgeving OudeVlijmenseweg alleen maar toegenomen. De gemeente heeft  onvoldoende tot geen invloed bij het JBZ om 
hierin verbetering aan te brengen en het JBZ zélf oefent te weinig tot geen druk uit op het mobiliteitsgedrag van haar medewerkers. 
De parkeerdruk neemt niet alleen toe op de Hoefl aan en de Oude Vlijmenseweg maar ook in de Ontdekkingsreizigersbuurt zelf.

• De gedachte (totale) uitbreidingsplannen van winkelcentrum De Helft heuvelpassage inclusief bijbehorende parkeeroplossingen 
gaan niet door. Bij de momenteel gedachte verbouwingen worden geen extra parkeerplaatsen gecreëerd.

• Bij de bouwplannen op het terrein van de voormalige Keuringdienst van Waren, moeten 150 parkeerplaatsen wijken voor een 
groene zone. Overigens, de gemeente telt deze plaatsen bij het berekenen van de parkeercapaciteit niet mee.

• Bij het ombouwen van de kantorenfl at Helft heuvel naar woningen worden geen parkeerplaatsen toegevoegd.
• De winkelstrip aan het Boschmeerplein ondervindt veel parkeerdruk vanuit bezoekers en werknemers van Bureau Jeugdzorg, scho-

lieren, een toename van forenzen die daar de auto parkeren en op andere wijze hun weg naar het werk vervolgen. Met name de 
winkeliers en winkelend publiek ondervinden hier de hinder van. Vanwege economische redenen wordt hier -gedurende winkelti j-
den- aan de zijde van de winkeliers een blauwe zone ingesteld. Elders in De Schutskamp zal hierdoor voor bewoners de parkeerdruk 
gaan toenemen.

• Door de verwachte verhuizing van LIDL zal, ondanks dat in de plannen van LIDL een parkeerdek is opgenomen, de parkeerdruk in de 
directe omgeving van Boschmerplein/Oude Vlijmense weg toenemen.

• Vanwege de invoering van gereguleerd parkeren in Deuteren zoeken forenzen andere plekken in de nabijheid. Deze hebben zij ge-
vonden in De Schutskamp, maar ook al in De Kruiskamp (nabij de Meanderfl at).

• Bij het maken van de parkeerbalans worden door de gemeente ver weg gelegen parkeerplaatsen bij scholen aan de Kooikersweg, 
achter de sauna, en zelfs tot de Churchilllaan meegenomen.

Conclusie: De Schutskamp wordt langzaam maar zeker wordt fi jngedrukt vanwege de toenemende parkeerdruk. De parkeerdruk is (te) 
hoog en de overlast voor de bewoners zal alleen maar toenemen.

Al geruime ti jd dringt de wijkraad West bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan op een integrale aanpak van het totale parkeerprobleem. 
Tot op heden zonder enig resultaat.

Citaat: “Een integrale parkeeraanpak zou mogelijk zijn als er sprake was van een integrale planontwikkeling. Gemeente heeft  alti jd 
aangestuurd op zoveel mogelijke planontwikkeling. Het is echter niet mogelijk gebleken om alle ontwikkelingen aan elkaar te knopen, 
met name door verschillende planning van de projecten. Gemeente is daarmee gedwongen om de plannen steeds zelfstandig te be-
oordelen. Uiteraard beziet gemeente deze in samenhang met de omgeving van de ontwikkeling en andere mogelijke ontwikkelingen 
in de omgeving.”

Ons inziens zijn dit fraaie, doch holle woorden die te pas en te onpas worden gebezigd en niet tot daadwerkelijke oplossingen leiden.
De wijkraad West is een Burgeriniti ati ef gestart om voor de (toekomsti ge) parkeerproblemen in De Schutskamp wél een structurele en 
toekomstgerichte oplossing te bieden.

Op maandag 1 september j.l. is in het SCC een bijeenkomst georganiseerd om het Burgeriniti ati ef aan bewoners toe te lichten, maar ook 
om de “puntjes op de i” te kunnen zett en.

Steun de Zonnebloem door het inleveren van uw oude vet.....
Uw oude vet kunt u inleveren bij het Sociaal Cultureel Centrum “De Helft heuvel”
De opbrengst komt ten goede aan  Sti chti ng de Zonnebloem afdeling Groot- West met de wijken Kruiskamp-
Schutskamp-West. Hierdoor kunnen wij onze gasten van de Zonnebloem enkele keren per jaar een fi jne middag 
bezorgen.
U kunt uw vet inleveren in een containertje, afgesloten fl es of kan, aan de balie van het Sociaal Cultureel Cen-
trum De Helft heuvel. Vermeld erbij dat het voor de Zonnebloem is.
De gasten zullen u dankbaar zijn.

Namens de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Groot-West wijken Kruiskamp-Schutskamp-West

Hulp bij nieuwe start.....
Heeft  u het gevoel dat u niet meer mee doet in de maatschappij en ondervindt u hierdoor problemen? Wellicht is deelname aan het 
project Maatcoaching dan zinvol voor u.
Op korte termijn start Sti chti ng De Ambachtshoeve in het Steunpunt Zelfh ulp te ’s-Hertogenbosch weer een nieuw project dat door de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch gesubsidieerd wordt.  De 10 groepsbijeenkomsten die plaatsvinden in Den Bosch zijn bedoeld om samen 
op zoek te gaan naar handvatt en om meer structuur aan te brengen in uw leven. Het zoeken richt zich op het behouden of vinden van 
(vrijwilligers-)werk en het vergroten van uw vaardigheden en zelfvertrouwen. Herkenning en erkenning zijn centrale begrippen.

Wilt u meer informati e?
Kijk dan op www.ambachtshoeve.nl   of  bel met Mieke van Kooij: 073 511 2451, 06 2194 1906
U kunt ook mailen naar maatcoachingmvdl@home.nl
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Parkeren in West (vervolg).....
Deze “puntjes op de i” betroff en onder meer consensus te vinden op vragen over 
welk parkeeregime toe te passen, op welke dagen, gedurende welke ti jdsti ppen, etc. 
etc.
De overgrote meerderheid van de aanwezigen is voorstander van de invoering -op 
zo kort als mogelijke termijn- van een blauwe zone met ontheffi  ng voor de bewoners 
(lees: auto’s op kenteken). Benadrukt werd dat handhaving een absolute must is.
De blauwe zone zou gedurende zeven dagen per week, van 07:00 tot 17:00 uur met een parkeerduur van 2 uur moeten gelden. Voor het 
winkelcentrum (waar nu al op donderdag, vrijdag en zaterdag een blauwe zone geldt) werd voorgesteld de ti jdsduur van 3 uur te laten 
voortduren maar wel uit te breiden naar zeven dagen per week.
In het Burgeriniti ati ef wordt voorgesteld om de ontheffi  ng voor bewoners (op kenteken) gedurende een periode van 5 jaar grati s te laten 
zijn. Daarna kan dan stapsgewijs naar het volle pond worden gerekend.

Vanaf donderdag 4 september konden bewoners hun steunbetuiging aan dit Burgeriniti ati ef kenbaar maken door hun gegevens op de 
handtekeningenformulieren in te vullen. Sommige bewoners hebben een aantal formulieren meegenomen om in hun buurt handteke-
ningen op te halen. De winkeliersvereniging van winkelcentrum De Helft heuvelpassage heeft  aangeboden om acti ef wijkbewoners op de 
Helft heuvel te benaderen door middel van een hostess. Formulieren zijn ook aanwezig op het Wijkplein.
Eind september worden alle formulieren verzameld en bijgevoegd bij het offi  ciële document dat ingediend gaat worden bij de voorzitt er 
van de gemeenteraad. Daarna volgt behandeling in de raadscommissie, advies van deze commissie aan de gemeenteraad en uiteindelijk 
besluitvorming door de gemeenteraad ti jdens een raadsvergadering.
De Wijkraad wil het burgeriniti ati ef in oktober aanbieden. Een gunsti g ti jdsti p, namelijk vlak voor de verkiezingen op 19 november a.s.
Sommige parti jen hebben de parkeerdruk in West overigens al in hun verkiezingsprogramma opgenomen.

De wijkraad West gelooft  dat dit initi ati ef een goede kans maakt. Bij de verdere uitwerking zullen ongetwijfeld nog meerdere zaken op 
detailniveau moeten worden uitgewerkt, maar met uw steun kunnen we een eind maken aan de toenemende parkeerdruk.
Dus loop (tot eind september) even binnen bij het Wijkplein en vul het handtekeningenformulier in.

verder van de wijkraad West.....
Vanaf begin september houden we van 10:00 tot 12:00 uur “spreekuur” in het 
Wijkplein Helft heuvel.

Ook hebben wij daar vanaf heden onze eigen brievenbus waarin u briefj es 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 informati e kunnen vragen, maar -zeker niet onbelangrijk- aan u een en ander kunnen terugkoppelen.

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

  Veiligheid en Leefb aarheid       Kwaliteit van Wonen         Samenleven en Zorg
 Aanpak jeugdoverlast   Vitalisering openbare ruimte   Doorontwikkeling Wijkplein
 BIN (Buurt Informati e Netwerk)  Vitalisering Hudsonlaan    Talentenbank / Platf orm073
 Zeeheldenbuurt    Renovati e Belgische Buurt    Brede Bossche School
 Ontdekkingsreizigersbuurt   Renovati e Ontdekkingsreizigersbuurt  Jongerenacti viteitencentrum
 Winkelstrip Churchilllaan   Herontwikkeling Kooikersweg (winkels, wonen) Sportpunt/-wijk West
 Winkelstrip Boschmeerplein  Herontwikkeling Churchilllaan   Ontwikkeling Wijkteam HH
        Toelichti ng:     Herontwikkeling Eindhovenlaan
 Project loopt goed, op schema   Imagoverbetering                  Overig
 Project behoeft  extra aandacht                   Kinderboerderij  De Bossche Hoeve
 Op korte termijn dringend acti es nodig                  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.

Verkiezingen op 19 november a.s.
We hebben het al zijdelings genoemd bij het verhaal over parkeren, maar op 19 november a.s. vinden in ‘s-Hertogenbosch de verkiezin-
gen plaats voor de Gemeenteraad.

De wijkraad West gaat geen voorkeuren uitspreken voor parti jen. Wel roepen zij de bewoners van de Kruis- en Schutskamp op om te gaan 
stemmen en zich vooraf goed te informeren over de plannen die de parti jen hebben voor geheel Den Bosch, maar wellicht zijn er ook in 
de diverse parti jprogramma’s specifi eke zaken te vinden die u óf persoonlijk raken of belangrijk zijn voor uw buurt of wijk.

Dus laat uw stem niet verloren gaan en maak op 19 november a.s. de gang naar het Stembureau !!
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Evertsenstraatkerken.....
Weet u het nog? In de vorige Wijkkrant schreef ik een stukje over de 3 kerken in de Evertsenstraat; de Kerkboulevard. Dat stukje ging 
over de geschiedenis van de 3 kerkgenootschappen in den Bosch en de “toevallige” omstandigheid dat ze alle drie aan de Evertsenstraat 
terecht kwamen. “Toevallig” zet ik tussen aanhalingstekens omdat Christenen niet zo in toeval geloven. Wij geloven dat alles door God 
gestuurd en bestuurd wordt, en dus niet zomaar toevallig gebeurt. In de toekomst hoop ik daar nog wel meer over te schrijven; het is 
namelijk een belangrijk onderdeel van ons geloof.
Deze keer willen we wat meer stilstaan bij de vraag, waarom er zoveel verschillende kerken zijn. Dát er veel verschillende kerken zijn, 
hoef ik u niet te vertellen; sla de krant maar open of zet de TV maar aan en je kunt lezen en horen over de Rooms Katholieke kerk, de 
Grieks orthodoxe kerk, de Anglicaanse kerk, over Koptische christenen, Pinkstergemeenten en Protestantse kerken. En zo zijn er nog 
honderden meer. 
Al vrij snel na het begin van onze jaartelling, toen het Christendom zich ging verspreiden over de wereld, begonnen er hier en daar 
onderlinge meningsverschillen te ontstaan tussen Christenen over de uitleg van de Bijbel. Ook nu gebeurt dat helaas nog steeds. Omdat 
mensen verschillend gingen denken, wilden ze ook niet meer zo vaak met elkaar omgaan. De meningsverschillen liepen soms zo hoog 
op, dat mensen uit de kerk werden gezet; men wilde niets meer met ze te maken hebben. De mensen die er uit waren gezet, begonnen 
dan met een nieuwe kerk en een andere naam. Ook gebeurde het dat mensen vonden dat de bestaande kerk heel andere dingen leerde 
dan wat er in de Bijbel stond. Als ze hiertegen waarschuwden en er werd niet geluisterd, dan besloten ze soms om die kerk te verlaten 
en een nieuwe kerk te stichten. Zo ontstonden er dus de afgelopen 2000 jaar steeds nieuwe kerken. U zult begrijpen dat dit hier heel 
kort en simpel neergeschreven is; zo eenvoudig als het hier staat, is het natuurlijk niet.
In het verleden hadden de verschillende kerken nog weleens de neiging om vooral met zichzelf bezig te zijn en voor de eigen leden te 
zorgen. Bijna iedereen was lid van een kerk, dus als elke kerk voor zijn eigen leden zorgde, kreeg iedereen toch de nodige zorg en aan-
dacht. Tegenwoordig zoeken we steeds meer de samenwerking  met anderen. Omdat we als Christenen allen in dezelfde God geloven, 
zijn we blij dat we samen voor Hem mogen werken. Zo proberen we als kerken in de Evertsenstraat samen mogelijkheden te vinden om 
meer in de wijk zichtbaar te zijn en om daadwerkelijk iets voor de mensen te kunnen betekenen. Ook het wijkteam Kruiskamp/Schuts-
kamp van de gemeente wordt hierbij betrokken.
Een van de activiteiten waarmee we beginnen is een wekelijkse koffieochtend voor senioren. Elke woensdagmorgen is iedereen boven 
ongeveer 55 jaar vanaf half 11 welkom in de Gereformeerde kerk (Evertsenstraat 35) voor een kop koffie of thee en een praatje. Kortom 
gewoon voor een beetje gezelligheid. Kom gerust eens langs. We kijken naar u uit!
Als u nog eens wat meer wilt weten over de kerken, over kerkdiensten of over geloven in het algemeen, kijk dan eens op de websites 
van de kerken: www.denbosch.gkv.nl   www.detoevlucht.net   www.nak-nl.org    Hier kunt u veel informatie en een aantal links vinden.

namens de 3 kerken, Henk van Weelden

Extra handen nodig in Den Bosch.....
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een spierziekte. De chronische ziekte, 
die het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen af. Tijd voor actie, besluit Saskia Lie At-
jam, ambassadeur van het Nationaal MS Fonds.
Saskia Lie Atjam, 45 jaar, heeft 4 jaar geleden de diagnose MS gekregen, maar heeft sinds 2007 al klachten.
Was de diagnose een dieptepunt of duidelijkheid?
Het is een duidelijkheid, een verademing. Eindelijk heb ik een diagnose, hoe zwaar die ook is! Er is een enorm vooroordeel dat men-
sen met MS in een rolstoel terechtkomen. Ik heb mijn omgeving  zelf verteld wat MS is zodat mensen niet zelf daarbij een beeld gaan 
vormen.
Staat MS jouw leven in de weg?
MS staat mijn leven niet in de weg, ik denk dat je alleen maar zelf je leven in de weg kan staan. Het is gewoon hoe je er zelf mee om-
gaat en hoe positief of negatief je in het leven staat. Op zekere hoogte kan je natuurlijk bepaalde dingen minder goed, maar mijn leven 
gaat gewoon door.
Het lastigste vind ik het inleveren van bepaalde dingen die je vroeger deed. Ik sportte bijvoorbeeld heel veel, dat gaat gewoon niet 
meer. Je moet niet meer teruggrijpen naar het leven wat je hiervoor had. Zo van: Ja, maar toen kon ik dat nog…. Dat vind ik af en toe 
wel eens lastig. Je lichaam dirigeert nu eigenlijk een beetje je leven.
Is MS voor iedereen hetzelfde?
MS is niet voor iedereen hetzelfde. Je kan 100 MS-patiënten hebben en iedereen heeft een ander verhaal.
De grootste misvatting?
Ten eerste dat mensen denken dat het een spierziekte is en ten tweede dat iedereen met MS in een rolstoel terecht komt. Dat is hele-
maal niet zo. Je kan 100 worden met MS.
Wat is jouw motto?
Het zijn niet de jaren in je leven die tellen, maar hoe je het leven 
hebt geleefd in die jaren.
Extra handen gezocht
Afgelopen november werd de MS Collecte met zo’n 19 collectan-
ten in Den Bosch georganiseerd. “Wij zijn dolblij met dit aantal col-
lectanten! Maar om bij iedere voordeur aan te bellen, zijn er zeker 
nog 575 collectanten nodig”, zegt Saskia Lie Atjam. 

Aanmelden als collectant kan bij het Nationaal MS Fonds, info@
nationaalmsfonds.nl  of  via 010 591 9839
Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl   

De collecteweek is van 17-22 november.
Een donatie, klein of groot, is welkom op giro 5057

Saskia Lie Atjam en Bas Muijs
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Dialoog en Dialoop in ‘s-Hertogenbosch West.....
DIALOOP is kijken en luisteren, alle zintuigen open, open staan voor de ander, die 
anders is, en voor de wijk waarin je wandelt, en van elkaar leren.
Sinds 2002 bestaat in Nederland de DAG VAN DE DIALOOG.
In vele varianten  wordt in meer dan 50 steden meegedaan aan de jaarlijkse WEEK VAN DE DIALOOG in november. Zo zijn er: Dialoog-
tafels, Geluksdialogen, en de Wandeldialoog of Dialoop. Telkens met een aansprekend thema. In elke stad wordt dat plaatselijk en 
herkenbaar ingevuld.
DIALOOG begint met Kennismaken en jezelf voorstellen aan de ander(en). Daarna wordt aan elkaar verteld en naar elkaar geluisterd, 
welke ervaringen ieder heeft bij het onderwerp: ERBIJ HOREN. In een derde gespreksronde wordt gedroomd: hoe zou het zijn als ieder 
er bij hoort en hoe krijgen we dat voor elkaar. De laatste ronde is de kans om zelf concreet een belofte of toezegging te doen, een 
voornemen uit te spreken of een plan te bedenken

WANDELDIALOOG OF DIALOOP
Een ontspannen manier van praten en kennismaken is wandelen. Al wandelend kom je onderweg ook van alles tegen. Oplettend zie 
je dingen die je altijd over het hoofd hebt gezien, of je nam nog nooit de tijd om even af te stappen en te horen of nader te kijken wat 
het is. Met de andere wandelaar(s) ga je in dialoog, dat luisterende gesprek.
De route is niet lang, ongeveer een halve tot één kilometer, maar wat je dan al niet tegenkomt, bijvoorbeeld aan en rond de Rijzertlaan. 
Woensdag 1 oktober kunt u meewandelen, ook bij slecht weer (paraplu mee).
Start is om 14:00 uur bij Sociaal Cultureel Centrum Helftheuvel, einde rond 16:30 uur Jongerencentrum

De Dialoop staat onder leiding van Peter van Helden, dialoog coördinator, bedenker van de Dialoop, werkzaam in ‘s-Hertogenbosch 
sinds 2009, in 1978 afgestudeerd op het onderwerp Vreemdeling, na studie theologie aan de VU.      petervanhelden87@gmail.com    

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 aan-
bieden van uw talent of om leuke activiteiten te organiseren in de buurt. Dit alles én meer kan vanaf nu via Platform073. U ziet daar niet 
alleen het aanbod en de vragen van bewoners in uw eigen wijk, maar ook alle vragen en aanbod van inwoners, organisaties en bedrijven 
uit de hele gemeente. 
Hierbij een voorbeeld van een Match met Tuinhulp West en een bewoner uit De Kruiskamp
“Ik  ben zo blij met mijn tuinhulp” 
Sinds 1967 woont  mevrouw van N de Belgische buurt . Ze woont er al die jaren met veel plezier en moet er niet aan denken te moeten 
verhuizen. Mevrouw heeft al jaren een mobiliteitsprobleem maar met aanpassingen in het huis kan ze zich nog steeds uitstekend red-
den. Haar kinderen zijn reeds lang uitgevlogen en na de pensionering van haar man genoten ze samen van huis en tuin. Vorig jaar werd 
de heer van N. noodgedwongen opgenomen in een verpleeghuis. Ondanks alle hulp die er is schoot de tuin erbij in, dat nam haar man 
tot dan voor zijn rekening.
Via Divers en het wijkteam Helftheuvel werd mevrouw in contact gebracht met Tuinhulp West. Na een eerste kennismaking waarbij de 
maatschappelijk werker aanwezig was , is er de eerste afspraak gemaakt en ging de tuinhulp weldra aan de slag. “Ze mag van mij haar 
gang gaan, ik ben er blij mee dat de tuin op orde blijft”, zegt mevrouw van N glunderend.

De tuinhulp
“Leuk, tuinieren is een hobby . Ik ben me er van bewust dat mensen die altijd zelf en goed hun tuin verzorgden een probleem hebben als 
ze het zelf niet meer kunnen.  Hun omgeving biedt vaak al op andere manieren ondersteuning. Ik vind het leuk om te doen, ik zeg altijd 
ik maak mensen blij. Het is dankbaar werk en je kunt je eigen planning maken. Wat ons (Tuinhulpen West) betreft gaat het echt om het 
dagelijks onderhoud en niet om projecten als bomen omhakken, bestrating aanleggen en/of zwaar snoeiwerk. Gewoon onkruidvrij, een 
bloemetje planten en dan omkijken als je klaar bent, het ligt er weer verzorgd en groen bij. Ik blij en mevrouw blij, wat wil je nog meer?”

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

De Dialoog wordt aangegaan met de uitdaging dat iedereen meedoet: jong en oud, van hier en van daar, man en vrouw, 
van alle geloven en overtuigingen, elke bewoner van de wijk in deze stad, uit alle lagen van de bevolking.

Dialoog: 
Geeft geen oordeel, en bestrijdt vooroordeel...

In plaats van geruzie, sticht vrede...
Geen discussie of debat, maar schept ruimte...

Interview met Willeke Valk, vrijwilliger bij het Wijkplein.....
Bij het wijkplein Helftheuvel zijn zo’n 14 vrijwilligers werkzaam. Zij zorgen ervoor dat bijna de hele week het wijkplein een vast punt 
is voor iedereen in de wijk met een vraag over bijvoorbeeld toeslagen of over voorzieningen waarvoor men eventueel  in aanmerking 
kan komen. De werkzaamheden die ze vervullen zijn zeer veelzijdig. Veel mensen weten gelukkig het wijkplein al te vinden en zonder 
deze vrijwilligers zou dat alles niet mogelijk zijn. Om die reden willen we elke keer een vrijwilliger in de spotlight zetten, zodat we wat 
meer over hen en het wijkplein te weten komen.
We beginnen met Willeke Valk die al sinds 2007 vrijwilliger is en daarmee ook het langste mee draait. 
“Ik woon zelf in de wijk en wil graag een positieve bijdrage leveren aan de wijk. De wijk heeft niet altijd een positief imago en zo probeer 
ik in het klein daar wat aan te doen. Daar ik met pensioen ben,  heb ik wat meer vrije tijd”, vertelt zij.  Die positieve bijdrage bestaat er 
volgens haar vooral uit dat het wijkplein een vaste plek kan zijn voor mensen die een vraag hebben. 
Ook het contact wat ze heeft met mensen uit de wijk en  de  collega’s onderling ervaart ze als positief. “Je blijft bij met allerlei ontwik-
kelingen in de samenleving en nieuwe voorzieningen, bovendien krijg je ook scholing vanuit Divers”, geeft ze aan op de vraag wat nog 
meer positieve kanten zijn aan vrijwilliger zijn. Waar nog verbeterpunten liggen voor het wijkplein is dat er heel veel activiteiten zijn 
in de wijk, maar het overzicht daarvan niet altijd even duidelijk is.
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Tuinieren bij De Schalm.....
Rondom de Schalm ligt een prachtige belevingstuin waar de cliënten en begelei-
ding veelvuldig gebruik van maken. Zowel voor het aanbieden van activiteiten als 
ter ontspanning zoeken we snel de tuin op. De binnentuin is speciaal ontworpen 

om verschillende zintuigen te prikkelen, bloe-
men die ruiken, gras wat geluid maakt door 
de wind, bloemen die mooi zijn om te zien en 
planten die zacht aanvoelen.
Ook hebben we een zandbak op hoogte zodat 
een ieder er gebruik van kan maken en is er een 
prachtige waterpomp gerealiseerd na een do-
natie van een oud-collega.
Zelfs wanneer het weer wat minder is kunnen we van de tuin genieten in onze tuinkamer, waar we 
lekker droog zitten, maar de regen en wind kunnen horen.
Naast het beleven van de tuin moet er ook gewerkt worden om alles mooi te houden. De cliënten hel-
pen waar mogelijk met het verzorgen van de moestuin (zie foto links), het aanvegen van de tuin en het 
maaien van het gras. Maar deze werkzaamheden zijn zonder begeleiding niet mogelijk.
We zijn ontzettend blij met Kurt, onze wijkvrijwilliger. Hij komt eenmaal per week tuinwerkzaamheden 
verrichten en een gezellig kopje koffie drinken.
Er ligt veel werk in de tuin. Vind je het leuk om te tuinieren bij de Schalm meld je dan aan bij
Floor ten Have of Bregje van Klaveren 073-6213281. Tuinmannen en vrouwen zijn erg welkom!

Wist je dat Beats-sport per september 2014 sport en danslessen voor groot en klein gaat verzorgen in 
de gymzaal van de Schalm? Voor meer informatie kijk op  www.beats-sport.com
Wij heten Jeanette en haar dansers van harte welkom!

Wandel je FIT.....
Voor wie?   Voor bewoners van ’s Hertogenbosch West van 55 jaar en ouder die het leuk vinden om 
wekelijks met een groep te wandelen. 
Wanneer?   Iedere donderdag van 13:30 tot 14:30 uur.
Waar?   Begin- en eindpunt is Park De Taling (Eendenkooi 2). Verzamelen bij de receptie.
Hoe ver?   Afhankelijk van je belastbaarheid, maximaal een uur wandelen. Aansluitend is er een mogelijkheid om gezamenlijk iets te 
drinken in het Atrium van Park De Taling.
Begeleiding?   De groep wordt begeleid door een sportbegeleider + vrijwilliger. Tevens neemt een fysiotherapeut bij de geïnteresseerden 
een gedegen fitheidtest af.
Kosten?   € 10,= per maand. Dit is inclusief koffie/thee na afloop.
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

Vrijwilligers voedseltuin gevraagd.....
De Voedselbank Den Bosch is onlangs gestart met een voedseltuin in Deuteren, waar groenten en klein fruit worden verbouwd be-
stemd voor de Voedselbank. De voedseltuin is nog op zoek naar vrijwilligers!
Op dit moment doen vijf vrijwilligers hun uiterste best straks zoveel mogelijk groenten te kunnen oogsten. Om een goed passend 
schema op te kunnen stellen, zijn in totaal echter zo’n twintig vrijwilligers nodig. De tuin heeft dus dringend behoefte aan vrijwilligers.

Wilt u mee tuinieren? 
De voorkeur gaat uit naar mensen met ervaring met tuinieren in een volkstuin. Heeft u zelf een volkstuin (gehad) en bent u minimaal 
één dagdeel per week beschikbaar om te komen helpen?
Meldt u zich dan aan bij coördinator Ed Houdijk. Voor meer informatie of aanmelden kunt u bellen met  06 26 69 74 79 of een mailtje 
sturen naar houdijkeajm@telfort.nl
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Boer Kees
Twee Vlinders
Twee vlinders droomden roerloos, teer en blank,
Elk op een bloem in zonneschijn, 
Geen zucht bewoog er door de warme zomerlucht.
Ik zag het even roerloos op een bank
En hield mijn adem in, 
Alsof ’t gerucht ervan zou storen deze liefde teer en rank,
Van zonverwarmde bloem voor ’t vlinder blank
Die gedachte werd in mij een zucht.
De vlinders leefden even in het licht,
En zijn toen van de bloem opgevlogen,
Als blaadjes zonlicht in de lucht bewogen.
Zo waren eens in dromen je ogen dicht
En toen ik ademend naar ze ben gebogen,
gingen zij open in je stil gezicht

Boerenwijsheid: Unne ouwe haan en een jong hen
   hebben snel kuikens

Concert “70 jaar bevrijd” Gemengd Koor ‘s-Hertogenbosch.....
Het traditionele Bevrijdings- en Veteranenconcert van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch staat dit jaar in het teken van ’s-Herto-
genbosch thanks Wales. Dankbaarheid en respect voor de Welsh, in het bijzonder de bevrijders van de 53e Welsh Division van 70 jaar 
geleden.
Niet alleen de bevrijders van toen maar ook onze eigen veteranen uit recente missies worden in dit concert geëerd. Bij het Gemengd Koor 
’s-Hertogenbosch is jaarlijks een koor uit Wales te gast. Dit jaar het Bridgend Male Voice Choir uit Bridgend, Zuid Wales.
In een gevarieerd programma worden door de koren, met medewerking van sopraan Roos van der Sanden, liederen ten gehore gebracht 
die de herinnering en het respect uitdrukken voor oorlogsslachtoffers en –veteranen. Daarnaast mag u van het Welsh mannenkoor wer-
ken verwachten met prachtige traditionele liederen uit Wales.

Zondag 26 oktober 2014, Jheronimus Bosch Art Centre, Jeroen Boschplein 2, ’s-Hertogenbosch.
Aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur. De toegang is gratis. 

Aan het einde van het concert wordt u in de gelegenheid gesteld door een vrijwillige bijdrage uw waardering voor het concert te tonen.

Een Bingoavondje uit bij het Gemengd Koor ‘s-Hertogenbosch.....
De vakanties zijn weer voorbij, het normale leven heeft in de afgelopen weken weer zijn loop genomen. De dinsdagavonden zijn voor 
de leden van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch weer gevuld met de repetities; repetities voor de komende najaar optredens en de 
sfeervolle kerstoptredens.
Naast het zingen is het koor ook weer gestart met gezellige bingoavonden in SCC De Helftheuvel. Op woensdag 1 oktober en woensdag 
5 november kunt u weer een avondje bingo komen spelen. Spannend en gezellig; leuke gewilde prijzen zijn er te winnen. Het bingoteam, 
Riekie, Annemieke en Alida, heeft weer zijn best gedaan om de prijzentafel te vullen met aantrekkelijke en praktische prijzen.
Voor de kerst wordt -zoals u gewend bent- weer een uitgebreide bingoavond gehouden op woensdagavond 17 december. Hier wordt u 
verrast met prijzen die oh zo welkom zijn aan de vooravond van Kerstmis.
Alle bewoners van onze wijk zijn van harte uitgenodigd voor deze bingoavonden in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel. De avonden 
beginnen om 20:00 uur.
Voor meer informatie over het koor en over de bingoavonden kunt u terecht op de website www.gemengdkoor.nl  of bij een van de be-
stuursleden tijdens de repetitieavonden.

Verloskundigenpraktijk ‘s-Hertogenbosch houdt spreekuur op de Helftheuvel.....
Nieuw zijn de Kruiskamp en Schutskamp niet voor ons; al dertig 
jaar begeleiden we bevallingen in heel ‘s-Hertogenbosch, dus ook 
in West.
Maar spreekuur in de Helftheuvelpassage (bij Fysiotherapie Helft-
heuvel op het wijkplein naast de GGD en het consultatiebureau), 
dat doen we sinds juli 2014.
Wij zijn (v.l.n.r.) Ingeborg Spaargaren, Sietske Rietveld en Ellen 
Hoogenkamp. We begeleiden je graag in de bijzondere periode van 
je zwangerschap, tijdens je bevalling -thuis of in het ziekenhuis- en 
natuurlijk in de kraamtijd.
We verzorgen echo’s in de praktijk, kunnen je vragen beantwoorden 
als je een kinderwens hebt, en organiseren regelmatig een voorlich-
tingsavond over de bevalling. Momenteel houden we elke woens-
dagmiddag spreekuur op de Helftheuvel.

Meer weten of aanmelden?
 We stellen ons uitgebreid voor op www.verloskunde.nl
 óf bel  (073) 641 93 39
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Ongewild urineverlies, wat te doen?
Bekkenfysiotherapie positief effect op bekkenklachten

Meer dan 50% van alle vrouwen heeft last van ongewild urineverlies (incontinen-
tie). Deze klachten komen niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen voor.
Door onvoldoende kennis over behandelmogelijkheden, schaamte of onzekerheid 
lopen mensen vaak onnodig met de klachten rond.
Met hulp van de bekkenfysiotherapeut zijn deze klachten vaak goed te verhelpen.

Bekkenfysiotherapeut Inger van den Berg
Inger van den Berg is ervaren, geregistreerd bekkenfysiothera-
peut bij Fysiotherapie Helftheuvel ’s-Hertogenbosch.
Zij is geschoold op het gebied van bekken, lage rug, urinewe-
gen en geslachtsorganen, maag en darmen en seksuele klachten 
door bekkenproblemen.
De klachten waarmee cliënten bij de bekkenfysiotherapeut ko-
men zijn vaak toe te schrijven aan een verkeerd gebruik van de 
bekkenbodem. Een te grote spanning, zowel fysiek als mentaal 
speelt vaak een rol.

Welke klachten
De meest gehoorde klacht is incontinentie, maar ook een over-
actieve blaas, pijn bij het vrijen, bekkenpijn, hypertonie (ver-
hoogde spierspanning) en verzakking komen veel voor.
Het zijn vaak problemen waar mensen niet makkelijk over pra-
ten. Bekkenklachten zitten helaas soms nog in de taboesfeer.
En dat is niet nodig. Meestal is er verbetering te bereiken met 
een goede behandeling.

Behandeling
Inger start altijd met een intake. Dit is een gesprek waarin de klachten worden besproken.
In dit gesprek is ook tijd voor gedetailleerde vragen over het plassen, de ontlasting en/of de sek-
sualiteit. Daarna is er ruimte voor uitleg over het bekken en het lage ruggebied in relatie tot de 
klacht.
Ook wordt besproken hoe het onderzoekstraject en behandeltraject eruit kan zien. De bekken-
fysiotherapeut werkt met adviezen en oefeningen om het bekkengebied opnieuw in balans te 
brengen. 

Een afspraak maken
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de praktijk voor het maken van een afspraak. U heeft 
dus geen verwijzing van een arts nodig voor bekkenfysiotherapie.
Daar waar nodig en gewenst, werkt Inger van den Berg samen met andere betrokken zorgverle-
ners en artsen zoals incontinentieverpleegkundigen, gynaecologen of urologen.

Herkent u zich in deklachten of wilt u meer informatie over bekkenfysiotherapie? De praktijk is 
bereikbaar via 073 6847100 of mail naar inger@fysiotherapiehelftheuvel.nl

Onze praktijk bevindt zich 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
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Tweede deel Kunstroute West geopend.....
Het tweede deel van Kunstroute West werd op zaterdag 21 juni onthuld door wethouder Jeroen Weijers. 
Samen met buurtbewoners maakte hij een rondje langs de kunstwerken en ateliers.

Kunstroute West bestaat uit een serie kunstwerken die gemaakt is door buurtbewoners, op stoeptegels 
gedrukt en op een aantal plaatsen in het trott oir gelegd. Speciaal voor de onthulling stelde een aantal 
creati eve buurtbewoners daarnaast eigen werk tentoon. Alles bij elkaar was er zoveel te zien dat het niet 
haalbaar bleek om de hele ronde te doen in de geschatt e drie kwarti er. Daarom liep de eerste groep de 
ene helft  en de tweede groep de andere helft  van de route. 

Expositi es
Groep één maakt in WijkWerkWinkel West kennis met het fi jne houtsnij-
werk van meneer Bakker en meneer van den Berg. Miniatuur groentenkar-
ren, kunsti ge vogelhuisjes en kandelaars met meerdere verdiepingen: noem 
het en ze kunnen het maken. Een verdieping hoger ontmoeten ze mevrouw 
Van den Berg, Tonnie, die een aantal dagen in de week in de weer is met 
borduur- en naaiwerk. De WijkWerkWinkel West biedt mensen een plek 
om hun hobby uit te oefenen, vertelt ze. Haar specialiteit? Handgemaakte 
Oeteldonk-kikkers voor op de carnavalsjasjes. Paillet voor paillet borduurt 
ze ze er zorgvuldig met de hand op vast. Te koop voor de liefh ebber. “Daar 
koop ik dan weer nieuwe paillett en van.” 
Een paar straten verderop exposeert Mariëlle Oostermeijer haar kleurrijke 
schilderijen op een wel heel bijzondere locati e: haar eigen achtertuin. Dan wordt het al een beetje haasten, 
want de wethouder staat zometeen voor de deur voor ronde nummer twee.

Snel nog even naar de ruimte naast de Doorgeefwinkel aan de Kooikersweg, die voor de gelegenheid is 
omgetoverd tot kunstgalerij. Kunstenaars die anti kraak wonen boven de voormalige winkelstrip exposeren 
er hun werk. Ook in de BBS De Kruiskamp stelden buurtbewoners hun werken tentoon.  

Korte fi lms 
Op alle stoeptegels staat ook nog een QR-code. Met een speciale applicati e 
kunnen zo korte fi lmpjes worden gedownload op smartphone of tablet. Inge 
Loermans van Divers ondersteunde de jongeren van jongerencentrum 4 West 
bij het maken van het fi lmpje ‘Lekker belangrijk’. In tegenstelling tot wat de 
ti tel suggereert, gaat het om wat zij écht belangrijk vinden in het leven. Inge: 
“Ze zijn hartsti kke trots op hun fi lm. Sommigen hebben ti jdens het maken 
echt hun talent ontdekt. Fotografi e, bijvoorbeeld, of acteren. Dat is hartsti kke 
mooi. De tegels kunnen ook een contactmiddel zijn: als jongeren weten waar 
‘hun tegel’ ligt, nemen ze de volgende keer hopelijk hun ouders of grootou-
ders er trots mee naartoe.”

Filmsterren
De hoofdrolspelers van een van de andere fi lmpjes zijn aanwezig 
bij de vertoning in BBS De Kruiskamp. Anja en David tonen in het 
fi lmpje ‘Zien’ hoe het is om in de wijk te wonen als je een handicap 
hebt. Ze worden met groot applaus als ware fi lmsterren onthaald. 
Anja: “Het fi lmpje was al een ti jdje af, het is heel leuk om het nu 
aan mensen te kunnen laten zien.” Ze gaat met de tweede groep, 
waaronder de wethouder, op pad om de Kunstroute te bewonderen. 
“Maar dan wil ik wel graag langs ons eigen fi lmpje lopen natuurlijk”, 
lacht ze. “Even op de site kijken waar de tegel ligt...
Aan de Boschmeersingel. Dan gaan we daarnaartoe!”   

Ook de Kunstroute lopen?
De stoeptegels zijn het hele jaar door te bekijken. Zelf een keer de 
Kunstroute lopen of fi etsen?

Haal de platt egrond met uitleg bij BBS De Kruiskamp aan de Jan Olieslagerstraat  of  kijk op wijkraad-west.nl/kunstroute 
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Stand van zaken Doorgeefwinkel.....
Sinds de start van de Doorgeefwinkel is er veel gebeurd op de winkelstrip aan de Kooikersweg.
• De kledingbank is in een 2e pand gestart met de speelgoedbank
• De hoek is samen met de bewoners prachtig beschilderd
• Zayaz heeft een pand in gebruik genomen van waaruit Abdellah ben Jeddi (sociaal wijkbeheerder) allerlei 

activiteiten organiseert
• én De Doorgeefwinkel gaat verhuizen naar een groter pand!!! 
Ja, u leest het goed; we zijn in korte tijd al uit ons jasje gegroeid!! 

Niet alleen buurtbewoners zijn enthousiast over het project van de 
Doorgeefwinkel, ook de woningbouwverenigingen zijn erg betrok-
ken en ondersteunen dit bewonersinitiatief. Brabant Wonen met 
een financiële bijdrage en Zayaz met materiaal om de opslag in de 
nieuwe winkel in te richten. 
Daarnaast is er veel contact met Abdellah die zich, waar hij kan, 
inzet voor het reilen en zeilen rondom de Doorgeefwinkel. Zo heeft 
hij z’n medewerking toegezegd om mee te helpen een fietsrepara-
tiewerkplaats te realiseren.... We hopen u daar de volgende keer 
meer over te kunnen vertellen.
Maar..... al het werk in de winkel wordt gedaan door vrijwilligers en 
buurtbewoners!
Men weet intussen de weg naar de Doorgeefwinkel wel te vinden 
om even rond te snuffelen en een bakkie koffie bij ons drinken.
Bezoekers mogen 2 artikelen uitzoeken. Heeft men interesse in 
meer zaken, dan vragen wij een donatie te doen in de spaarpot. 
Dit is geheel vrijwillig en naar eigen inzicht en draagkracht. Mocht 
men financieel echt geen ruimte hebben dan kun je dat aangeven 
bij een van de vrijwilligers en maken we een afspraak om samen te 
bekijken wat we verder kunnen doen. 

Iedereen is welkom om eens te komen kijken in de nieuwe winkel aan de Kooikersweg 551 

de Doorgeefwinkel is geopend op woensdag en donderdag van 10:00 tot 16:00 uur
telefoonnummer: 06 40 98 38 99   én   je kunt ons volgen op Facebook: Doorgeefwinkel West

Wijk Werk Winkel West.....
Wethouder Jeroen Weyers is in de maand mei op bezoek geweest bij Wijk Werk Winkel West.
Samen met wijkmanager Rens Jeunink kwam hij kijken naar de activiteiten die daar gedaan worden. Ook TV73 was 
aanwezig om er een opname van te maken.
Het was voor iedereen een geslaagde dag. Ondanks de vele activiteiten die nu al plaats vinden komen er in de toe-
komst nieuwe activiteiten bij. Er komen o.a. Chinese themadagen, kaarten, kooklessen en gezond bewegen.

Wijk Werk Winkel West is een vereniging voor mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Ook gaat de aandacht naar men-
sen die nog niet in aanmerking komen voor een bejaarden- of verzorgingshuis. Dus zoals men zegt ‘participeren’.
WWWW wil dat deze groep niet vereenzaamt en zal zich daarvoor inzetten. In samenwerking met de gemeente zal het zeker een succes 
worden. De eerste stap is al gemaakt om met elkaar in gesprek te gaan én te blijven voor eventuele noodzakelijke oplossingen.
Vanaf 3 oktober starten de Chinese themadagen en op 4 oktober is er voor iedereen uit de wijk West/Kruiskamp een open dag waar men 
de activiteiten kan zien. U kunt zich tijdens deze open dag ook als lid opgeven.
De contributie is € 45,= per jaar en voor eventueel de echtgeno(o)t(e) € 22,50.
De open dag begint vanaf 10.00 uur t/m 16.00 uur. Iedereen die interesse heeft voor een van de activiteiten kan rustig langs komen en 
uitleg vragen onder het genot van een kopje koffie of thee. De activiteiten zijn o.a. houtbewerking, 3D kaarten maken, Tiffany,  mozaïe-
ken, zingen, computeren etc. etc.
Titus Brandsmastraat 34, 5224 JR  ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 888 6557 Email: wijkbestuur@ziggo.nl
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Go4It! Jongerencoaching helpt jongeren op weg.....
‘Schaam je niet om hulp te vragen’
In 3,5 jaar tijd hielp Go4It! Jongerencoaching meer dan 140 Bossche jongeren 
op weg. Vrijwillige coaches dachten met hen mee over studiekeuze, hielpen 
hen met het zoeken van een interessante baan of luisterden simpelweg naar 
de problemen waarmee ze worstelden. Ook in West kunnen jongeren tussen 
de 11 en 23 jaar bij Go4It terecht. 

Nik (25) is een van de jongeren 
die door Go4It op weg werd ge-
holpen. Hij liep blijvend hersen-
letsel op na een hersenvliesont-
steking toen hij 2 jaar oud was. 

Vrijwel alles gaat hem goed af, al-
leen lezen en rekenen bleken op 
school een te grote horde om de 
diploma’s te halen die hij wilde.

Via een vriendin hoorde hij over 
Go4It en besloot het te proberen. 

Nik: “Ik worstelde met dezelfde 
vragen waar bijna alle jongeren 
tegenaan lopen: wat wil ik doen, 

waar ben ik goed in, waar wil ik wonen? Het ging best goed, alleen op werkgebied 
kwam ik niet verder. Daarmee heeft mijn coach Brigit me enorm geholpen.” 

‘Ik wil mensen helpen’
Nik wist precies in welke richting hij aan de slag wilde: de zorg. Coach Brigit hielp 
hem met solliciteren, maar ook problemen oplossen. “Als ik me ergens druk om 
liep te maken, merkte ze dat meteen en vroeg me hoe we mijn bezorgdheid konden 
wegnemen.”  Inmiddels is Nik aan de slag als ‘hulpstudent’. “Het allerliefste wil ik 
als activiteitenbegeleider aan de slag, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Brigit heeft 
mijn blik verbreed: het scala banen in de zorg is breder dan alleen mijn droombaan. 
Momenteel maak ik schoon bij ouderen en hulpbehoevenden. Daarmee doe ik erva-
ring op en werk aan mijn cv, terwijl ik mensen help. Dat voelt heel goed!”

‘Schaam je niet’
Aan alle jongeren die ondersteuning kunnen gebruiken, wil Nik zeggen: “Denk niet 
dat je faalt als je om hulp vraagt. Juist niet. Schaam je je er niet voor en trek aan 
de bel. Anders blijf je worstelen en kom je niet verder. Bij wie je hulp vraagt, maakt 
niet uit. Voor mij bleek deze vorm van coaching goed te werken: heel praktisch en 
gericht op het bereiken van concrete doelen. Maar daarnaast ook iemand die naar 
je luistert en je serieus neemt.” Brigit en Nik trokken ongeveer een jaar met elkaar 
op. Ze hebben nu geen contact meer. “Maar het staat wel op de planning om bin-
nenkort weer eens bij te kletsen.” 

Jongerencoaching: wat is het?

Coördinator Letty van Gerwen: 
“Onze coaches zijn vrijwilligers, 
mensen die het leuk vinden om je 
op weg te helpen. Het kost je niets, 
en misschien nog wel belangrijker: 
de coach is er alleen voor jou. Niet 
voor je ouders, je broertjes of zus-
jes, maar alleen voor jou. Samen 
met de coach onderneem je activi-
teiten die bij je doel passen. Je zit 
dus niet op een stoel met elkaar 
te praten, maar gaat bijvoorbeeld 
eens stuk wandelen, naar een 
museum of voetbalwedstrijd. Bij 
ons moet je helemaal niets. Jij wilt 
iets, en daar werk je samen met je 
coach naartoe.”

Voor wie is het? 
Letty van Gerwen: “Jongeren tus-
sen de 11 en 23 jaar kunnen bij ons 
terecht als ze ergens in vastlopen. 
Iedereen heeft andere problemen. 
Geen enkele hulpvraag is gek.”
Jongeren die eerder bij Go4It aan-
klopten, wilden hier bijvoorbeeld 
mee leren omgaan: 

• Ik vind het moeilijk om ‘nee’ te 
zeggen op straat.

• Op school gaat het slecht, toch 
wil ik graag overgaan/ mijn 
diploma halen.

• Ik weet niet wat ik wil gaan 
studeren.

• Mijn ouders gaan scheiden en 
ik weet niet hoe ik daarmee om 
moet gaan.

• Ik hoor er niet bij op school.
• Ik ben op zoek naar een bijbaan-

tje, maar vind het moeilijk om 
iets te vinden.

• Binnenkort ga ik op kamers, 
maar vind het lastig om in mijn 
eentje te wonen.

• Hoe kan ik beter met geld om-
gaan?

• Ik zou graag meer contact met 
anderen willen leggen, maar ik 
weet niet hoe.

• Hoe kan ik afvallen? 
• Ik ga nu naar de Middelbare 

school en vind het best eng, zo’n 
grote stap.

Hoe meld je je aan? 
1. Vul het contactformulier in op go4itjongerencoaching.nl (onder het kopje ‘Jongeren’)
2. Je wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend informatiegesprek. Daarna beslis jij of het iets 

voor je is. 
3. Als je vindt dat het bij je past, wordt erin hetzelfde gesprek gevraagd naar je interesses 

en de vragen of problemen waarmee je worstelt. Go4It gaat vervolgens op zoek naar een 
coach die goed bij jou past. Zodra die is gevonden, komt er een gesprek met jou en de 
coach, om te kijken of jullie een klik hebben met elkaar. 

4. Is de klik er, dan gaan jullie samen afspraken maken. Minimaal drie maanden en maxi-
maal een jaar trekken jullie één of twee uur per week met elkaar op. Waar en wanneer 
je afspreekt, bepalen jullie zelf. 

5. Aan het einde van het traject is er een evaluatie: heb je bereikt wat je wilde? Kun je zo 
verder, of heb je andere ondersteuning nodig? In dat geval kan Go4It je doorverwijzen. 

Facebook:    zoek    Go4It! Jongerencoaching Den Bosch
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De stad volgt het voorbeeld van West
Wat begon in de wijken Kruiskamp en Schutskamp, wordt nu in de hele stad ingevoerd. Er komen 

overal sociale wijkteams. Met die teams worden zorg en andere ondersteuning dichter bij de 

mensen gebracht. Wethouder Geert Snijders is er enthousiast over, maar waarschuwt voor té groot 

optimisme. 

Of de hele stad even in de wijken 
Kruiskamp en Schutskamp wil komen 
kijken, lijkt de boodschap van de wet-
houder. Want hier werd een jaar geleden 
het eerste wijkteam in ’s-Hertogenbosch 
opgericht en die ervaring smaakt naar 
meer. De teamleden richten zich vooral 
op mensen en gezinnen die kwetsbaar 
zijn en hulp nodig hebben. De ervaring 
die in deze wijken is opgedaan, gebruikt 
de gemeente om meer wijkteams aan het 
werk te zetten.

Hartelijk dank
“Hartelijk dank dus, bewoners van 
Kruiskamp en Schutskamp, dat we hier 
de nieuwe werkwijze mochten uitprobe-
ren”, zegt Snijders. Hij voegt er meteen 
een compliment aan toe. “Juist in deze 
wijken komen mooie dingen van de 
grond. Zo koppelt het team hulpbehoe-
vende wijkbewoners aan hulpgevende 
wijkbewoners en ontstaan er steeds meer 
mooie initiatieven. Denk aan de weg-
geefwinkel en de bruisende kinderboer-

derij. Het zijn creatieve ideeën waarmee 
we proberen de zorg op peil te houden, 
ondanks bezuinigingen.”

“Wie hulp nodig heeft, kan daarop 
blijven rekenen. Die is niet afhankelijk 
van burenhulp. Voorop staat dat nie-
mand tussen de wal en het schip valt. 
Maar door veranderingen in de zorg en 
het welzijn, wordt mensen wel steeds 
vaker gevraagd om te kijken wat zij zelf 
kunnen doen. Dat doen we omdat het 
goed is om voor jezelf en voor anderen 
te zorgen. Maar, eerlijk is eerlijk: we 
doen het ook omdat we minder geld 
hebben voor zorg en welzijn dan in het 
verleden. We krijgen er een hoop taken 
bij, maar dat gaat helaas niet gepaard 
met enorme zakken geld.”

Geleerd
Terug naar de wijkteams. Die werken, 
stelt Snijders vast. “Daarom komen er nu 
vier teams bij in andere delen van de 
stad. Natuurlijk hebben we van de 

ervaringen geleerd. Zo komt er voor 
kwetsbare kinderen en jongeren een 
apart team Jeugd en Gezin. 

Wat ook werkt is het wijkplein, gevestigd 
naast sociaal cultureel centrum De 
Helftheuvel. In dat wijkplein kunnen  
wijkbewoners, beroepskrachten en 
vrijwilligers elkaar vinden. Samen geven 
ze advies, organiseren ze zorg en 
brengen ze mensen bij elkaar. “Een 
oudere dame die niet meer in staat is zelf 
haar tuin te onderhouden, wordt dan 
bijvoorbeeld in contact gebracht met 
iemand die tuinieren leuk vindt en tijd 
over heeft. Mooi toch?”

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, september 2014

Lees verder op pagina 2

De grote  
verbouwing
De afronding van de grote verbouwing 
van de wijken Kruiskamp en Schutskamp 
gaat Huib van Olden als wethouder 
waarschijnlijk niet meemaken. Want dat 
is pas over 25 jaar. Maar hij mocht wel 
aan de wieg staan van het project 
Vitalisering Kruiskamp-Schutskamp. Hij 
vertelt erover op de achterpagina van 
het katern Wijkgericht.
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Rompslomp 
Snijders is blij dat de gemeente meer zelf 
mag regelen op het gebied van zorg en 
welzijn. “Nou en of! Wie nu zorg nodig 
heeft die wordt vergoed via de AWBZ, 
weet wat voor rompslomp er aan te pas 
komt. Een enorme bureaucratie. Dat 
gaan we makkelijker maken. Verder is 
het fijn dat we de zorg dichter bij onze 
inwoners kunnen brengen, in de wijken 
dus. Maar het is niet één grote goed-
nieuws-show. Want we moeten ook 
bezuinigen. We komen geld tekort om al 
die nieuwe taken uit te voeren op de 
oude manier. Dus zoeken we naar 
nieuwe wegen waarop mensen zelf een 
belangrijke stap moeten zetten als zij dat 
kunnen. Laten we daar vooral duidelijk 
in zijn.” 
Hij waarschuwt ook voor te groot 
optimisme. “We pakken heel veel nieuwe 
dingen aan, omdat het rijk ons al die 
nieuwe taken geeft. 

Op 1 januari moet er weer een hoop 
klaar zijn. Niemand kan garanderen dat 
alles meteen goed gaat. Ik dus ook niet. 
Wat ik wel weet: enorm veel vrijwilligers 
en beroepskrachten werken met een 
grote betrokkenheid om zorg en welzijn 
dicht bij de mensen te brengen. Mensen 
die, zo is de bedoeling, met rechte rug 
tegenslagen overwinnen en er voor 
elkaar zijn.”

Over alle veranderingen in de zorg is 
donderdag 2 oktober van 19.00 tot 
22.00 uur een inloopavond in sociaal 
cultureel centrum De Helftheuvel. Er 
worden presentaties gegeven om 
19.15, 20.15 en 21.15 uur. Ook zijn er 
informatiepunten voor de 
wijkbewoners.

Geert Snijders: “Vrijwilligers en beroepskrach-
ten brengen zorg en welzijn naar de mensen”.

Vervolg van pagina 1

Gemeente krijgt nieuwe taken
Ons dagelijks leven bestaat uit school, werk, kinderen opvoeden, zorgen voor familie en kennissen, sporten en leuke dingen doen. 
De meeste mensen redden zich prima. Anderen hebben er hulp bij nodig, soms meer, soms minder. Bijvoorbeeld als opvoeden te 
zwaar wordt. Of als u een dagje ouder wordt, te maken heeft met chronische ziekte of een beperking, als u uw baan verliest of 
schulden hebt. 

Vanaf januari hebben we te maken met 
nieuwe wetten: de Jeugdwet, de Partici-
patiewet en de Wet maatschappelijke 
ontwikkeling (Wmo) 2015. De gemeente 
neemt per 1 januari 2015 een groot 
aantal taken over van het rijk en de 
provincie. De overheid doet een stapje 
terug. De gemeente gaat de nieuwe 
taken slim en dicht bij u in de buurt orga-
niseren. Er wordt voor gezorgd dat hulp 
komt waar hij nodig is. De veranderingen 
vragen een andere houding van ons 
allemaal. Van de gemeente, van organi-
saties, van de wijk en van u. 

We gaan slimmer organiseren
De gemeente en organisaties gaan meer 
samenwerken. Het doel: één loket, 
minder doorverwijzingen, sneller hulp, 
minder rompslomp en meer ruimte voor 
maatwerk. We gaan ‘doen wat nodig is’. 

Niet meer en niet minder!

Wat wordt anders? 
- Ondersteuning aan langdurig zieken of 

ouderen
- Hulp bij het vinden van werk
- Hulp aan jeugdigen en hun ouders

Hoe gaan we het doen?
U kijkt eerst wat u zelf op kunt lossen. Of 
samen met familie, vrienden en mensen 
in de buurt. Komt u er niet uit? Dan kunt 
u terecht bij de gemeente. In een gesprek 
kijken we of u gebruik kunt maken van 
algemene voorzieningen. En of u onder-
steuning op maat nodig hebt. 

Wat als het allemaal te ingewikkeld 
is? 
Dan komt u via uw huisarts, het consulta-
tiebureau, de wijkverpleegkundige, het 

Wijkplein, de thuiszorg en maatschappe-
lijk werkers in contact met het Sociaal 
Wijkteam of Basisteam Jeugd en Gezin. Zij 
maken met u een ondersteuningsplan. In 
dit plan staat duidelijk wie u kunt inscha-
kelen en waar u hulp voor krijgt. Het is de 
bedoeling dat hulpverleners beter 
samenwerken. En dat ze niet allemaal 
apart bij een gezin over de vloer komen. 

Nu nog geen hulp nodig?
Gelukkig maar. Maar dat kan veranderen, 
bijvoorbeeld als u een dagje ouder 
wordt. Doordat de overheid minder geld 
heeft voor hulp, zult u meer zelf moeten 
gaan regelen. Nu en voor de toekomst. 
Denk bijvoorbeeld goed na over een 
aanvullende zorgverzekering. Bekijk of 
uw huis ook geschikt is voor als u ouder 
wordt. Denk op tijd aan verhuizing naar 
een ander soort woning, of kies goede 
oplossingen als u gaat verbouwen. Maar 
vooral: help elkaar.

Meer weten?
Wij kunnen nog niet precies vertellen 
wat er in uw persoonlijke situatie 
verandert. Dat laat uw begeleider, 
hulpverlener, zorgaanbieder of aan-
spreekpunt u weten zodra dat bekend 
wordt. Er staat uitgebreide informatie 
over de veranderingen op de gemeente-
pagina’s van de Bossche Omroep. En op 
www.s-hertogenbosch.nl/sociale-kracht 
vindt u een overzicht met veel gestelde 
vragen en antwoorden. 
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Jeugd verdient betere hulp  
en minder gedoe
De wijk West-Engelen, waaronder Kruiskamp en Schutskamp, krijgt een Basisteam Jeugd en Gezin. 

Medewerkers van dat team geven hulp als het kinderen, jongeren of gezinnen even tegenzit. 

Mark Draaijer leidt het team en heeft er hoge verwachtingen van.

Mark kent de wereld van hulp aan jeugd 
op zijn duimpje. Hij was bijvoorbeeld 
jarenlang één van de teammanagers van 
Bureau Jeugdzorg en het Advies en 
Meldpunt Kindermishandeling. Hij weet 
onder meer vanuit deze en andere 
functies dat er in West al een prima 
jeugdnetwerk is. Daarin zitten onder 
andere schoolmaatschappelijk werkers, 
een jongerenwerker en een jeugdver-
pleegkundige. In de nieuwe opzet 
krijgen zij een belangrijke taak. “Ze 
staan dicht bij de jeugd en hun ouders en 
kunnen zo eventuele problemen al vroeg 
signaleren.”

Verwarring
Om problemen op te lossen moet nu nog 
worden aangeklopt bij diverse instellin-
gen. Die worden op hun beurt weer 
betaald uit verschillende potjes. De ene 
keer moet worden aangeklopt bij de 
gemeente en wordt hulp betaald uit de 
Wmo. Een andere keer gaat het om de 
AWBZ of jeugdhulpverlening. “Het geeft 
een hoop gedoe en soms verwarring”, 
vindt Mark. “Mensen van verschillende 
organisaties werken zo nu en dan 
onbedoeld langs elkaar heen. 

Bekend zijn de verhalen van gezinnen 
waar meer dan tien beroepskrachten 

over de vloer komen, waarbij die mensen 
elkaar soms niet eens kennen.”

Dat moet maar eens afgelopen zijn. 
Daarom komt er in West een Basisteam 
Jeugd en Gezin. Dat team is een onder-
deel van het Sociaal Wijkteam (zie elders 
in deze nieuwsbrief). Het wordt een 
groep van vier of vijf medewerkers, 
geleid door Mark. “Alle taken die via 
Wmo, AWBZ en Jeugdzorg voor de gezin-
nen en kinderen werden geregeld, 
komen nu bij ons basisteam terecht. We 
noemen dat de ontschotting, omdat de 
schotten tussen verschillende clubs en 
geldschieters verdwijnen.”

‘Enorme kans’
Mark noemt de nieuwe aanpak “een 
enorme kans. We willen er sneller bij zijn. 
Dat leidt ertoe dat problemen minder uit 
de hand lopen en dat er minder vergaan-
de oplossingen nodig zijn. Het uit huis 
plaatsen van een kind bijvoorbeeld, dat 
moeten we toch echt proberen te 
voorkomen. Als het kan hoort ieder kind 
op te groeien in zijn eigen gezin en eigen 
wijk, en moet het naar zijn eigen basis-
school kunnen blijven gaan. Dat kan door 
problemen eerder op te merken. Maar 
belangrijker is dat we de hulp dichter bij 
de kinderen krijgen.” 

Mark hecht er waarde aan dat teamleden 
altijd in gesprek blijven met ouders.  En 
ja, ook op het moment dat ouders 
helemaal niet zitten te wachten op hulp. 
“Soms zien we dat er iets mis is en willen 
ouders ons buiten de deur houden. ‘Wij 
zijn bezorgd. Wat kunnen we samen 
doen om onze zorgen weg te nemen?’, is 
dan onze vraag aan die ouders.”

Nog beter
Een ding is duidelijk: ouders willen altijd 
het beste voor hun kind. “Het is mijn 
ervaring dat, wat er ook aan de hand is, 
ouders van hun kinderen houden. En dat 
ze daarom openstaan voor hulp. Die hulp 
wordt nu nog beter. Omdat er per gezin 
één aanspreekpunt is. Eén hulpverlener 
die de zorg coördineert en zorgt dat er 
niet allemaal mensen langs elkaar 
werken, zoals je nu soms hoort.”

Toen deze nieuwsbrief gedrukt werd, 
waren de gesprekken met sollicitanten in 
volle gang. Mark kan de teamleden dus 
nog niet aan u voorstellen. Wat hij al wel 
weet: “Het wordt een team van ontzet-
tend betrokken medewerkers, met veel 
kennis van zaken. Ik kan niet wachten 
om samen de wijk in te gaan.”

Mark Draaijer leidt het Basisteam Jeugd en Gezin.
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Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen? 
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Meldpunt Schoon Heel en Veilig (073) 615 55 55 
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u 
mee aan een schone stad!
Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl.  
Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. 

Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager  
Rens Jeunink, telefoonnummer (073) 615 96 36,  
r.jeunink@s-hertogenbosch.nl. Rens zit ook op Facebook: 
wijkmanagerrens.jeunink.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Redactie en coördinatie: Sprinkels hq, 
opmaak en druk: Dekkers van Gerwen,  
fotografie: Fotoburo Olaf Smit.

Nieuwe riolen leiden tot vernieuwde wijk
Het vervangen van rioleringen is voor wethouder Huib van Olden een goede gelegenheid om de 

wijken Kruiskamp en Schutskamp flink op te knappen. Het wordt een groot project.

Op een regenachtige dag wandelt 
‘Wijkgericht’ met Van Olden door 
Hintham-Zuid. De reconstructie van die 
wijk ging namelijk vooraf aan die van 
Kruiskamp en Schutskamp. “Hintham-
Zuid is veel kleiner en dus was het goed 
om hier bij wijze van proef te beginnen”, 
legt de wethouder uit. De proef bestond 
uit een intensieve samenwerking met de 
wijkbewoners. Een speciaal in het leven 
geroepen klankbordgroep volgde de 
werkzaamheden op de voet en kreeg 
inspraak in wat en hoe dingen werden 
veranderd. De werkzaamheden zelf 
werden gecombineerd met het vernieu-
wen van riolen. “Dat is handig”, aldus 
Van Olden. “Want daar was al geld voor 
gereserveerd. Dat geld is inclusief het 

opnieuw bestraten van de wegen. 
Daardoor hoeven we niet zo heel veel 
geld bij te leggen om de wijk op te 
knappen.”

In Kruiskamp en Schutskamp wordt 
dezelfde aanpak gekozen. Ook daar 
worden rioleringen vernieuwd en grijpt 
de gemeente die gelegenheid aan om de 
straten en de omgeving daarvan op te 
knappen. En ook worden klankbordgroe-
pen opgericht die meedenken over wat 
er anders moet. Van Olden: “We hebben 
in Hintham-Zuid geleerd dat het erg veel 
energie kost om per straat met bewoners 
te overleggen. Dat doen we in Kruiskamp 
en Schutskamp dus met groepen bewo-
ners die een hele buurt vertegenwoordi-

gen.” Er is nog meer geleerd van Hint-
ham-Zuid. “Daar lag op een gegeven 
moment de wijk te erg open. Wijkbewo-
ners vonden het plezieriger als het werk 
langer duurt maar daardoor minder 
straten tegelijkertijd zijn opgebroken.”

Er is al een begin gemaakt met het 
project Vitalisering. De Hudsonlaan had 
de primeur en is inmiddels helemaal 
vernieuwd. Ook in het nieuwbouw 
project Zeeheldenbuurt zijn de aanslui-
tende straten ook uit het Vitaliserings-
budget meegenomen. Omdat de wijken 
Kruiskamp en Schutskamp erg groot zijn, 
gaat het hele project maar liefst 25 jaar 
in beslag nemen. 

De Hudsonlaan is al opgeknapt. De rest van de wijk komt ook aan de beurt.

Aan de slag met veiligheid
De wijktafel over veiligheid, gehouden in juni, heeft een 
vervolg gekregen. Een groep wijkbewoners is lid geworden 
van een werkgroep, die ideeën van de wijktafel gaat 

omzetten in concrete actief. De groep is inmiddels al enkele 
keren bij elkaar gekomen. 
Wordt vervolgd...
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Aandacht voor mens en dier
Een succesvolle behandeling begint met de juiste 
diagnose. In haar praktijk met de modernste faciliteiten 
besteedt dierenarts Corma Otte veel zorg en aandacht 
aan haar patiënten. Met het baasje bespreekt ze graag 
hoe het dier het beste behandeld kan worden. Hierbij 
wordt rekening gehouden met persoonlijke wensen en 
omstandigheden: zorg op maat voor dier & baasje.

Plan zelf uw afspraak
Het is weer tijd voor de jaarlijkse gezondheidscontrole 
en vaccinatie: bij Tijger & Co kunt u zelf een afspraak 
inplannen op de website. Uniek in Nederland! 

Voor alle viervoeters
Hond, kat, konijn of cavia: elke harige huisgenoot is 
welkom. 

Voordelen van Tijger & Co
•  zorg op maat, voor elk dier & baasje
•  plan zelf uw vaccinatieafspraak, op het moment dat
    het u uitkomt
•  ruime openingstijden: woensdag van 9.00 tot 20.00 
    uur, overige werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur en  
    zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur
•  werken alleen op afspraak om lange wachttijden te 
    voorkomen
•  duidelijke tarieven op www.tijgerenco.nl en 
    kostenraming vooraf bij uitgebreide ingrepen
•  eenvoudig bereikbaar in Gezondheidscentrum West
•  gratis parkeren voor de deur

Koenendelseweg 9
5222 BG ’s-Hertogenbosch

Bij Tijger & Co is het elke dag dierendag!

Uw huisdier verdient  
toch elke dag  

persoonlijke aandacht  
en de beste verzorging?

Welkom  
bij dierenartsenpraktijk  

Tijger & Co!

w w w . t i j g e r e n c o . n l
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“Fysiotherapie Van de Ven breidt uit op de huidige locatie”
De  afgelopen periode is hard gewerkt aan het vernieuwen van het Gezondheidscentrum 
West. Fysiotherapie Van de Ven volgt en stemt de ruimte af op de eisen van deze tijd.

Uitbreiding Fysiotherapie Van de Ven
Gezondheidscentrum West aan de Koenendelseweg 9 te ‘s-Hertogenbosch heeft recent een face-
lift ondergaan. Een van de veranderingen is dat de ingang rolstoelvriendelijk is gemaakt en de 
deuren automatisch opengaan. Ook de fysiotherapiepraktijk wordt onder handen genomen. Er 
wordt een extra ruimte gerealiseerd, die gebruikt gaat worden om met fitnessapparatuur medi-
sche trainingen te verzorgen. Volgens planning is de verbouwing klaar op het moment dat dit blad 
uitkomt. Tijdens de verbouwing blijft de fysiotherapiepraktijk gewoon geopend.

Het team
Rob van de Ven, Elles de Laat en Gijs van de Ven vormens samen 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.

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 Gijs van de VenRob van de Ven

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

Algemeen
Fysiocompany

T: 073-6232222

“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.
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Activiteiten in BBS de Kruiskamp.....
• De naai- en haakclub gaat weer van start. Iedere donderdag van 10:00 - 12:00 uur in de buurtkamer aan de 

Jan Olieslagersstraat 51. Deelname is gratis.
• Er wordt huiswerkbegeleiding gegeven op dinsdagavond van 18:00 - 21:00 uur.
• Op donderdagavond gaat Intuïtief Traject weer van start vanaf 19:00 uur voor informatie zie www.intuitief-

traject.nl. Op zaterdag  6 september houden zij een open dag vanaf 13:15 - 17:00 uur.
• Op zaterdag beginnen op 6 september ook de Chinese lessen weer van de Chinese School.
• Turkse lessen worden gegeven op vrijdag vanaf 15:00 uur.
• Arabische lessen worden gegeven op woensdag vanaf 15:00 uur en op vrijdag vanaf 14:00 uur en zaterdag.
• Computerlessen worden op dinsdag gegeven vanaf 19:00 uur.
• Meer met elkaar. Dit is een groep vrouwen die onder begeleiding van Divers activiteiten organiseren. U kunt contact opnemen 

met Claudia ten Hove tel: 06-21593723
• Nederlandse taallessen voor vrouwen iedere woensdag vanaf 09:00 uur.
Contactgegevens voor alle activiteiten: René Dullaart     073 8225182     06 54 60 83 03     e-mail: rene@bredebosschescholen.nl

WIJKTHEATER in WEST
In de Brede Scholen in West worden wijktheatervoorstellingen georganiseerd voor en door be-
woners. Veel mensen denken dat het alleen voor de schoolkinderen is of dat er alleen school-
kinderen optreden. Maar dat is zeker niet het geval. Ja er treden schoolkinderen op, maar er 
treden ook bewoners op. Soms treedt er iemand op alleen met een gitaar, of er staat een heel 
koor. Soms staan er zo maar een paar rappers, maar ook een geweldige musicalzanger hebben 
we mogen begroeten. Er is altijd een goede mix, maar wel met kwaliteit.
Dit jaar hopen we een keer de huisband te mogen begroeten van de WijkWerkWinkel West.
De “good old days” van de jaren ‘70 en ‘80 kwamen helemaal terug bij een repetitie die ik laatst 
van hen bezocht.
Iedereen kan optreden. Zou u een keer willen optreden meld u dan aan door contact met ons 
op te nemen.
Iedereen is van harte welkom  de voorstellingen bij te wonen op locatie Jan Olieslagersstraat 51.
De koffie staat klaar. De zaal is rolstoel toegankelijk.
Datums voor komend schooljaar: 10 oktober, 12 december, 27 februari, 24 april, 3 juli
Aanvang 19:00 uur. De zaal gaat om 18:45 uur open.

ZELF ACTIVITEITEN ORGANISEREN
Misschien heeft u bij het lezen van bovenstaande artikel wel het idee gekregen zelf een activi-
teit op te willen zetten, maar zou u daar hulp bij willen hebben. Dan wil ik u graag helpen.
Neem gerust contact met mij op, dan gaan we samen aan de slag.
Contactgegevens: René Dullaart     073 8225182     06 54 60 83 03     e-mail: rene@bredebosschescholen.nl

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
KlupUp, Verlengde schooldag, allemaal namen voor activiteiten van de BS na schooltijd.
Ook dit jaar gaan ze weer van start vanaf 29 september: Dans, beeldende vorming, fotografe-
ren, first lego leaque, Natuurlijk Doeclub, Theaterlessen, Voorbereiden voor een optreden in 
het Wijktheater, Hiphop en Streetdance, schaken, zang/muziek, kooklessen, huiswerkbegelei-
ding om maar wat te noemen. Het gaat allemaal plaatsvinden in BBS De Kruiskamp.
Misschien denkt u wel: Daar zou ik graag bij willen zijn als vrijwilliger. Dat kan. Wij kunnen veel 
mensen gebruiken die af en toe willen helpen bij activiteiten. Meld u dan snel aan. Uw hulp 
wordt zeer gewaardeerd. In een gesprek kunnen we samen bepalen wanneer en bij welke acti-
viteit u aan kunt sluiten.
René Dullaart     073 8225182     06 54 60 83 03     e-mail: rene@bredebosschescholen.nl

ONDERNEMENDE KINDEREN OP BBS DE KRUISKAMP
De kinderen van de bovenbouw hebben dit jaar een stevig programma af te werken in het na-
schoolse programma.
Het begint met de FirstLegoleaque, een internationale wedstrijd voor kinderen vanaf 9 jaar, 
waarbij kinderen in een team een robot moeten gaan bouwen, maar ze deze ook moeten gaan 
programmeren, zodat vooraf vastgestelde opdrachten uitgevoerd kunnen worden.
De wedstrijd kent ook nog een tweede opdracht, die een maatschappelijk doel heeft. Deze 
opdracht blijft nog even geheim..…
Het is wel belangrijk om in een goed samenwerkend team aan de slag te gaan.
Op de site www.firstlegoleaque.nl is alle informatie te vinden.

Maar daarmee zijn we er nog niet. We willen ook gaan proberen kinderen ondernemend te laten denken en werken. Je mag gerust stel-
len: als echte ondernemers. Dat begint met een training waarbij nadruk wordt gelegd op zaken als: Wie ben jij? Waar ben je goed in? 
Waar heb je een hekel aan? Wat zou je graag willen leren? Hoe moet jouw toekomst er uitzien? Waar zou jij nu aan willen werken.? 
Daarbij gaan we de kinderen uitdagen om zelf een ondernemend project op te zetten. Dat kan van alles zijn: taarten/koekjes bakken en 
gaan verkopen, iets organiseren voor een groep mensen in de wijk of voor een groep op school. Maar dat kan ook een gezamenlijk project 
zijn: bijvoorbeeld een jamfabriek oprichten. Dat zouden we samen kunnen doen met de Bossche Boeren.
De opbrengsten die gehaald worden zijn voor de gezamenlijke onderneming. Ze kunnen weer gebruikt worden om te investeren in 
nieuwe projecten of voor aankoop van materialen.
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Activiteiten in BBS de Kruiskamp (vervolg).....
Misschien leest u dit en denkt u: Dat is allemaal wel heel erg leuk. Daar zou ik best graag eens meer over willen 
weten. Misschien kan ik daar wel een rol in spelen. Dat zou een ondernemer kunnen zijn die iets komt vertellen 
over zijn/haar onderneming. Dat kan door ons een bezoek te laten brengen aan uw onderneming. Maar misschien 
weet u wegen om slim materialen in te kopen voor de jamfabriek of een andere onderneming. Kinderen kunnen 
daar dus best wat hulp bij gebruiken.
Het wordt dus geen lesprogramma waarbij de leerkracht kant en klaar alles voorschotelt, maar kinderen moeten echt alles zelf gaan 
ontdekken. Ze moeten dus echt ondernemend denken.

Het gaat er dus om spannen komend schooljaar in De Kruiskamp.

Voor meer informatie: rene@bredebosschescholen.nl of tel: 06 54 60 83 03

Houd ook de website in de gaten:   www.bbsdekruiskamp.nl   en op   facebook: BBS De Kruiskamp

IS VOORLEZEN OOK UW HOBBY?
Misschien heeft u vroeger  voorgelezen aan uw eigen kinderen, of nu nog voor 
uw kleinkinderen. Of misschien had u dat wel graag willen doen, maar is het er 
nooit van gekomen.
Wij zoeken vrijwilligers die één keer in de week willen voorlezen in een gezin met 
jonge kinderen. Niet alle ouders zijn in staat goed voor te lezen. Wij willen hen 
daarbij helpen. Hierdoor stimuleren wij de taalontwikkeling van de kinderen en 
bevorderen we het lezen.
Per jaar krijgen zo ongeveer 90 gezinnen één keer in de week een bezoek. Dat 
doen de voorlezers 20 weken lang. Sommige voorlezers willen daarna graag door-
gaan in het gezin, anderen gaan voorlezen in een ander gezin, maar er zijn ook 
voorlezers die dan een periode stoppen en pas een half jaar later weer gaan voor-
lezen. De periodes die we voorlezen zijn van september tot februari en maart tot 
eind juni.
Om de voorlezers niet onvoorbereid op pad te sturen organiseren wij een infor-
matiebijeenkomst. Wanneer u denkt “Dit is iets voor mij”, neemt u dan alstublieft 
even contact met ons op.

Contactgegevens: René Dullaart     073 8225182     06 54 60 83 03     e-mail: rene@bredebosschescholen.nl

Afscheid meneer Hans van Loon.....
Op 2 juli hebben wij op feestelijke wijze afscheid genomen van meneer Hans van Loon
Na een indrukwekkende carrière van 40 jaar waarin Hans werkzaam was op De Kruisboelijn, 
heeft hij ervoor gekozen samen met zijn vrouw Anne-Miek van zijn welverdiende pensioen te 
gaan genieten. Hans was een betrokken en professionele leerkracht met oog voor ieder kind. Een 
vakman die het uiterste uit kinderen haalde en een sterke bijdrage heeft geleverd aan de ont-
wikkeling van vele leerlingen. De kinderen waren dol op meneer Hans met zijn mooie verhalen, 
uitdagende lessen en grapjes.
Woensdagmorgen 2 juli is Hans samen met zijn gezin feestelijk verwelkomd op De Kruisboelijn. 
Door ieder kind werd persoonlijk afscheid genomen van meneer Hans. Er waren slingers, bal-
lonnen, taart en mooie optredens in iedere groep. De leerlingen van de leerlingenraad hebben 
meneer Hans onderscheiden met een Kruisboelijntje. Een echt feest voor een topper! In de mid-
dag vond de afscheidsreceptie plaats, deze is druk bezocht door ouders, oud-leerlingen en (oud)
collega’s. De dag is afgesloten met een diner vol humor, emotie en plezier. Meneer Hans heeft 
samen met zijn gezin enorm genoten van deze dag. 
Speciaal voor groep 8, de groep waaraan Hans zo graag lesgaf, heeft Hans een apart afscheids-
feest georganiseerd. Alle kinderen hebben samen met meneer Hans genoten van een feestelijke 
avond bij  McDonald’s. 
Wat zullen we Hans missen als fantastische leerkracht en kundige collega en wat gunnen we 
hem een lang pensioen vol mooie reizen, tuinierplezier en rust!         Team De Kruisboelijn
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Vakantieschool in de West.....
De laatste 2 weken van de vakantie is op zowel Basisschool De Ontdekking als op 
BBS De Kruiskamp de vakantieschool van start gegaan. Tijdens de vakantie krijgen 
de kinderen een breed aanbod van activiteiten.  De kinderen van KC. Westerbreed-
te willen u daar graag mee over vertellen.

Wij zijn Mariah & Marwa en we gaan jullie over de supermarkt vertellen.
We begonnen met het leren van een heleboel afkortingen. We zullen er een paar 
noemen. Jullie mogen raden:
t.n.v. , o.a. , p.p. , i.q. , blz. , jl. , pr. , ca. enz. 
En we hebben spreekwoorden geleerd. Kennen jullie de betekenis van deze 
spreekwoorden? 
De appel valt niet ver van de boom, de hond in de pot vinden, een gegeven paard 
niet in de bek kijken, met lange tanden eten, zo’n honger als een paard, er is nog 
nooit een kok gevonden die voor alle monden koken kan.
We hebben ook woordenschat gedaan. We gaan een klein spelletjes doen. Wij 
zeggen een omschrijving en jullie moeten het woord zeggen: waar je boodschap-
pen doet, hoe wordt de prijs zichtbaar als je een product scant, wat doet de kas-
samevrouw?  Veel producten verzamelen. Heel goedkoop.
En we hebben ook nog rekenen gedaan nog even een weetje : maak het rijtje af: 
Km,… ,…,…,…,… ,mm. 
We hebben bij de C-1000 mogen meehelpen bij de kassa en vakken vullen. We 
hebben ook gegeten in de kantine. We vonden het heel erg leuk we geven de dag 
een 8,5!!

Wij zijn Chanity en Sanne, 
Wij gaan jullie wat vertellen over wat wij dinsdag hebben gedaan! 
We hebben hoofdzaken en bijzaken geleerd. Het verschil is dat de hoofdzaken het 
belangrijkste zijn. Bijzaken zijn ook belangrijk maar minder dan de hoofdzaken!
Dan hebben we ook nog verwijswoorden geleerd. Verwijswoorden wijzen terug 
naar een ander woord. Even kijken of jullie het weten. Luister goed! Sanne en 
Chanity vertellen vandaag iets over de 7e dag. Zij houden hun presentatie hier 
over. Wie weet waar Zij nu naar verwijst?
We zijn ook nog naar de ijsboerderij geweest! Het was heel erg leuk. We deden 
ook estafette in twee groepjes.  Wij hadden gewonnen! En we reden elkaar in 
een kruiwagen. We hebben veel lol gehad! We hebben ook nog chocolade ijs 
gemaakt. We mochten de ingrediënten er zelf in doen: eigeel, melk, slagroom, 
chocolade en suiker. Het was heel lekker en een beetje ongezond! En we hebben 
ook nog hele schattige biggetjes mogen vasthouden. Ze waren 4 dagen oud!
Onze mening over het ijs: We vonden het ijs super! Alleen we houden niet zo 
heel erg van chocolade ijs. Dus we geven het ijs een 8,5 en de smaak een 6,5!!

Hoi wij zijn Cagla en Rena,
Wij gaan  jullie vertellen over de dag dat wij gingen hiphoppen. Wat we hebben 
gedaan is:
Met rekenen hebben wij digitale Klok geleerd en we hebben geleerd hoe je digi-
tale tijd in analoge tijd kan omzetten. bijvoorbeeld : …
En met taal leerden wij wanneer je de vaste s moet zetten en de ’s moet zetten 
bij woorden die eindigen op een klinker. bijvoorbeeld: panty wordt: panty’s en 
dictee wordt: dictees.
En toen hebben we het weer gehad over gewichten. Daar hebben we geleerd: 1 
kilo weegt evenveel als 1000 gram. Wist je dat 1 pak suiker altijd 1 kilo weegt?
En toen was het eindelijk aangebroken, we ging hiphoppen. We ontmoeten een jongen die Ali heet. Hij heeft ons een heel leuk dansje 
geleerd en die dansje heette wiggle wiggle wiggle. Het was heel erg  leuk soms wel moeilijk en soms ook  wel grappig.
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De jaarafsluiting en zomerkampen van Scouting Columbus.....
Tijdens de laatste draaidag van het seizoen waren ook alle ouders van harte wel-
kom. In gecombineerde groepjes moest er een vuurtje onder een groot blijk worden 
gemaakt, waarop vervolgens pannenkoeken werden gebakken [zie foto links].

De ultieme afsluiting van een scoutingseizoen is het jaarlijks terugkerende zomer-
kamp. Hieronder de verslagen van de 4 speltakken: De zomerkampen van Scouting Columbus.

2 dagen zomerkamp vanuit het Oogpunt van een welp
Vandaag is het dan eindelijk zover, ik ga op zomerkamp!! Toen ik aankwam waren er al heel veel kin-
deren hun matjes uit aan het rollen. Ik wilde er naar toe maar ik moest eerst naar 2 mensen die ik nog 
niet kende.
Waar is de staf? Paniekerig keek ik rond maar daar zag ik Bagheera druk rondlopen. Gelukkig die is er 
ook. Ze vroegen om mijn naam en gaven me een  rode kampdas, dat betekende dat ik in team rood zat 
en dat Hathi en Simbad mijn kampstaf waren. 
Nu kon ook ik mijn slaapspullen neerleggen en ik ging snel een goed plekje zoeken in de slaapzaal. Toen 
iedereen er was kregen we een rondleiding en werd alles uitgelegd, we waren in een hotel, dit hotel is 
bijna failliet en wij zijn de laatste gasten, de 2 vreemde mensen waren Myrthe (de baas van het hotel) 
en Simbad (het mannetje van alles).
‘s Avonds zijn we nog met zijn alle gaan softballen en daarna zijn we lekker laat naar bed gegaan. Wel 
vond ik het zielig voor Myrthe dus besloten we met de welpen om ze te helpen het hotel te redden. 
De dag erna was alles erg raar. Tavi en Bagheera wilde niet mee ontbijten want ze waren ziek, en toen 
ze toch kwamen hadden ze allebei een hele dikke neus. Simbad was gelukkig een dokter en wist wat 
we moesten doen, we gingen een spel doen waarbij we achter de volgorde van de ingrediënten voor 
het medicijn moesten komen, ons team had als eerste de goede volgorde dus we hadden gewonnen. 

Jippie! Toen Bagheera en Tavi het hadden gedronken moesten ze gaan slapen en daarna waren ze gelukkig weer beter.
Iedereen was erg moe, het was een lange dag en we hadden de dag 
ervoor zo weinig geslapen dus gingen we eerder naar bed vandaag.
De dag erna gingen we op zoek naar stukken van een heel mooi 
en bijzonder schilderij dat gestolen was door de burgemeester, we 
hadden een routebeschrijving die we eerst uit mochten puzzelen 
om naar de plekken te gaan waar de stukken lagen. Op elke plek 
lag een stuk vast gemaakt met een slot. We moesten opdrachten 
doen om aan de sleutel te komen en zo konden we het schilderij 
los maken. We hadden alle drie de stukken gevonden en nu heeft 
het hotel een super zeldzaam schilderij en dat moet nieuwe gasten 
trekken toch??
Tevreden ging ik slapen, ik had veel zin in nog een spannende dag.

Vond je dit een leuk verhaal en wil je volgend jaar ook zo’n avon-
tuur beleven, kom dan een keer op zaterdagochtend kijken.
De eerste 3 keer zijn gratis.          Welpen Groepsknuffel

Vakantieschool in de West (vervolg).....
De vragen. Wij gaan nu testen of jullie goed hebben geluisterd.
1. Hoeveel weegt 1 pak suiker?
2. Hoe heette het dansje?
3. Hoe heette de hiphopper?
4. Hoe laat is het in de digitale tijd als het kwart over 8 is in de avond?
5. Moet je dictees met een ’s schrijven of met een vaste s?

Hoi wij zijn Jordi en Amber,
Wij gaan jullie iets vertellen over de mensen met een verstandelijke handicap. ’s-Ochtends hebben we samenvattingen gemaakt van 
teksten over de Paralympics. Je hebt vier soorten teksten: 
• Infotekst
• Meningtekst
• Verhalende tekst
• Reclametekst
De tekst over de Paralympics was een infotekst. De Paralympics zijn Olympische spelen voor mensen met een verstandelijke of licha-
melijke beperking.
’s-Middags gingen we naar Haaren waar Cello zit. Daar werden ontvangen door de begeleider van het gehandicaptencentrum. 
Toen werden we in groepjes gesplitst. Ik zat bij de groep COBRA en daar mocht ik mee helpen. We gingen de ballonnentocht doen. 
Sjaan zat in een zware rolstoel en ik mocht haar duwen. Ik vond het best wel zwaar, maar gelukkig zat er een motortje op. Ik vond het 
speciaal om te zien dat die mensen zo gelukkig kunnen zijn. ik vond het heel leuk daar.
Ik ging naar de berengroep en daar zaten Yvon, Ronald en Ineke. In het begin was ik heel bang omdat ik de gehandicapten een beetje 
eng vond. Marwa was bij mij en die hielp mij. Zij was helemaal niet bang. We gingen buiten spelletjes doen met de bal en de ringen. 
Dat was heel leuk want we gingen overgooien met de bal. Daarna gingen we een rondje maken. Ik mocht Yvon en Ineke duwen. Ineke 
lag in een bed en Yvon zat in de rolstoel. Uiteindelijk vond ik het heel leuk en bijzonder!!
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De zomerkampen van Scouting Columbus (vervolg).....
Scouts Zomerkamp
Zoals elk jaar gaan de scouts (10 tot 15 jaar) een week op kamp. Dit jaar ging de reis per fiets naar het verre Heeze nabij Eindhoven.
De eindbestemming was het scouting-labelterrein “Achter ’t Heezeren-
bosch” waar, met dank aan wat helpende handen, de bagage en mate-
rialen al waren aangekomen. Hierna volgde natuurlijk de lastigste klus 
van de week: Het opbouwen van het eigen kampementje, een uit palen 
en touwen gepionierde keuken en natuurlijk de eigen slaaptent. Een vast 
onderdeel van een scouts kamp is de HIKE. Dit jaar was het een twee-
daagse HIKE met een primitieve overnachting bij een komkommerboer,  
in uit landbouwzijl gemaakte tentjes. Ook was er dit jaar een uitstapje 
naar zwembad de Tongelreep in Eindhoven waar we een actieve dag heb-
ben gehad, met spectaculaire waterglijbanen en een golfslagbad.

Die avond vond ook de jaarlijkse bonte avond [zie foto rechts] plaats, waar 
alle scouts en de staf rond het kampvuur een leuke act hebben opge-
voerd. De op één na laatste dag zijn we in Eindhoven gaan passagieren 
om de stad te verkennen en eventueel een souvenir te kopen. Na een 
leuke en actieve week zijn we weer op de fiets richting Den Bosch gegaan.

Explorer Zomerkamp
De reis van de Explorers ging dit jaar richting Point-a-Lesse in Anseremme, een plaatsje onder de rook van Dinant in de Belgische Arden-
nen. Dit kamp stond in het thema van ‘iedere dag een ander thema’. Sommigen waren nog moe van hun kamp een week eerder als staf 
bij een jongere speltak, anderen bruisten juist van de energie; een mooi clubje bij elkaar.
Tijdens het Southpark-thema werd de binnenstad van Dinant verkend middels een creatief opgezette speurtocht met bijbehorende 
thema-attributen. Behalve drie dagen voortreffelijk gekookt te hebben voor de Explorers, had de begeleiding nog een andere troef in 
petto. Midden in de nacht werd iedereen gewekt om een eind verderop gedropt te worden. De enige nacht dat het regende helaas, dus 
de regenkleding kon mee! De ‘andersom’ dag begon met een lekker ontbijtje van de BBQ en deze dag werd alles andersom gedaan. Tij-
dens het pyjama-thema werd er vooral veel geslapen, tja.. het blijven Explorers! Het indianenthema werd geheel in stijl uitgevoerd met 
een mooie kajaktocht over de rivier de Lesse.
De laatste dag konden de Explorers zich uitleven op een klim- en abseilparcours niet ver van de camping af. De week vloog voorbij, op 
naar volgend jaar!

RoverScouts zomerkamp
Dit jaar hebben wij, roverscouts a.k.a. PIVO’s (czech: bier), ons zomerkamp doorgebracht in en rond Brno, de op twee na grootste stad 
van Tsjechië. Wij verbleven dit jaar in een prachtig gebied op een camping aan een meer bij het dorpje Jedovnice.
Het was echt een super week met veel hoogtepunten. Het thema van ons zomerkamp was ‘JONGENS VS. MEISJES’, waarbij de jongens 
en de meisjes om de dag de leiding hadden over het programma. Zo hebben we bijvoorbeeld het ruilspel gespeeld in de stad Vyskov, 
waarin we een cadeautje hebben geruild voor de verjaardag van Camilla, een meisje uit Jedovnice.
In Vyskov hebben wij overigens ook een rondleiding gekregen in de pivovar (czech: bierbrouwerij). Verder hebben wij een fotosafari-
spel in de stad Blansko gespeeld, de Punkva grotten bezocht – welke ongelooflijk mooi waren, mijn mond viel letterlijk open,  een 
HIKE hebben gelopen door middel van geocaching, waarbij we echt op de meest fantastisch mooie plekken uitkwamen –o.a. grotten, 
watervallen, een zandgroeve in de kleuren paars, blauw, groen, dieprood– en hebben we in de avonden genoten van een paar heer-
lijke biertjes (lees: anderhalve liters).
Na deze fenomenale dagen van zon –en een standaardregenbui tussen 16 en 17 uur– zijn we deels gelift naar de stad Brno, waar we 
hebben genoten van een laatste mooie dag met enkel regen. Wat een heerlijke week was het weer, dank jullie wel, ik heb genoten!!

Nieuwsgierig?
Nieuwsgierig of enthousiast geworden na het lezen van bovenstaande zomerkampverslagen bij Scouting Columbus?
Neem dan eens kijkje op  www.scouting-columbus.nl  of  neem contact op met het secretariaat (Ruud Claassen)
via e mail: secretariaat@scouting-columbus.nl  of  bel met 06 53 41 59 73

Aankondiging Fittest.....
In het najaar van 2013 en in het voorjaar van 2014 zijn er Fittesten georganiseerd voor bewoners (50-65) uit de Kruiskamp en Schutskamp.
In het najaar van 2014 wordt er een Fittest georganiseerd voor bewoners van 65 jaar en ouder, woonachtend in de Kruiskamp. 
De Fittest geeft de mogelijkheid de eigen conditie te meten. Ook kunnen inwoners de lokale sport- en beweegmogelijkheden leren kennen 
door middel van kennismakingslessen. De Fittesten worden georganiseerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch in samenwerking met de 
GGD en lokale fysiotherapeuten. De test bestaat onder andere uit het meten van de bloeddruk, handknijpkracht, lengte/gewicht, lenigheid 
schoudergordel, lenigheid heupgewricht, oog/hand coördinatie, reactiesnelheid, gehoortest en een conditietest. 
Na afloop van de test wordt de uitslag besproken en kunt u zich opgeven voor kennismakingslessen van het sport- en beweegaanbod. 
Iedere inwoner uit de Kruiskamp van 65 jaar en ouder ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor deze test. In deze uitnodiging staat ver-
dere informatie en wordt uitgelegd hoe u zich kunt inschrijven voor deze test. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilvie van Schijndel van de gemeente ’s-Hertogenbosch
via  06 11 73 87 42   of via   i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl
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Nieuw sportaanbod voor 50-plussers in Sportwijk West.....
Na de vakantie zijn er in Sportwijk West verschillende nieuwe sportactiviteiten gestart voor 50 plussers. 

Bewegen op muziek voor dames
Tijdens de lessen bewegen op muziek wordt er gedurende drie kwartier bewogen op Zuid-Amerikaanse muziek. De les wordt afgesloten 
met een kwartiertje buikspieroefeningen en een cooling-down. De lessen zijn makkelijk te volgen.
De lessen vinden plaats in Sporthal de Schutskamp op zaterdagochtend van 10:00 - 11:00 uur. De kosten zijn € 2,- per les. 
Heeft u interesse om aan te sluiten? Stuur een mailtje naar yelizzdogan@gmail.com of bel naar 06 28 75 82 62

45+ voetbal 
Steeds meer voetbalverenigingen starten met het aanbieden van 45+ voetbal. Het 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 zijn op de voetbalvelden van sv CHC/Orka, De Fuik 8-10 in ’s-Hertogenbosch. Woensdagavond is de vaste trainingsavond. 
Tijdstip: 19:30 - 20:30 uur. 
Heeft u interesse om te starten met 45+ voetbal, of kent u iemand die interesse heeft?
Meld je, alleen of samen, aan door een e-mail te sturen naar  i.gadzo@s-hertogenbosch.nl   of bel naar Irfan Gadzo   06 11 88 62 11
U kunt 6 trainingen proberen voor € 10,- 

Wandelen in de wijk
Wilt u op een laagdrempelige manier werken aan uw conditie? Dan is wandelen iets voor u! Wandelen biedt daarnaast een ideale mo-
gelijkheid om in een ongedwongen sfeer een praatje te maken met leeftijdgenoten.
U kunt wandelen op donderdagmiddag van 13:30 - 14:30 uur (minimaal 3 kilometer) en op zondagochtend van 10:00 - 11:30 uur (mini-
maal 5 kilometer).
Heeft u interesse om mee te wandelen?
Stuur een mailtje naar ruud@oss-volo.nl of bel naar 073 621 4279 als u zich wilt aanmelden voor de wandelgroep op zondagochtend.
Stuur een mailtje naar m.atzeni@vanneynsel.nl als u zich wilt aanmelden voor de wandelgroep op donderdagmiddag.

Nieuwe fitnesstoestellen op De Fuik.....

De oplettende wandelaar of hardloper heeft ze ongetwijfeld al opgemerkt. De eerste fitnesstoestellen zijn geplaatst en gereed voor ge-
bruik. Er volgen er nog enkele (deze zijn momenteel in revisie bij de leverancier).
Ook deze toestellen behoren tot nieuwe sportaanbod in Sportwijk West en zullen voor vele sporters, maar ook wandelaars, een welkome 
aanvulling zijn om naast de beenspieren ook weer eens andere spiergroepen te kunnen trainen.

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN !!

meer info via de redactie van de wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp:

e-mail:     redactie-wks@hotmail.com
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Acupunctuur, Kruiden, TuiNa-massage
Cupping, Moxa en Q-Light therapie

Behandeling alléén op afspraak

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

tussen 08.30 en 09.30 uur en 19.00 en 20.00 uur

Admiraliteitslaan 402  -  5224 EM   s-Hertogenbosch

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

Zoekt u een huishoudelijke hulp?
Slechts € 12,95 per uur

www.hulpstudent.nl

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

Buurtkapper MO
Goedkoper kan niet !

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

Pieter Florisstraat 22, ‘s-Hertogenbosch (Kruiskamp)

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

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

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

Nu ook in 
BBS De Kruiskamp Den Bosch.

Meer informatie: 06 - 16 05 17 82
info@intuitieftraject.nl • www.intuitieftraject.nl

Wil je graag blokfl uit of dwarsfl uit spelen?
Fluit & zo (gevesti gd in de Kruiskamp)

geeft  lessen aan kinderen en volwassenen,
van beginners tot gevorderden.

Maak een afspraak voor een grati s kennismakingsles
: renske.vanderheijden@gmail.com

: 06-11187785
: www.fl uitenzo.nl
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Westfight

Ben jij die stoere kickboks(t)er die mij zoekt ??

In september is Sportwijk West gestart 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 grati s. 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 of e-mail je inschrijving

Invulstrook

Naam:  ....................................................

Adres:  ....................................................

Postcode:  ......................

Woonplaats:  ....................................................

Geboortedatum: ....................................................

Telefoonnummer: ....................................................

Naam en handtekening ouders/voogd  .....................................................................................................

meld je aan door dit formulier in te vullen en af te geven  bij
(Helft heuvelpassage 54, 5224 AP  ‘s-Hertogenbosch)

Of e-mail je inschrijving naar westf ight073@gmail.com

Bel voor meer info naar 06 373 12 610 

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

!"#$ %&'()
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Colofon
De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie (behorend tot de wijkraad West) en verschijnt 5 keer per jaar huis aan huis in de wijken 
Kruis- en Schutskamp. De Nieuwsbrief Wijkgericht Werken vindt u als middenkatern in de Wijkkrant. De digitale wijkkrant vindt u op  www.wijkraad-west.nl
Kopij (liefst digitaal) sturen naar redactie-wks@hotmail.com  of naar  Redactie Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, Helftheuvelpassage 117, 5224 AC  ‘s-Hertogenbosch
Indien u wilt adverteren in de wijkkrant, kunt u via deze adressen een vrijblijvende offerte aanvragen. De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te redige-
ren of niet te plaatsen, zowel in de wijkkrant als op de website. Indien u foto’s en/of logo’s meestuurt, dienen deze -separaat- in hoge resolutie aangeleverd te worden!!

Sportwijk West.....
We weten dat we in de buurten Kruiskamp en Schutskamp al het nodige aan sportmogelijkheden hebben. 
Er zijn allerlei sportfaciliteiten, sportaccommodaties, (speel)velden, (hard)looproutes etc. voor onze bewo-
ners. Maar waar missen we nog iets? Waar zijn nog kansen!
De Stuurgroep Sportwijk West wil graag weten wat er eigenlijk nog ontbreekt, wat een meerwaarde zou kun-
nen betekenen op al bestaande sport-en beweeg faciliteiten. 
Dat mag voor een brede doelgroep zijn, voor jong en oud of juist voor een bepaalde doelgroep. Ter inspiratie noem ik: stenen pingpong-
tafels, een beachveld of een sporttuin. Het doel is dat bewoners hierdoor nog meer in beweging komen, daar gaat het om in Sportwijk 
West. Kom met ideeën
Wij horen graag enkele ideeën of voorstellen. Luister naar mensen in uw omgeving en kijk goed rond! 
De stuurgroep inventariseert en gaat met de gemeente ‘s-Hertogenbosch kijken wat realiseerbaar en haalbaar zou kunnen zijn.
Reageren kan naar i.gadzo@s-hertogenbosch.nl Uw reactie ontvang ik graag uiterlijk vrijdag 3 oktober. 

Praktijk voor Kinderfysiotherapie

Barnhoorn
Churchilllaan 84   5224 BW  ‘s-Hertogenbosch

Indicaties:
• Voorkeurshouding bij baby’s (Plagiocephalometrie)
• Moeite met (voorbereidend) schrijven
• Moeite met fijne motoriek (knippen, strikken)
• Moeite met grove motoriek (evenwicht, balvaardigheid)
• Onhandigheid, veel vallen
• Houdingsproblematiek 
• Bewegingsangst 
• Sensorische Informatieverwerking Therapie, prikkelverwerkingsproblemen

Wij komen aan huis bij kinderen van 0 - 2 jaar

06 50268729       www.kinderfysiodenbosch.nl       Info@kinderfysiodenbosch.nl
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