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Van de redactie

De zomer staat voor de deur! We hopen daarbij natuurlijk voor iedereen op enkele maanden mooi weer. Want zomer betekent voor de
meesten van ons natuurlijk ook de lang verwachte vakantie. Of u nu dichtbij huis vakantie gaat vieren of wellicht op zoek gaat naar verre
oorden en belevenissen, we hopen dat iedereen ervan gaat genieten. Wij van de redactie in ieder wel. Wij hopen ook dat u in de tussentijd
niet vergeet om -net als alle voorafgaande keren- uw kopij op tijd naar ons op te sturen!
In deze editie van de wijkkrant bieden wij u weer veel informatie over zaken die zich bij ons in de Kruis- en Schutskamp afspelen. We hebben veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwe rubrieken (de kruiswoordpuzzel, de juridische column). We hopen dat dit ook deze
editie weer het geval zal zijn. Wij wensen u een goede vakantie en vooral ook veel leesplezier............Geerte, Senay, Brahim, Wim en Hans
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 26/27 september 2015. Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 28 augustus 2015
aanleveren (zie ook colofon achterzijde).
Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.
Bezorging van de Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, inclusief de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken, vindt ook in 2015 plaats in de weekends voor
afgaand aan de wijktafels. Na de wijktafel op 11 juni a.s. is de eerstvolgende wijktafel op donderdag 1 oktober 2015. Indien u op de zondag van dat
betreffende weekend de Bossche Omroep niet ontvangen heeft, kunt u op die zondag (tussen 10:30 en 12:00 uur) bellen met 073 513 05 65

Kinderboerderij De Bossche Hoeve

Naast het artikel over de nieuwe toekomst voor de Kinderboerderij (zie de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken) het volgende.
• Op zaterdag 6 juni is een stadslandbouwdag waar mensen kunnen kennis maken met alles van de wijkboerderij
• Vanaf juni gaat de kinderboerderij elke woensdagmiddag en elke zondag weer open van 13:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 13 juni 2015, 15:00 tot 16:30 uur Feestelijke opening van de VERTICALE TUIN in WEST.....
Aanstaande zaterdag, 13 juni, is het zover!! Dan vieren bewoners van de Hudsonlaan en Marco Polostraat de realisatie van hun Verticale
Tuin met een feestelijke opening. Samen hebben zij het plan opgevat om de kale muur ter hoogte van de Hoeflaan op te vrolijken met
plantenbakken, die een persoonlijke touch hebben gekregen door bijzondere vormgeving. Om 15:00 uur worden de eerste bakken opgehangen, daarna brengen we een toost uit op het eindresultaat. U bent van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen!

De officiële openingshandeling vindt om 15:00 uur plaats op de Hudsonlaan (ter hoogte van de Hoeflaan)
De gemeente knapte de groenstrook op; deze duidelijk aanwezige stenen tegenover Hudsonlaan nr. 2 t/m 12 konden echt niet achterblijven! Aangejaagd en ondersteund door Hanneke Matthijssen en Suzanne van Heesch (Typische Producties) bedachten de buurtjes
met elkaar een bijzondere manier deze stenige plek te veraangenamen. Graffiti vonden ze niets, maar gewoon een paar struiken zou te
simpel zijn. Vandaar dat ze kozen voor gepersonaliseerde plantenbakken. Iedereen koos een object wat hem of haar dierbaar is. Dat werd
vastgelegd door een professionele fotograaf, om vervolgens door een vormgever bewerkt te worden tot een herhalend patroon. Als je
goed kijkt, weet je wat het is en zie je er misschien zelfs de eigenaar in terug!
De Verticale Tuin in West is een Typische Productie, in samenwerking met BrabantWonen en Jan Stigt Interieurarchitect. De realisatie wordt mede mogelijk gemaakt door het BrabantWonen/Buurtcultuurfonds.

In het hart van deze editie: de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken
de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken, midden in deze uitgave, met:

Jongerenwerk en Sport - Buurtpreventie - Portret van de winkelstrip
aan de Kooikersweg - Nieuwe toekomst voor de Kinderboerderij

Kom naar de wijktafel van donderdag 11 juni a.s. !!
De komende wijktafel, een bijeenkomst voor alle wijkbewoners, is Kom luisteren en meepraten.
dit keer nóg meer de moeite waard dan anders.
De koffie en thee staan klaar.
Zo is er bijvoorbeeld een optreden van de senioren-rockformatie De Wijktafel West donderdag 11 juni
Bend, laten jongeren zien wat ze zoal op het gebied van sport en aanvang 20:00 uur
dans doen. Verder staat deze bijeenkomst vooral in het teken van Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel
sport in de wijk.
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WAARSCHUWING: Het volgende filmpje kan schokkende beelden bevatten.....

De eerste camera laat de ingang van de supermarkt zien. Verschillende klanten komen de zaak binnen. Eerst zie ik een
dame op leeftijd, die zich voortbeweegt op een scootmobiel. Dan nog meer klanten, waaronder een man en een vrouw,
gevolgd door een man die ogenschijnlijk dat eerdere stel niet kent.
De volgende camera laat beelden zien van enkele stellages met artikelen. De dame op de scootmobiel stopt daar en zij
stapt van de scootmobiel af om boodschappen te doen. Zij loopt naar het schap en de scootmobiel staat achter haar.
Ik zie dat aan de achterzijde van de scootmobiel haar tas hangt. De man en vrouw komen het beeld in en de man kijkt
in de richting van de scootmobiel. Dan lopen de man en vrouw door en daarna blijkt dat die andere man hen wel kent.
Ze overleggen samen even en dan gaat het stelletje iets verderop bij een ansichtkaartenmolen staan en draaien deze wat rond. De andere
man zie ik ineens naar de oudere dame lopen en hij pakt een artikel uit het rek en begint een gesprek met de dame en wijst naar het artikel.
De dame is druk bezig met uitleg geven en heeft geen zicht op de scootmobiel die achter haar staat. Dan komt het stelletje tevoorschijn en
ik zie dat de man in de tas zoekt en dan daar een portemonnee uit haalt. Deze portemonnee geeft hij snel aan de vrouw en beiden verlaten
snel de winkel. De andere man zag hen vertrekken en zet het artikel terug in het schap en vertrekt eveneens. Pas bij de kassa merkt de
dame dat haar portemonnee is verdwenen.
Op een ander filmpje zie ik een dame in een kledingzaak. Zij zet haar tas op de grond en is druk bezig met kleding uitzoeken. Ik zie 2 vrouwen bij haar komen staan, waarvan er een heel dicht bij haar gaat staan en kledingstukken uit het rek pakt, welke ze omhoog houdt waar
door de 2e vrouw uit het zicht gehouden wordt. Ik zie die 2e vrouw bukken en onder de omhoog gehouden kleding door in de tas van de
winkelende dame graaien. Ze komt ineens omhoog met een portemonnee in haar hand en stopt deze weg en verlaat snel de winkel. Haar
criminele partner hangt de kleding terug en verlaat ook snel de winkel. En, u raadt het al, ……de winkelende dame merkt bij de kassa dat
haar portemonnee is verdwenen.
Een oudere dame staat bij de kassa van een supermarkt om te pinnen. Ze schermt op geen enkele wijze het toetsenbord af en tikt het
4-cijferige getal in. Zij heeft niet in de gaten dat er een vrouw dicht bij haar is komen staan die meekijkt welke code ze intikt. De dame
stopt daarna haar pinpas in haar jaszak en loopt met het karretje boodschappen de supermarkt uit. Achter haar loopt de glurende vrouw
en deze gaat plotseling met haar hand in die jaszak en steelt de pinpas. Later blijkt dat er in korte tijd enkele geldopnames zijn geweest en
de dame ineens diep in het rood staat.
Dit zijn zomaar voorbeelden van de vele filmpjes van beveiligingscamera’s die ik heb bekeken nadat er diefstallen waren gepleegd. Telkens
ben ik geschokt door de brutale werkwijze van de dieven maar ben ik eveneens geschokt door de onvoorzichtigheid van de slachtoffers.
Wat kan de politie er mee?
Uit diverse onderzoeken blijkt dat het veelal daders zijn die niet in deze omgeving woonachtig zijn en vaak door heel het land en zelfs
door de omringende landen trekken om hun slag te slaan. Ook blijken het telkens weer andere daders te zijn welke tussen het winkelende
publiek niet opvallen.
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De grootste winst valt te boeken met het voorkomen van de diefstallen en dat is iets waar u zelf ook wat aan kunt doen.
ENKELE TIPS:
• Draag uw schoudertas aan de voorzijde van uw lichaam met de sluiting naar u toe;
• Bewaar uw portemonnee/pinpas niet in uw boodschappentas en niet in uw open jaszak;
• Laat uw tas geen moment onbeheerd;
• Zorg dat men niet kan zien welke pincode u intoetst;
• Bewaar geen portemonnee in een kontzak of open binnenzak van uw jas;
• Waarschuw direct de winkelier als u denkt dat er zakkenrollers actief zijn.
Meld u aan als BIN-lid (Buurt Informatie Netwerk) via www.bindb.nl en blijf zo op de hoogte van wat er in uw omgeving, op crimineel
gebied, speelt en waarvoor u preventietips en -trucs krijgt.
Frank Verboord (wijkagent Schutskamp):

Frank.Verboord@Brabant-Noord.Politie.nl

Tel: 0900-8844
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Dementiemaatje.....Iets voor U?

Welzijn Divers zoekt vrijwilligers voor mensen met beginnende dementie. U kunt bijvoorbeeld aan de slag met hun levensverhaal. Dementerende ouderen herinneren zich vaak nog veel van vroeger. Door die herinneringen op te halen en vast te leggen in een levensboek,
ervaren zij weer hun eigen kracht. Maar u kunt de dementerende oudere ook helpen met zijn administratie, een stukje wandelen of gewoon, samen een kopje koffie drinken. Als voorbereiding op dit vrijwilligerswerk krijgt u een korte training aangeboden, daarnaast biedt
Welzijn Divers een goede begeleiding en reële onkostenvergoeding. Meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact op met Moniek van Oss, ouderenwerk Welzijn Divers: m.vanoss@divers.nl of 06 46 76 81 08.
Voor informatie over het levensboek kunt u terecht bij vrijwilliger Henny Ketelaar, info@meeenander.nl of 06 13 50 74 82.
Van vrijwilligers verwachten we dat ze over veel geduld beschikken en een flexibele instelling. U moet zich namelijk goed af kunnen stemmen op de steeds wisselende behoeften van de dementerende. U helpt hen om in het dagelijkse leven ‘de weg te blijven vinden’ en in
verbinding te blijven met hun omgeving. Dit doet u in aanvulling op de omgeving van de oudere of aanwezige zorgprofessional.
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Maatcoaching: Samen, jezelf op weg helpen.....
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Binnenkort start Stichting de Ambachtshoeve weer haar project Maatcoaching in ’s-Hertogenbosch. Dit project is bedoeld voor mensen
die om wat voor reden dan ook een afstand tot deelname aan de maatschappij ervaren. De 10 groepsbijeenkomsten zijn bedoeld om
samen met gelijkgestemden op zoek te gaan naar handvatten om meer structuur aan te brengen in uw leven. Het zoeken kan gericht zijn
op het behouden of vinden van (vrijwilligers)werk, uitbreiding van uw sociale contacten en het vergroten van uw zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Centraal staat het maken en uitvoeren van een individueel stappenplan om de door u gewenste veranderingen te weeg te
brengen. Het project wordt in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gesubsidieerd door de gemeente.
Zie www.ambachtshoeve.nl voor de folder. Voor meer informatie en/of voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek
kunt u contact opnemen met Mieke van Kooij, trainer: tel. 073 511 2451 of 06 219 41 906 of mailen naar: maatcoachingmvdl@home.nl
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Stand van Zaken Burgerinitiatief.....

In de vorige wijkkrant heeft u kunnen lezen dat het Burgerinitiatief "Parkeren in
West, het moét en kán anders" op 24 februari in de raadscommissie ROB is behandeld. Besluitvorming door de gemeenteraad heeft op dinsdag 10 maart als volgt
plaats gevonden.
"De gemeenteraad zal tijdens de raadsvergadering van 22 september 2015 een besluit nemen over de door te voeren parkeermaatregelen in West. Bij de invoering van een nieuw parkeerregime moet rekening worden
gehouden met financiële consequenties van bewoners in West."
De eerste stap hierbij is het uitvoeren van parkeeronderzoeken in de wijken Kruis- en Schutskamp. De opdracht voor dit onderzoek, uit
te voeren door DTV Consultants, is door de gemeente in overleg met de Wijkraad opgesteld en is/wordt ten tijde van het schrijven en
verschijnen van deze editie van de wijkkrant uitgevoerd. Medio juni worden de resultaten van het onderzoek door onderzoeksbureau,
gemeente én wijkraad besproken. Ook worden hierbij de bij het burgerinitiatief actieve bewonersgroepen betrokken. Daarna gaan we
-eveneens gezamenlijk- zoeken naar adequate maatregelen teneinde een goed en gedragen raadsbesluit voor te bereiden. Dit raadsbesluit zal naar verwachting begin september in de raadscommissie ROB behandeld kunnen worden. Zoals het er nu uitziet wordt deze
planning gehaald en zullen we het dan te behandelen raadsbesluit in de septembereditie van deze wijkkrant nader kunnen toelichten.
Indien noodzakelijk wordt hiertoe eveneens nog een separate wijkraadvergadering voor georganiseerd. We houden u op de hoogte.
Op de wijktafel van 1 oktober hopen we u over het op 22 september door de gemeenteraad genomen besluit te kunnen informeren.
Met vriendelijke groet............Hans Kieft, voorzitter wijkraad West

WEST Presenteert.....

Deze lente, zomer en najaar verrast Kruiskamp/Schutskamp zichzelf met een reeks kleine activiteiten in de wijk. Verschillende teams,
bestaande uit buren, kennissen, klas- of clubgenoten, werken samen met andere teams om een mini-evenement voor de straat of buurt
op te zetten. Op woensdag 1 april was er een inspiratie-avond bij wijze van kick-off. Met 44 nieuwsgierige wijkbewoners en 10 betrokken professionals werden er nieuwe contacten gelegd en ideeën uitgewisseld. In de categorieën Cultuur & Culinair, Sport & Beweging,
Creatief & Kunst, Groen & Buitenleven doorliepen de deelnemers een creatief programma.
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Met resultaat! Uit een lijst van 32 evenement-ideeën werd een top 5 verkozen, waarmee diverse teams in de eerste weken van mei aan
de slag zijn gegaan. Wat je kunt verwachten? Denk onder andere aan een DoorGeefDiner, het Wijktheater op locatie, een Huttenbouwweekend, Natuurwandelingen en Djeema el Fna (mini-festival met eten, dans en verhalen uit alle windstreken). Allemaal in West !!
Op www.facebook.com/westpresenteert en www.wijkraad-west.nl/westpresenteert vind je meer informatie, data en contactinformatie. Want we kunnen nog meer helpende handen of goede ideeën goed gebruiken!

De eerste evenementen zijn het 1e DoorGeefDiner op vrijdag 12 juni 2015 en het Wijktheater op Locatie op vrijdag 3 juli

ek,
edt

min

en
om
ijn
elfte

ek
.nl

10:14:44

Zowel de inspiratie-avond op 1 april j.l. als het verdere programma van West Presenteert
is een initiatief van BBS de Kruiskamp en de Wijkraad West.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken en BrabantWonen/Buurtcultuurfonds.

Theatervoorstelling Ontspoorde Mantelzorg.....
Op donderdag 25 juni om 14.00 uur vindt in wijkcentrum de Stolp de theatervoorstelling ‘Ontspoorde mantelzorg’ plaats. In samenwerking met Veilig Thuis Brabant-Noordoost organiseert steunpunt Mantelzorg Divers een theatervoorstelling over ontspoorde mantelzorg.
De voorstelling wordt gespeeld door Theducater uit Nijmegen en is speciaal bedoeld voor mantelzorgers.
De voorstelling laat op een mooie manier zien hoe je in situaties terecht kunt komen waarin de zorg ontspoort. Met behulp van gespeelde scènes wordt meer duidelijkheid gegeven over wat je in zo’n situatie kunt doen. Er is ruimte om te praten, te discussiëren of met
lotgenoten ervaringen te delen.
Zorgen voor iemand van wie je houdt is mooi. Het kan ook heel zwaar zijn. En soms gaat het mis.
Mag je je echtgenoot met Alzheimer even in de badkamer opsluiten om boodschappen te gaan doen? Wat doe je als je ziet dat je broer
geld van de bankrekening van je moeder haalt? En zo zijn er tal van voorbeelden te benoemen van ontspoorde mantelzorg.
Inloop op donderdag 25 juni vanaf 13:30 uur in Wijkcentrum de Stolp, Rijnstraat 497, 5215 EJ ’s-Hertogenbosch. De start van de voorstelling is om 14:00 uur en het duurt tot 16:30 uur. De toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Steunpunt Mantelzorg Divers tel. 073 206 8800 e-mail: mantelzorg@divers.nl
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Telefooncirkel in Kruiskamp bestaat 38 jaar.....

Het was eigenlijk een rekenfoutje, het jubileum van Telefooncirkel West. “We zijn dit jaar 35 jaar actief in Kruiskamp”,
mailde langstzittende vrijwilliger Jopie Claassen aan coördinator Yvonne Kolmans van Divers. Reden voor een feestje! Maar
toen bleek de telefoonketting niet in 1980 maar al in 1977 te
zijn gestart.
“Een 38-jarig jubileum is een beetje gek natuurlijk, maar we wilden ook niet nog twee jaar wachten tot we een mooi rond getal hebben bereikt”, vertelt Jopie. En dus genoten zo'n twintig
deelnemers, vrijwilligers en oud-vrijwilligers op woensdagmiddag 1 april van een
feestelijke lunch in SCC De Helftheuvel. Het was ook een aanleiding te toasten op
het werk van de vrijwilligers, waarvan er een 12,5 en een ander maar liefst 35 jaar (Jopie) actief is.
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Jopie Claassen en Marijke ter Borg
Vrijwilligers van het eerste uur

Herinneringen ophalen tijdens de lunch

Vrijwilligers Mieke, Gerry, Nelly en Jopie
werden in het zonnetje gezet.

Rondje bellen
Het concept van de Telefooncirkel is simpel: een belrondje in de ochtend naar een aantal alleenstaande ouderen om te checken of alles
goed met hen gaat. Een van de vrijwilligers belt 's ochtends om 9.00 uur de eerste deelnemer. Die belt nummer twee op de lijst, die op
zijn of haar beurt nummer drie belt en zo verder tot de laatste op de lijst de vrijwilliger weer belt. “Zo weten we dat iedereen oké is”,
vertelt Jopie.
Momenteel zijn er vier vrijwilligers en vijf deelnemers. “Het is niet zo dat we 's ochtends uitgebreid met elkaar gaan kletsen, maar het
geeft een veilig gevoel om te weten dat er iemand is die even aan je denkt”, omschrijft een van hen.
Telefoon van de haak
Vlak voor het jubileum kwam in het nieuws dat een Tilburgse man vijf dagen in zijn huis had gelegen. Hij was overleden zonder dat iemand het wist. Tijdens de lunch komt dit geval meerdere malen ter sprake. “Dit is precies wat wij met deze belketting willen voorkomen”,
legt Jopie uit. “Als iemand de telefoon niet opneemt, schakelt de dienstdoende vrijwilliger een van de contactpersonen van de deelnemer
in. Iedereen die wil meedoen, geeft ten minste twee buren of familieleden op als contactpersoon. Zij hebben een sleutel van het huis, zodat
ze naar binnen kunnen als we vermoeden dat er iets mis is.”
Mocht er echt iets zijn, schakelt de contactpersoon de hulpdiensten in. Maar in alle 35 jaar dat Jopie bij de Telefooncirkel betrokken is,
heeft ze dat zelden meegemaakt. “Als er niet wordt opgenomen, is iemand meestal vergeten door te geven dat ze een dagje weg is, of
ligt de telefoon niet goed op de haak.”
Meedoen?
Wilt u ook vrijwilliger worden, of 's ochtends worden gebeld? Neem dan contact op met vrijwilliger Mieke van Gulick via 073 621 2313

NLdoet 2015 op dagcentrum De Schalm.....
Wat was het een succes! Op vrijdag 20 maart kwamen vele vrijwillige handen in actie op het dagcentrum
tijdens NLdoet. Onze stoutste dromen zijn overtroffen en er zijn bergen werk verzet. Naast 3 lokalen die van
vloer tot aan plafond zijn geschilderd, zijn ook de tuinbanken en beleefpanelen onder handen genomen.
Deze werden allen geschuurd en/of gebeitst. We willen via deze weg de vrijwilligers nogmaals bedanken
voor hun inzet en huisschilder Dave Corten voor zijn professionele ondersteuning.

Dit succes krijgt een vervolg en wel op vrijdag 12 juni !!
We gaan op die dag 3 lokalen aanpakken, de groep saffraan, de creatieve ruimte en de belevingsruimte.
Daarnaast gaan we de handen uit de mouwen steken in de zijtuin.
Wij hopen op vele vrijwilligers.
Schroom niet en geef u op via mailadres bvanklaveren@cello-zorg.nl of bel naar de Schalm op nummer 073
621 3281. Voor de professionele ondersteuning, alle benodigdheden en een lekkere lunch wordt gezorgd.

Bent u mantelzorger en kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken?

Het Steunpunt mantelzorg helpt u verder!
•
•

Bel onze mantelzorglijn 073 206 8800
Spreek onze mantelzorgconsulent in het wijkplein *
• Voor alle informatie over mantelzorg

* Iedere dinsdagochtend van 11:00 tot 12:00u is het spreekuur op Wijkplein De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109. U bent van harte welkom!
Zorgt u langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week voor iemand anders? De gemeente waardeert uw inzet en beloont u jaarlijks
met een cadeaubon. Vul het formulier in op de website van Steunpunt Mantelzorg (www.divers.nl/mantelzorg) of bel 073 206 8800
Het Steunpunt mantelzorg is onderdeel van Welzijn Divers
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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 geïnteresseer
den een gedegen fitheidtest af.
Kosten?
€ 11,95 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

DIALOOP - wandeling door de Kruiskamp.....

Respect deel je samen was het motto deze keer, voor de onderlinge dialooggesprekken en voor de wandeling langs bijzondere plekken.
De 24 deelnemers zochten iemand die ze nog niet kenden en hielden al wandelend geanimeerde gesprekken. Op enkele plekken werd
stilgestaan, en werd ook daar de vraag gesteld: wat betekent respect voor jou voor uw organisatie. Zo waren we in de Kerk aan de Jan
Evertsenstraat, bij de Wijk Werk Winkel aan de Gen.Rosslaan, ontmoetten we de straatportiers daar in de buurt, en kwamen aan in de
Doorgeefwinkel aan de Kooikersweg. Er werd intens geluisterd en doorgevraagd. Ieder toonde grote interesse en velen waren verbaasd
over wat er allemaal in deze wijk gebeurt. Waardering kon worden uitgesproken. De foto’s van enkele ontmoetingen geven iets aan van
deze boeiende dialoop.
Peter van Helden

et

e”,
er
at

s,
of

3

ks

10:14:48

De 10 mooiste Bijbelverhalen van ’s-Hertogenbosch.....
‘Wat is jouw favoriete Bijbelverhaal?’
Deze vraag zal binnenkort aan veel Bosschenaars gesteld worden. Grote kans dus dat het ook aan u gevraagd wordt. Veel inwoners van
‘s-Hertogenbosch, christen en niet-christen, hebben waarschijnlijk wel iets met één of meerdere verhalen uit de Bijbel, bijvoorbeeld
omdat ze deze als kind hebben gehoord.
Vanaf juni 2015 willen wij aan mensen op straat, op scholen, in verzorgingshuizen, in kerken en bij familie en buren vragen welk Bijbelverhaal zij het mooist vinden en waarom. Tot en met half juli is het mogelijk een stem uit te brengen. Daarna worden de stemmen
geteld en wordt er een top 10 van mooiste Bijbelverhalen van den Bosch samengesteld uit de verhalen die de meeste stemmen hebben
gekregen.
Natuurlijk zijn wij heel benieuwd welk verhaal u het mooist vindt. Is dat het verhaal van Mozes in het biezenmandje, of van Simson die
een leeuw doodde, of van Daniël in de leeuwenkuil, of van de geboorte van Jezus? Of van …………? Er zijn veel prachtige verhalen te
bedenken; de Bijbel staat er vol mee.
Veel kerken in den Bosch nemen deel aan dit project, ook Evertsenstraatkerken. Vanaf september 2015 zal in deze kerken elke maand
één dienst gewijd worden aan het top 10 verhaal van de maand. Beginnend bij het tiende verhaal in september en uitlopend op de onthulling van het allermooiste Bijbelverhaal van ‘s-Hertogenbosch in juni 2016.
Naast aandacht in de kerkdiensten zijn wij medio mei ook via een website te volgen en wordt er via de krant en andere media aandacht
besteed aan de presentatie van de 10 mooiste Bijbelverhalen van ‘s-Hertogenbosch.
Als kerken van ‘s-Hertogenbosch hopen wij met deze actie een positief gesprek over de Bijbelse verhalen te stimuleren. Veel mensen
hebben negatieve ervaringen met de kerk of een bepaalde mening over God. Graag willen we met onze stadgenoten in gesprek over
de verhalen uit de Bijbel die hen iets hebben gedaan. Vanuit deze gesprekken hopen wij dat het denken over God en de Bijbel in ’sHertogenbosch een positieve stimulans krijgt.
Wilt u meer weten over de kerken in de Evertsenstraat, bezoek dan eens de sites www.denbosch.gkv.nl, www.detoevlucht.net, www.
nak-nl.org
Informatie over de mooiste Bijbelverhalen en de mogelijkheid om uw voorkeur uit te spreken vindt u op
www.de10mooistebijbelverhalenvandenbosch.nl
We zijn zeer benieuwd naar uw verhaal.
Namens de Evertsenstraatkerken, Henk van Weelden
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Wat heeft de KBO afd. Den Bosch--Groot West te bieden.....
Een nieuwjaarsbijeenkomst, die in de eerste week van januari wordt gehouden, een paasviering in de lente en een kerstviering in december. Onze maandelijkse themavieringen met zang, muziek, cabaret, voordracht of een lezing. De activiteitencommissie probeert hierin
een goede mix te vinden. U hebt als lid hier zelf ook inspraak in. Onze themamiddagen worden meestal op woensdag in het Sociaal Cultureel Centrum “De Helftheuvel”gehouden.
Deze middagen, met een kop koffie of thee, worden u als lid gratis aangeboden. Ook is er op de 3e maandagmiddag van de maand de
gelegenheid om samen met anderen te bloemschikken, hiervoor dient een kleine bijdrage betaald te worden.
In mei en in september een (halve) dagreis per bus. De kosten hiervan dient u overigens zelf te betalen. Soms wordt het programma nog
uitgebreid met eenmuseum-of tentoonstellingbezoek, zoals de Seniorenbeurs in Veldhoven. Dit dan altijd tegen een gereduceerde prijs.
10 maal per jaar verschijnt het full-colour magazine ONS, een interessant blad, speciaal voor senioren. In dit magazine ONS bevindt zich
de nieuwsbrief van de afdeling Groot-West, die u van alle belangrijke zaken op de hoogte houdt.
U krijgt een ledenpas waarmee u gebruik kunt maken van de diensten van ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen en administratieve
ondersteuners.
U kunt collectiviteitkorting krijgen op de medische keuring voor het rijbewijs.
Als lid van de afdeling KBO-Groot-West bent u tevens lid van KBO-Brabant en kunt u van de dienstverlening van KBO-Brabant profiteren
De contributies voor het jaar 2015 bedragen € 22,50 per persoon en € 42,00 per paar.
KBO afdeling Den Bosch Groot West
Secretariaat: Henk Becks (Kruiskampsingel 19, 5224 KC ’s-Hertogenbosch)
Tel: 073 621 1328
Fax: 084-228 1244
E-mail: kbo.grootwest@gmail.com
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Sociaal Wijkteam West.....

“2015 is al weer bijna op de helft, een mooi moment om even terug te blikken waar we nu staan. Sinds 1 januari 2015 is er wel het een en
ander veranderd binnen het wijkteam. Een aantal collega’s zijn erbij gekomen, een aantal zijn van baan veranderd, het gebied is uitgebreid
en omvat nu heel West en we hebben er een aantal taken bij gekregen. Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat sinds dit jaar voor
sommige vragen rondom zorg je nu bij de gemeente moet aankloppen. De wijkteams spelen hier een centrale rol in. Zij kijken niet alleen
naar wat er nodig is voor bewoners, maar ook naar wat er al wel aanwezig is. Of het nu gaat om familie, vrienden of de buurt. Daarom is
het heel belangrijk dat er nauw samengewerkt wordt met bijvoorbeeld de huisarts, maatschappelijk werker of consultatiebureau, maar
ook dat we voeding blijven krijgen uit de wijk. De ervaringen die we op hebben gedaan sinds mei 2013 zijn daarom heel waardevol. Al
deze veranderingen kunnen soms nog even wennen zijn, zowel voor ons als voor u als bewoner. Daarom is het belangrijk dat we in het
komende half jaar blijven investeren in de samenwerking met andere professionals en initiatieven van bewoners.
We hopen op die manier dat in deze soms verwarrende tijden, het voor de bewoners in West een stuk duidelijker gaat worden.”
Namens het Sociaal Wijkteam West...... Silas de Bruijn, Wijkwerker Wijkteam Helftheuvel
Helftheuvelpassage 109, 5224 AC ’s-Hertogenbosch
06 433 59 000 - aanwezig op ma,di, do en (om de week) vrijdag

Computerhulp in het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel.....

Veel wijkbewoners hebben inmiddels een computercursus in De Helftheuvel gevolgd maar soms blijkt iets nog steeds niet helemaal
duidelijk. Juist voor die mensen is er op de vierde vrijdagmiddag van de maand een zogenaamde Inloop. Er zijn dan leden van de Hobby
Computerclub HCC aanwezig die u wellicht kunnen helpen met het oplossen van uw probleem. De Inloop begint om ongeveer 15:00 uur
en de toegang is gratis.

TAI CHI CHUAN 50+

elke vrijdagochtend in SCC De Helftheuvel.....

Bewegen houdt gezond. Dat weten we en langzaam bewegen werkt nog sterker.
Langzaam bewegen maakt uw beenspieren sterker, waardoor u minder valt, uw concentratie verhoogt, uw
conditie wordt beter, u wordt soepeler doordat u gaat ontdekken, waar u spanningen vasthoudt (niet leuk
maar wel essentieel om los te kunnen laten!).
Uw hoofd wordt rustiger, minder stress, minder gepieker, beter slapen, zodat u meer kunt genieten van wat
de dag brengt. Niet moeilijk en voor iedereen toegankelijk.
Wekelijks trainen helpt u om bovenstaande eigen te maken.
U bent welkom! Elke vrijdagochtend van 9:30 tot 10:30 uur in SCC De Helftheuvel.
Aanmelden bij Diny Fiscalini 06 389 20 362 of Marianne Penninks 06 510 82 820
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Proefles op aanvraag !!

Boer Kees.....

En de boer, hij ploegde voren
Eens liet een zwervend jagersvolk
Hier achter stenen sporen,
Toen kwam de boer op deze grond
En de boer, hij ploegde voren.
De beiaard strooide klankenspel
Bij het vroege zonnegloren,
De hemel spande blauw 't gewelf
En de boer, hij ploegde voren.
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De oorlog bracht hier schietterrein
De vlag rood op de toren,
Maar weldra zweeg kanongeweld
En de boer, hij ploegde voren.
Bulldozers rolden af en aan
De hei werd kaalgeschoren,
Zo is het goed, zo sprak de boer
En de boer, hij ploegde voren.
Het oude land kreeg nieuw habijt
En de boer, hij ploegde voren
Waar de aarde woest en ledig was,
Glanst nu golven goud het koren.

Meimaand koel en nat
Vult kelder, schuur en vat

26-5-2015 10:14:50
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Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 30 juni a.s.- óf via een briefkaart naar de wijkraad
West, postbus 2023, 5202 CA te 's-Hertogenbosch óf stuur een e-mail naar wijkraadwest@gmail.com (met duidelijke vermelding van
naam en adres).
Onder de inzenders met de goede oplossing verloten we een cadeaubon t.w.v. € 25,=
Oplossing wijkkrant 2015 #1: HOUTBEWERKINGSMACHINE
Prijswinnaar (van de 39 goede inzenders) is M.H. van den Meerendonk
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Horizontaal
1. stapelwolk; 7. gebraden ribstukje; 12. vlekkenwater; 13. kweker; 14. opstootje; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. Keuring van Elektrotechnische
Materialen Arnhem (afk.); 19. rivier in Duitsland; 21. muzieknoot; 22. dameskledingstuk; 24. Nederlandse voetbalclub; 27. mand om gedorst graan te
schudden; 28. Amerikaanse staat; 30. tennisterm; 31. plaats in Noord-Brabant; 32. stof voor hoeden; 33. onderdeel van een soort; 35. oxydatie;
37. duivenhok; 38. heilige rivier in India; 41. visgerei; 42. deel van etmaal; 44. god van de liefde; 46. badplaats in Frankrijk; 47. rap (vlug); 48. onbeschaafd
mens; 49. uitroep van verbazing; 50. autoped; 52. goochelkunstje; 54. huisbediende; 56. bestanddeel van melk en kaas; 58. door water omringd land;
61. slangvormige vis; 62. Germaanse god; 64. streling met de tong; 65. jeugdig; 67. gordijnstang; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.);
70. bloembed (tuinvak); 72. Duitse omroep; 73. plaats in Zeeland; 76. schuine kant van een beitel; 77. archi epicopus (afk.); 78. grauw (flets); 79. Duits
automerk; 81. boksterm (afk.); 82. laagte tussen twee bergen; 83. uitbouw van een huis; 84. namaak; 86. keeper; 87. literair product (poëzie).
Verticaal
1. medisch specialist; 2. meterton (afk.); 3. plaats aan het IJsselmeer; 4. aardig (schattig); 5. wielerterm; 6. wartaal spreken; 7. kinderschaar; 8. pas of
schrede; 9. roem; 10. laatstleden (afk.); 11. telwoord; 16. armoedige woning; 18. snijwerktuig; 20. titel (afk.); 21. pasvorm; 23. boterton; 25. Engelse
universiteitsstad; 26. windrichting; 27. onbesuisd; 29. boterhamstrooisel; 32. muziekfilmpje; 34. Sociaal Economische Raad (afk.); 36. gevoel van bewondering (respect); 37. zenuwtrek; 39. tijdelijke ademstilstand; 40. armoedig (karig); 42. welriekende gomhars; 43. gebergte in Europa; 45. vruchtennat; 46.
vochtig; 51. ogenblik; 53. nachtroofvogel; 54. hoge leeftijd (oud); 55. deel van gebit; 56. dierlijk voedsel; 57. militair voertuig; 59. plaats in Duitsland; 60.
regenafvoer; 62. onrustig draaien in bed; 63. verzorging van patiënten na behandeling; 66. Zweedse muntsoort; 67. meisjesnaam; 69. klap (tik);
71. gymnastiektoestel; 73. riviervis; 74. schrijfvloeistof; 75. zwemvogel; 78. tuimeling; 80. soort dakbedekking; 82. lidwoord; 85. personal computer (afk.).
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Succes verzekerd.....

S

In de vorige editie van de wijkkrant hebben we ons voorgesteld. In de komende edities zullen we iedere keer een ander juridische aspect belichten.
Dit keer zullen we aandacht besteden aan het begrip ‘second opinion’ alsmede ‘de vrije advocaatkeuze’.
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Veel mensen zijn verzekerd tegen juridische geschillen bij een rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij. Maandelijks wordt een behoorlijke premie
voor een dergelijke verzekering betaald.
Ingeval men wordt geconfronteerd met een probleem, dan wordt van de
verzekerde wel verwacht dat hij of zij het geschil eerst meldt bij de verzekeringsmaatschappij. Deze zal de kwestie oppakken en de verzekerde van
bijstand voorzien. Het is vaak niet toegestaan om direct contact te zoeken
met een derde waaronder bijvoorbeeld een advocaat.
Het kan echter voorkomen dat de verzekeringsmaatschappij zich op het
standpunt stelt dat er geen sprake is van een juridisch geschil. Het kan ook
zijn dat de verzekerde te horen krijgt dat hij of zij een ‘kansloze’ zaak heeft
en dat de verzekeringsmaatschappij er geen heil in ziet.
In dat geval kan de verzekerde meestal vragen om een zogenaamde ‘second
opinion’. Deze term is bekend in de medische wereld. Ingeval men het niet eens is met de beslissing van de behandeld arts, dan
kan worden gevraagd om een oordeel van een andere dokter. Dit principe geldt ook ingeval van een rechtsbijstandsverzekering.
Met andere woorden; als u twijfelt aan het advies van de rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij dan kunt u zich wenden tot
een derde waaronder een advocaat. Die werpt vervolgens een blik op de zaak en bekijkt of de verzekeraar terecht een bepaald
standpunt inneemt. Ook als u meer zekerheid wilt hebben, dan kunt u vragen om een second opinion.
Hoe gaat dat in de praktijk eraan toe? Als verzekerde kunt u in de richting van de verzekeraar aangeven dat u het niet eens bent
met een bepaald standpunt of advies. Tegelijkertijd kunt u aangeven dat u graag een second opinion wenst van een advocaat
naar keus. Vervolgens moet de verzekeraar aan het verzoek gehoor gegeven en ook de kosten van de second opinion dragen.
Het kan zo zijn dat de advocaat tot de conclusie komt dat de rechtsbijstandsverzekering een juist advies heeft gegeven. Het
komt echter ook voor dat een advocaat vaststelt dat het advies van de verzekeraar niet juist is. Mocht dit het geval zijn, dan zal
de zaak worden overgedragen aan een andere advocaat dan degene die de second opinion heeft opgesteld. Deze eis stelt de
verzekeringsmaatschappij vaak. In dat geval zal een andere advocaat worden benaderd die de zaak zal voortzetten. De kosten
van juridische bijstand worden door de verzekeringsmaatschappij betaald. U hoeft zich in dat geval niet te bekommeren om de
advocaatkosten.
Naast het begrip “second opinion” willen we u ook bekend maken met het begrip ‘vrije advocaatkeuze’.
Zoals gezegd moet u de kwestie aanmelden bij de verzekeraar die een eigen jurist op de zaak zal zetten. Tot voor kort was men
ook ingeval van een procedure bij de rechter aangewezen op een advocaat die door de rechtsbijstandsverzekeraar werd aangewezen. Een vrije keuze voor een advocaat had men dus niet.
Door een uitspraak van het Hof van Justitie is daar een einde aan gekomen. Sinds enige tijd staat het iedereen die een zaak
heeft lopen via de rechtsbijstandverzekering vrij om zelf een advocaat uit te zoeken die hem of haar bijstaat in de procedure. De
kosten van de advocaat moeten in dat geval worden betaald door de rechtsbijstandverzekering.
Gezien het vorenstaande kan het dan ook zeker lonen om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Mocht u dit overwegen,
neem dan van te voren goed de polisvoorwaarden door zodat u weet waartegen u verzekerd bent en welke werkzaamheden
door de verzekeraar wordt gedekt.
Ingeval u verzekerd bent tegen rechtsbijstand kan Willems Van Bladel Advocaten u dus ook van dienst zijn.
-

Willems van Bladel Advocaten

DOORTASTEND, GEDREVEN
en BETROKKEN
Willems van Bladel Advocaten
Daviottenweg 40
5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel:
073 747 04 06
Fax:
073 747 04 07
Email:
info@wvbadvocaten.nl

www.wvbadvocaten.nl
Willems van Bladel Advocaten houdt kantoor in De Koffiebrandery, een bedrijvenverzamelpand gevestigd op De Rietvelden
aan de rand van het centrum van 's-Hertogenbosch
Gratis inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 16:00 uur tot 17:30 uur
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SAS - Stichting Actieve Senioren 's-Hertogenbosch.....
De SAS is een stichting die geheel op vrijwilligers draait en de activiteiten die zij organiseert zijn voor alle 55+-ers toegankelijk. Voor deelname aan de activiteiten hoeft men geen lidmaatschap aan te gaan. Wel wordt van de deelnemers een kleine eigen bijdrage gevraagd.
De SAS heeft als doel activiteiten te organiseren om het sociaal contact te bevorderen. Dit heeft ook de gemeente hoog in het vaandel
en daarom heeft zij de SAS verzocht om de activiteiten die voorheen vanuit de voormalige gemeente Maasdonk werden begeleid met
ingang van 1 juli 2015 ook in Nuland en Vinkel onder haar hoede te nemen.
Wij nodigen alle 55+-ers uit kennis te komen nemen van en natuurlijk deel te nemen aan onze activiteiten zoals schilderen, tekenen,
volksdansen, yoga en stijldansen.
Alle activiteiten, de locaties en de tijden kunt u vinden op onze website www.sasdenbosch.nl en natuurlijk kunt
u ons mailen voor vragen op info@sasdenbosch.nl

Zomerschool 2015.....

Hij komt er aan: alweer de zesde editie van de zomerschool voor 55+ in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Deze keer uitgebreid naar drie volle weken! In de periode van 20 juli tot en met 7 augustus bieden we ruim 70 workshops, presentaties en excursies aan, waarin “kennis maken met” op de voorgrond
staat. Lekker aan de slag in de zomervakantie. Educatie, sport en bewegen, creativiteit en op pad in de omgeving: voor iedereen is er wel wat te halen.
Op 7 augustus sluiten we af met een bruisende slotmiddag. Vanaf dit jaar draaien we onder de paraplu van de Stichting Actieve Senioren (SAS), net als wij allemaal vrijwilligers die met en voor jullie aan de slag gaan! Programmaboekjes en
inschrijf¬formulieren zijn vanaf half mei te vinden bij de Ontmoeting in Rosmalen, op
de wijkpleinen, de sociaal culturele centra, de bibliotheken e.d.
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Maar de informatie is ook te vinden op www.sasdenbosch.nl onder het kopje zomerschool. Daar kun je ook een filmpje van de zomerschool 2014 bekijken om na te genieten en alvast in de sfeer te komen! Volg ons alvast op facebook: zomerschool 55+.
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Computercursussen & workshops in SeniorWeb Leercentrum ’s-Hertogenbosch / Park De Taling.....
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Het leercentrum van SeniorWeb is gehuisvest in locatie Park de Taling van de Van Neynselgroep in ’s-Hertogenbosch (West).
Het internetcafé in Park de Taling heeft de beschikking over vier computers en staan open voor alle senioren uit de regio (woonwijken)
in ’s-Hertogenbosch en omstreken.
Twee maal per jaar worden er cursussen en workshops gegeven, in het voor- (maart - juni) en najaar (september-december).
Dit in een aaneensluitende periode van 10 weken. (m.u.v. vakanties)
Onze teams bestaan uit vrijwilligers / ambassadeurs van SeniorWeb. Docenten geven volledig zelfstandig les aan maximaal 4 senioren,
met als start de basiscursus aan cursisten die ieder een computer of (eigen) laptop tot hun beschikking hebben. Zij proberen ook antwoord te geven op vragen die bezoekers hebben over hun eigen computer thuis, internetaansluiting, etc. Daarnaast geven zij advies over
evt. aanschaf van een computer en informatie over internet, software, computerboeken en de PC- cursussen.
De docenten zijn van dezelfde leeftijdsgroep als de leerlingen d.w.z. 50 jaar en ouder.
In september gaan we weer starten met de nieuwe cursussen en workshops. Indien u interesse hiervoor heeft dan kunt u zich aanmelden
via: http://s-hertogenbosch.seniorweb.nl/Aanmelden
Cursussen in Windows, Internet en E-mail
Cursus van 10 lessen van 1½ à 2 uur:
Kosten € 50,=
Workshop van 3 - 5 lessen à 1 ½ uur:
Kosten € 25,= (afhankelijk van welke workshop)
Ook lessen in tablets -svp doorgeven welk merk (IPAD of Samsung)- en mobiele telefoons zijn mogelijk.

Eerste Bossche Jeu de Boulesclub "But Vrij".....

Beste wijkbewoners,
In de voorgaande weken is er in uw wijk door de gemeenten Den Bosch een aktie gevoerd om
ouderen in beweging te houden en/of te krijgen. U heeft aan die aktie mee kunnen doen en het
resultaat is dat wij, de jeu de boulesvereniging But Vrij een behoorlijk aantal nieuwe enthousiaste spelers hebben mogen verwelkomen.
Wij zijn hiermee erg blij en we hopen dat we met zijn allen een heel fijn, gezellig en sportief seizoen zullen krijgen. Maar…natuurlijk zijn er nog altijd mensen die twijfelen of deze uitnodiging
genegeerd hebben. Tegen die mensen zou ik zeggen, kom en speel eens mee en oordeel daarna
of het wel of niet iets betekent voor u. U bent altijd welkom.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 30,= per jaar. Ons speelveld ligt naast het verzorgingstehuis de Taling.
Er wordt gespeeld op zondag van 10:00 tot 12:00 uur en op dinsdag en woensdag van 13:30 tot 15.30 uur
Onze club speelt recreatief; dat wil zeggen, alleen voor plezier. Lekker buiten zijn zonder spanning en met veel gezelligheid samen zijn.
Heeft u geen boules en wilt u met onze club toch kennismaken? Laat het ons weten en wij zorgen dat er een extra setje boules voor u
klaarligt.
Nog meer vragen? Bel dan onze secretaris: mevr. E. Voskuil 073 642 7905 of mail naar evoskuil@hotmail.com
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Tuinhulp West zoekt Tuinhulpen
Tuinhulp West is een vrijwilligersinitiatief van enkele bewoners in
’s-Hertogenbosch West die graag tuinieren maar ook graag over
hun eigen tijd beschikken.
Wij stellen onze diensten beschikbaar aan mensen die vanwege
(toenemende) beperkingen niet meer in hun eigen tuinonderhoud
kunnen voorzien. Mensen die graag willen blijven wonen in hun
vertrouwde omgeving en van het ‘groen’ willen blijven genieten.
Wij werken samen met het Sociaal Wijkteam, buurtteam (bestaat uit
Divers, Juvans en MEE, Wijkplein Helftheuvel en Boschveld) en Smart Coach.
We maakten een eigen vragenlijst die door het Wijkteam en buurtteam
wordt gebruikt. Dit om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van
onze vrijwilligheid. Indien nodig koppelen we ook terug aan medewerkers.
Wij willen met Tuinhulp West een verband
organiseren tussen tuinvrijwilligers zodat
we elkaar kunnen helpen, uitwisselen en
inspireren. Het is niet leuk om in je eentje aan een
verwaarloosde tuin te beginnen. Door het samen
te doen kun je resultaat maken. Het regelmatig
bijhouden daarna, is dan gemakkelijk.
Dat doe je zelf op afspraak, in overleg met de bewoner en wanneer
het jou uitkomt.
Dat is het voordeel, je zit
niet vast aan een rooster.
Onze ervaringen tot nu toe
zijn positief. En het leuke is,
wij maken mensen blij !

Ben je geïnteresseerd?
We willen graag met
je kennismaken.
Meld je aan via het Wijkplein bij de wijkwerker
van Divers, Brahim Settout tel: 06 50648060 of via
de e.mail: b.settout@divers.nl

Z

Tuinhulpen West.....
De tuinhulpen zijn beschikbaar voor het dagelijks onderhoud/ het
bijhouden van tuinen van mensen die dit altijd (met plezier) zelf
deden maar door omstandigheden hiertoe niet meer geheel of
nog gedeeltelijk in staat zijn en geen beroep kunnen doen op hulp
uit hun directe omgeving en bovendien niet over de middelen beschikken hiervoor iemand in te huren.
De tuinhulpen West bestaan uit twee personen.
Het is onze wens een netwerkje op te bouwen van mensen met
liefhebberij in tuinieren die dit ook bij anderen willen doen. Helaas hebben we die dit jaar nog niet getroffen.
De tuinhulpen West werken samen met SmartCoach, een organisatie voor woonbegeleiding en persoonlijke begeleiding. Een van
hun deelnemers assisteert ons regelmatig met name in het snoeiwerk en opruimwerk.
Stand van zaken tot nu toe
We werden 25 keer benaderd met een vraag.
Het resultaat hiervan is dat eenmaal de aanvraag volledig werd
afgewezen omdat het een renovatie van een tuin betrof inclusief
bestrating en elektra meer werk voor een klusjesman.
Bij 9 aanvragen is de interventie eenmalig geweest in de zin dat
we de tuin eenmalig op orde brachten wat zeker niet betekent dat
wij na een bezoek de tuin op orde hadden.
Bij 15 aanvragen is thans sprake van regelmatig onderhoud, de
omvang en inrichting van de tuin bepalen mede hoe frequent dat
plaatsvindt. Soms leggen we het initiatief bij de vrager, ‘ bel maar
als het weer nodig is’ en in andere gevallen nemen we zelf het initiatief. Onze ervaring is dat bewoners die dit nog enigszins kunnen
komen meehelpen en kleine klusjes gaan doen in de tuin. In de
wetenschap hoe belangrijk bewegen is voor deze mensen juichen
we dit alleen maar toe.
Het bestand bestaat overwegend uit vrouwen en wat leeftijd betreft zijn deze dames -op enkele uitzonderingen na- allen 80'ers.

Laten we met zijn allen de wijk schoon houden.....
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In de vorige wijkkrant was er een oproep van de deelnemers aan Proper Jetje om de Belgische
buurt schoon te houden, zowel wat betreft de overlast door achtergelaten zakjes met hondenpoep als door het weggooien van lege broodzakjes, glaswerk, blikjes etc.
Wij vragen dit keer uw aandacht voor de volgende oproep:

Ka

Beste mensen / medebewoners Kruiskamp
Het mooie wandelpad achter de Admiraliteitslaan / van Straelenlaan is een geliefde locatie voor
bewoners van de Kruiskamp.
Er wandelen dagelijks met plezier veel mensen, spelen veel kinderen op de gemeentelijke voorzieningen en hondenbezitters maken
dankbaar gebruik van de aangelegde uitren-kooien.
Een aantal mensen uit de laatste groep neemt het echter in toenemende mate niet zo nauw met de opvattingen van de medegebruikers.
Zo zien we dagelijks:
• loslopende honden
• buiten de aangegeven 2 meter zone uitgelaten honden
• het speelgras vervuilende honden
• het niet opruimen van honden uitwerpselen
Dat is jammer en verpest het plezier van andere gebruikers.
Omdat we samen prettig in de wijk willen wonen en gebruik willen maken van de perfect aangelegde en onderhouden wandelmogelijkheden kunnen we misschien eens kijken naar een vriendelijke mogelijkheid om deze overlast te beperken.
Dan kunnen de kinderen hopelijk weer eens spelen zonder onder de stront thuis te komen en kunnen wandelaars zonder voortdurend
naar de grond te moeten staren een leuke wandeling maken.
Zullen we er als bewoners samen voor zorgen dat we met zijn allen van dergelijke mooie voorzieningen gebruik kunnen blijven maken?
Alvast hartelijk dank namens uw mede-bewoners voor uw medewerking!!
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Zomertips voor uw huisdier.....

De zomer staat weer voor de deur. Misschien gaat u lekker op vakantie en mag uw huisdier gezellig mee. Maar er
is ook niets mis met thuisblijven in ons mooie Den Bosch. Wat u ook doet, ik geef u graag een aantal tips om er een
fijne en gezonde zomer van te maken!

Uw dier blijft thuis, samen met u
• In de zomer zijn er veel beestjes: vlooien, teken, wespen, bijen. Zorg voor een goede bestrijding van vlooien en
teken. Neem bij bijen- en wespensteken altijd contact op met uw dierenarts.
• De meeste bijtwonden zien we ’s zomers als mensen hun honden los laten lopen en katten langdurig buiten zijn.
Neem altijd contact op met de dierenarts als uw dier een bijtwond heeft. En bel de huisarts als u zelf gebeten
wordt.
• Laat uw dier niet achter in de auto: de temperatuur loopt snel op tot dodelijke hoogte!
• Honden en katten met korte snuiten krijgen het snel veel te warm: zorg dat u verkoeling bij de hand hebt (tuinslang, natte handdoeken). Neem bij oververhitting altijd contact op met uw dierenarts.
• Laat u uw hond graag zwemmen? Let goed op de waarschuwingsborden voor blauwalg en mijd dit water!
Uw dier blijft thuis en u gaat op vakantie
• Laat goede instructies achter voor diegene die voor uw dieren zorgt. Denk hierbij in ieder geval aan uitleg over het eten en drinken,
eventuele medicijnen, het uitlaten en schoonmaken van de bak.
• Laat de contactgegevens van uw dierenarts en de paspoortjes achter op een goed vindbare plaats.
• Zorg dat er voldoende voer, kattenbakkorrels en eventuele medicijnen in huis zijn.
• Bespreek wat de oppas mag beslissen als er dierenartshulp nodig is. Als er contact met u moet worden opgenomen, zorg dan dat u
goed bereikbaar bent.
• Als uw dier naar een pension gaat moeten de entingen op orde zijn. LET OP: ieder pension hanteert hiervoor andere regels. Wilt u
uw dier optimaal beschermen tegen kennelhoest? Zorg dan dat de neusdruppel 3 weken voor het pensionverblijf is gegeven.
Uw dier gaat mee op vakantie
• In het buitenland zijn dingen anders dan in Nederland. Dat geldt voor het eten, maar ook voor medicijnen, dierenartsen en regels
omtrent aanlijnen. Wees op de hoogte van de geldende mores.
• Neem voldoende voer en medicijnen mee voor uw dier.
• Zorg voor goede aanlijn- en opsluitmogelijkheden (halsband, tuigje, autogordel, autobench, reiskooi).
• Zorg dat de entingen op orde zijn. Let in ieder geval op de rabiës- of hondsdolheidenting. Sommige landen kennen extra eisen,
bijvoorbeeld voor ontwormen en tekenbehandeling. Check altijd de laatste stand van zaken via www.licg.nl (invoereisen per land).
• Uw dierenarts kan u op maat adviseren, maar in het zuiden van Europa komen zandvliegen (zij brengen Leishmania over) en hartwormen voor. Bescherm uw dier hiertegen: beide ziektes zijn eenvoudig te voorkomen. Als vuistregel geldt dat als u zuidelijker zit
dan Parijs (dus ook Spanje, Portugal of Hongarije) u uw dier hiertegen moet beschermen.
• Tegen reisziekte zijn tegenwoordig heel goede medicijnen verkrijgbaar. Vraag erom als uw dier last heeft!
En altijd geldt: als uw dier heeft gezwommen, spoel hem dan goed af met kraanwater. Dat voorkomt veel huid- en oorproblemen.

Ik wens u en uw dier heel veel gezond zomerplezier toe........Hartelijke groet van dierenarts Corma

KAMPELEREN.....

Kamperen en leren, iets voor U?
Kampeleren is kamperen en leren voor gezinnen met opvoedingsvragen.
Kampeleren kan zorgen voor stevigheid in het vinden en aanleren van oplossingen bij opvoedingsproblemen
die het gezin al langere tijd achtervolgen.
Gezinnen krijgen begeleiding van ervaren gezinsbegeleiders. Zij helpen de gezinnen om te leren anders met
elkaar om te gaan. Gezinnen gaan hun eigen (keuken)tenten bouwen/pionieren. Elke dag worden er leuke
activiteiten georganiseerd voor groot en klein.
Ouder(s) en hun kinderen kamperen 10 dagen op camping FF-R-UIT welke onderdeel is van jeugdzorgboerderij De Locatie.
Kent u gezinnen die in de zomervakantie op zoek zijn naar een leuke vakantie met ondersteuning bij het hebben van een gezellige dag
voor zowel ouder(s) als hun kinderen? Of ouder(s) die ondersteuning vragen om
hun kinderen zo goed mogelijk door de dag heen te begeleiden? Ouder(s) die de
zomervakantie van 6 weken als lang ervaren? Deze ouder(s) kunnen zich aanmelden op onderstaand mailadres.
Er is ook Kampeleren voor jongeren, zij bouwen/pionieren (net als de gezinnen),
met begeleiders, een eigen keukentent met toebehoren en kunnen deelnemen
aan het programma en de activiteiten van Kampeleren.
Activiteiten waaraan u kunt denken zijn: zeskamp, dieren verzorgen, levend stratego.
FF-R-UIT ligt aan het Engelermeer, daar kan gezwommen worden, vlotten bouwen enz. Deze 10 dagen vinden plaats van 20 juli t/m 30 juli 2015.
Meedoen met Kampeleren of meer weten?
Mail of bel: Bernadette v.d. Akker 06 537 52 891 bernadettevdakker@planet.nl
Zie ook: www.delocatie.nl
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Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, juni 2015

11 juni: komt dat zien, komt dat zien!
Het wordt een bijzondere wijktafel op 11
juni in sociaal-cultureel centrum De
Helftheuvel. Want behalve boeiende
presentatie met volop gelegenheid om te
reageren, is de bijeenkomst ook een lust
voor oog en oor. Want er zijn demonstra-

ties, gegeven door jongeren en er is een
optreden van De Bend, een formatie die
bewijst dat senioren prima kunnen
rocken.

en thee staan klaar en na afloop bieden
de organisatoren u nog een drankje aan.
Over één onderdeel van het programma,
leest u elders op deze pagina meer: ‘Met
sport komen jongeren nog eens ergens’.

De wijktafel begint om 20.00 uur. Koffie

Met sport komen jongeren nog eens ergens
Waar sport en welzijnswerk elkaar ontmoeten, kom je – in ieder geval in Kruiskamp en
Schutskamp – Bryan Bhugoea tegen. De sportwerker organiseert allerlei activiteiten voor jongeren
die van doen hebben met sport. En die al sportend ook nog eens andere mooie dingen teweeg
brengen. Op de wijktafel van 11 juni a.s. vertelt hij er over. En geven jongeren demonstraties. Kom
vooral kijken en luisteren.

Jongeren van het project Doelbewust presenteren zich tijdens de wijktafel.
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Vervolg van pagina 1

Jongeren hebben begeleiding nodig. Met
een puberbrein dat zo nu en dan alle
kanten op stuitert is het voor veel tieners
lastig om het hoofd koel te houden op
momenten dat het nodig is. Zoekend
naar grenzen en hunkerend naar spannende dingen, willen ze soms uit de
bocht vliegen. Ouders en scholen doen
hun best en doorgaans met veel succes.
Maar zo nu en dan hebben jongeren ook
hulp van anderen nodig. Bryan is zo’n
andere.
Doelbewust
“Neem het project Doelbewust”, geeft hij
als voorbeeld. “Met jongerencentrum
4West richten we ons daarbij op jongens
die het lastig vinden om met zaken als
structuur, autoriteit en discipline om te
gaan. We voetballen met ze en doen dat
op een manier die lijkt op het betaald

voetbal. Daar moeten voetballers zich
dienstbaar maken aan het elftal, het
gezag van een coach accepteren, zo nu en
dan op de bank zitten, verlies incasseren
en mogen ze genieten van hun eigen
prachtige acties en van een gewonnen
wedstrijd. Dat is wat we doen met
Doelbewust.”

horen wat Bryan en zijn collega’s nog
meer doen en waarom. De wijktafel in
sociaal-cultureel centrum De Helftheuvel
begint om 19.30 uur. Ook leuk: er is een
optreden van De Bend, de rockgroep van
de wat oudere jongeren (de leden zijn
zowat allemaal flink boven de 50 jaar).

Het is een project dat werkt. Zo goed, dat
Bryan nu druk is met een vervolg op
Doelbewust, want dat project stopt als
jongens vijftien jaar zijn. Tegelijkertijd is
hij actief met vergelijkbare projecten voor
meiden. En het werkt.
Wijktafel
Op 11 juni willen de jongeren laten zien
wat ze zoal doen. Het zou leuk als u komt
kijken naar het voetballen van jongens en
het dansen van meisjes. Kunt u meteen
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Laat je zien en maak de wijk veilig
Eén van de buurten in de wijk Schutskamp heeft een buurtpreventieteam. Vrijwilligers die willen
dat de eigen wijk nog veiliger en leefbaarder wordt, trekken er regelmatig op uit om te signaleren
wat er beter kan. Jos Versfeld nam het initiatief. “Nog een jaar en dan hebben andere buurten in
Schutskamp en Kruiskamp ook van die teams. En we zijn vaker in de wijken actief, zodat we veel
kunnen signaleren.”
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Deelnemers van het Buurtpreventieteam aan de wandel door hun buurt. Tweede van rechts is Jos Versfeld.
Jos zette zijn schouders onder de oprichting van het buurtpreventieteam. Twaalf
leden heeft het team inmiddels. Enkele
weken geleden gingen ze voor het eerst
aan de wandel in het gebied dat omsloten wordt door de Hoeflaan, Amundsenstraat, Boschmeersingel en Rijzertlaan.
Veiligheid en leefbaarheid zijn niet
alleen de verantwoordelijkheid van
politie en gemeente, maar ook van de
bewoners. Dat is het idee achter de
oprichting van buurtpreventieteams. In
de regio rond ’s-Hertogenbosch zijn ze al
een succes, Jos vindt het tijd worden dat

geheel.indd 14

ook ‘zijn’ stad er aan gaat geloven. “Het
idee is simpel”, legt hij uit. “We wandelen met groepjes op gezette tijden door
de buurt en hebben dan vooral een
signalerende functie. Een kapotte
lantaarn, rotzooi op straat, een plantsoen
waar het onkruid te hoog staat – dat
soort zaken melden we bij de gemeente.
Maar we hebben ook oog voor verdachte
handelingen; onbekenden die in brandgang rondhangen of auto’s die om een
bepaalde reden opvallen. Dan schakelen
we de politie in.”

Buurtpreventieteams hebben effect, zo
blijkt uit ervaringen in andere plaatsen.
Jos: “Andere buurtbewoners worden
attenter, de saamhorigheid in een buurt
neemt toe en onveilige situaties en
overlast nemen af.”
Maar dan moeten er wel meer wijkbewoners zijn die mee willen doen met zo’n
team. Belangstelling? Of eerst meer
informatie? Stuur een mailtje:
wijkraadwest@gmail.com. Of meld u aan
bij Wijkplein De Helftheuvel, Helfheuvelpassage 109.
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Inge Jeunink

Kooikersweggeefstraat
Een winkelstraat waar bezoekers hun portemonnee amper nodig hebben: de winkelstrip aan de
Kooikersweg. Kleding, meubilair en huiswerkbegeleiding: het kost meestal weinig en nog vaker niks.
Voor de deur van de Doorgeefwinkel zit
Marlies Reijers. Ze rookt een sigaretje en
geniet van de voorjaarszon. “Ik kom hier
elke week om spullen die ik niet meer
gebruik af te geven. En zo nu en dan om
een paar dingen gratis mee te nemen”,
vertelt de Vlijmense. “Maar eigenlijk kom
ik hier vooral omdat het zo gezellig is.
Bezoekers van de winkels, winkeliers en
vrijwilligers – ze kletsen allemaal met
elkaar. Fijne mensen zijn het, die wat
voor elkaar over hebben.”

driedaags evenementje, maar bleek zo
succesvol dat de winkel er nu voor
onbepaalde tijd is. In ieder geval tot
woningcorporatie De Kleine Meierij de
gratis huur opzegt, want alle winkels
bestaan bij de gratie van anti-kraak. “Het
loopt storm”, vertelt Geerte. “Mensen
mogen maximaal twee artikelen neenemen en wie echt grote financiële problemen heeft krijgt vanzelfsprekend meer.
Voor die mensen is de winkel op maandag open.”

Kijk, daar wordt Geerte van Hoek blij van.
Ze runt met ruim vijftien vrijwilligers de
Doorgeefwinkel. Dat begon ooit als een

Dat geldt ook voor de buren. Op nummer
549 is Stichting Kledingbank ‘s-Hertogenbosch gevestigd. Mensen in financiële

nood mogen elke drie maanden een
gratis kledingpakket uitzoeken bij
IngeDinge, de naast de bank gevestigde
winkel voor tweedehands kleding. Ze
krijgen ook gratis huishoudtextiel. Elke
maandag worden de cliënten door
vrijwilligers geholpen om kleding en
textiel uit te zoeken. Van dinsdag tot en
met zaterdag verkoopt IngeDinge kleding
voor mensen met een kleine beurs. Inge
geeft een rondleiding door haar winkel
en haar magazijn. “Het is ontzettend
arbeidsintensief werk om alle aangeboden kleding te controleren en op soort en
maat te ordenen. We hebben niet voor
niets zo’n 40 vrijwilligers. Zij doen zo
werkervaring op en verkleinen zo hun
afstand tot de arbeidsmarkt.”
In één van de twee hoekpanden is
Abdellah Ben Jeddi te vinden. Hij is
wijkbeheerder van Zayaz, maar wie de
opsomming van zijn activiteiten hoort
denkt van doen te hebben met een
welzijnswerker. “Dat hoor ik vaker. Zayaz
is natuurlijk van ‘stenen’ en mijn werk
gaat daar ook over. De buurten waar ik in
werk moeten schoon, heel en veilig zijn.
Maar om dat voor elkaar te krijgen
organiseer ik met wijkbewoners activiteiten.”
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Neem de huiswerkbegeleiding, die in het
Zayaz-pand aan de Kooikersweg worden
gehouden. Ongeveer 55 basisscholieren
en brugklassers krijgen gratis begeleiding
door studenten van Avans. De resultaten
liegen er niet om, vraag dat maar aan de
ouders van de kinderen. “Maar het heeft
alles met mijn taak als wijkwerker van
doen. Want de kinderen betalen wel
degelijk voor hun begeleiding: ze houden

de wijk schoon, tot aan het onderhoud
van tuinen en het uitdelen van bloemen
toe,” En dan is er nog het project Straatportiers, waarbij kinderen op woensdagmiddagen al opruimend en signalerend
door de wijk trekken. Een huis aan huis
verspreid foldertje leverde geen enkele
aanmelding op en dus trok Abdellah met
vrijwilligers de wijk in. “Binnen een paar
uur had ik een team van vijftien kinderen

om me heen verzameld. Dat is het
voordeel van echt dagelijks actief zijn in
de wijk.”
Angel Saris kan er over meepraten. Ze is
de ‘buurtoma’ van de wijk. Noem een
activiteit door vrijwilligers en Angel is
erbij. En dus is ze ook vaak aan de
Kooikersweg te vinden. “Prachtig, wat er
hier gebeurt!”
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Geerte van Hoek

Er wordt gebouwd in ‘Sahara-West’
Sahara-West. Zo wordt het braakliggend terrein naast winkelcentrum De Helftheuvel gekscherend
wel eens genoemd door buurtbewoners. Maar de woestijn verandert in een oase. Met de bouw
van 34 huurappartementen en 18 grondgebonden koopwoningen is inmiddels een begin gemaakt.
‘Hier verrijst iets moois’, laat ‘Janssen de
Jong Projectontwikkeling’ vanaf de
omslag van een fraaie brochure weten.
Het bedrijf doet dat met een knipoog
naar de locatie van het bouwproject, de
Rijzertlaan. Robbert van Tilborg is projectmanager van ‘Janssen de Jong’ en is nauw
betrokken bij ‘Plan Rijzertlaan’. Hij vertelt
dat de eerste plannen voor het terrein,
waar ooit het gebouw van de Keuringdienst van Waren stond, dateert van
2006. “De oorspronkelijke plannen waren
forser, met meer woningen. Dat het nu
wat kleinschaliger is, komt vanwege de
parkeerdruk in de wijk goed uit.” Het
nieuwe plan voorziet in parkeerplaatsen
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voor de bewoners op een afgesloten
binnenterrein en ook nog eens 23
parkeerplaatsen daarbuiten. Want de
bewoners krijgen natuurlijk ook wel eens
bezoek.
Vrijheid
Reclame voor het plan hoeft er amper
meer gemaakt te worden. Er zijn bij ter
perse gaan van dit blad al zestien huizen
definitief verkocht en twee bijna. Voor de
huurappartementen is de belangstelling
enorm: zo’n 150 huishoudens hebben zich
al gemeld. Robbert vindt het niet zo
verwonderlijk. “Het zijn mooie woningen
op een ideale ligging. Je hoeft voor een

bezoekje aan het winkelcentrum de
straat niet eens over te steken.” De
kopers lijken daarnaast enthousiast over
de vrijheid die ze krijgen om hun woning
in te delen. Dat is te danken aan een
handige bouwmethode, waarbij ‘Janssen
de Jong’ fabrieksmatig wanden en
vloeren produceert. En dat ziet er
helemaal niet prefab uit, “want de gevels
worden voorzien van traditioneel metselwerk”.
Naar verwachting is het plan eind dit jaar,
begin volgend jaar klaar.
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Kinderboerderij komt weer helemaal terug
Over de afgelopen jaren willen ze het liever niet meer hebben. Door omstandigheden stortte het
goed draaiend netwerk van vrijwilligers van kinderboerderij De Bossche Hoeve in Kruiskamp in.
Maar oude tijden gaan herleven, als het aan de nieuwe vrijwilligers ligt.
Het is een prachtige locatie, maar wie
kritisch rondkijkt – die ziet dat er wel het
een en ander moet gebeuren. “Achterstallig onderhoud”, weet Kanita Tielen.
En zo kan ze nog wel wat zaken noemen
waar ernstig behoefte aan is. Samen met
Corrie Soesbergen en Natasja Teerling
schuiven ze op een zonnige middag aan
op het terras voor de kinderboerderij om
te vertellen dat het helemaal goed gaat
komen met de kinderboerderij. Corrie:
“Sterker het wordt nog mooier dan het al
was. Want we gaan binnenkort beginnen
met de aanleg van een moestuin.” Als
deze uitgave van Wijkgericht verschijnt,
zijn waarschijnlijk de aardappels, uien en

pompoenen al gepoot.
“Straks kunnen de kinderen hier het
boerenleven ervaren. Een gemengd
bedrijf worden we, met zowel groente als
vee”, glimlacht Kanita. “En natuurlijk
gaan we de openingstijden verruimen.”
Op dit moment is de boerderij bij gebrek
aan vrijwilligers maar zelden open en dat
is jammer. “Wie twee keer aan een
gesloten hek staat, komt de derde keer
niet meer terug”, vreest Corrie. “Dat
moet snel veranderen.”

heten en ze van koffie en thee voorzien.
Maar ook dierenverzorgers, mensen die
met Kanita de lessen voor scholieren
verzorgen, mensen met groene vingers en
klussers.”
De drie dames beloven dat de vrijwilligers
de tijd van hun leven krijgen in de
kinderboerderij. “Vrijwilligerswerk is niet
vrijblijvend, maar het moet voor de
deelnemers natuurlijk wel leuk zijn. Daar
gaan we ons best voor doen”, zegt
Corrie. Wie belangstelling heeft, kan haar
een mailtje sturen: csoesbergen@tele2.nl.

Natasja weet wat daarvoor nodig is. “We
hebben mensen nodig die gasten welkom
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Tussen de kinderen van links naar rechts Natasja Teerling, Kanita Tielen en Corrie Soesbergen.
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MEER! met elkaar KRUISKAMP/SCHUTSKAMP

“ MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen en mannen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen
ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf in eigen tempo kunt ontwikkelen, je van elkaar en van docenten nieuwe dingen kunt leren. Iedereen is welkom en je kunt altijd je kinderen
meenemen. Samen zorgen we voor een open sfeer waar je ideeën en ervaringen kunt delen. Er is gezelligheid en
een luisterend oor. Een omgeving om alle stress van de dag weg te nemen. Een plek waar jij je thuis kunt voelen. “
MEER! met elkaar wordt geleid door vrijwilligers uit de wijk met ondersteuning van Welzijn Divers.

Activiteitenoverzicht (van 1 juni t/m 16 juli) MEER! met elkaar.....
Dinsdag 2 juni 2015
9.00 – 11.30 uur
Opvoedingsondersteuning met
Karima Lasgaa
Een gesprek met de intern begeleider en ouders van de basisschool.

Woensdag 3 juni 2015
9.00 – 11.30 uur
Taalontmoeting
Kinderoppas aanwezig: aanmelden

Donderdag 4 juni 2015
10.00 – 11.30
Jonge moedergroep
12.00 – 14.00
Taalontmoeting niveau 3

Dinsdag 9 juni 2015
MEER! vrijwilligersdag
Uitreiking van het magazine:
De MEER! waarde
Geen activiteiten voor deelnemers.

Woensdag 10 juni 2015
9.00 – 11.30 uur
Taalontmoeting
Kinderoppas aanwezig: aanmelden

Donderdag 11 juni 2015
10.00 – 11.30
Jonge moedergroep
12.00 – 14.00
Taalontmoeting niveau 3

Maandag 15 juni 2015
9.00 – 11.30 uur
Naailes (schort maken)

Dinsdag 16 juni 2015
11.00 – 13.30 uur
Afscheid Nena (stagiaire) met een
hapje en drankje. Voor iedereen
die met Nena gewerkt heeft.
9.00 – 11.00 geen inloop

Woensdag 17 juni 2015
9.00 – 11.30 uur
Taalontmoeting
Kinderoppas aanwezig: aanmelden

Donderdag 18 juni 2015
10.00 – 11.30
Jonge moedergroep
12.00 – 14.00
Taalontmoeting niveau 3

Maandag 22 juni 2015
9.00 – 11.30 uur
Initiatiefgroep
Naailes (schort maken)

Dinsdag 23 juni 2015
9.00 – 11.30 uur
Bezoek aan het wijkplein.
Wat doet het wijkplein? Welke
vragen kun je stellen?

Woensdag 24 juni 2015
9.00 – 11.30 uur
Taalontmoeting
Kinderoppas aanwezig: aanmelden

Donderdag 25 juni 2015
10.00 – 11.30
Jonge moedergroep
12.00 – 14.00
Taalontmoeting niveau 3

Maandag 29 juni 2015
Studiedag op school
Geen activiteit

Dinsdag 30 juni 2015
9.00 – 11.30 uur
Inloop, Breiles van Joke

Woensdag 1 juli 2015
9.00 – 11.30 uur
Taalontmoeting
Kinderoppas aanwezig: aanmelden

Donderdag 2 juli 2015
10.00 – 11.30
Jonge moedergroep
12.00 – 14.00
Taalontmoeting niveau 3

Maandag 6 juli 2015
9.00 – 11.30 uur
Naailes
(broek korter maken)

Dinsdag 7 juli 2015
9.00 – 11.30 uur
Inloop, verwenochtend met gezichtsmassage en manicure.

Woensdag 8 juli 2015
9.00 – 11.30 uur
Taalontmoeting
Kinderoppas aanwezig: aanmelden

Donderdag 9 juli 2015
10.00 – 11.30
Jonge moedergroep
12.00 – 14.00
Taalontmoeting niveau 3

Maandag 13 juli 2015
9.00 – 11.30 uur
Initiatiefgroep
Naailes
(broek korter maken)

Dinsdag 14 juli 2015
9.00 – 11.30 uur
Opvoedingsondersteuning met
Karima Lasgaa

Woensdag 15 juli 2015
9.00 – 11.30 uur
Taalontmoeting
Kinderoppas aanwezig: aanmelden

Donderdag 16 juli 2015
10.00 – 11.30
Jonge moedergroep
12.00 – 14.00
Taalontmoeting niveau 3

Maandag 1 juni 2015
9.00 – 11.30 uur
Scholing voor vrijwilligers:
cursus notuleren
Start naailes (schort maken)
Maandag 8 juni 2015
9.00 – 11.30 uur
Initiatiefgroep
Naailes (schort maken)

Braderie
Op zaterdag 6 juni helpen verschillende vrijwilligers van MEER! met elkaar mee op de braderie in de wijk. Deze is aan de kooikersweg
bij de Doorgeefwinkel. Het is van 12:00-17:00 uur. Kom ook langs voor een gezellige middag in de buurt! Wees welkom, Wees MEER!
met elkaar.
Naailes
In 6 lessen leer je een schort maken en het verstellen van een broek. Van tevoren inschrijven!!
Inschrijven: 6 lessen = 6 €
Jonge moedergroep
De jonge moedergroep is een ontmoetingsplaats voor moeders met kinderen tussen de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar oud.
Er worden ervaringen gedeeld tussen de moeders en activiteiten met de kinderen gedaan zoals: kleuren, verven en muziek luisteren.
MEER! met elkaar Kruiskamp, Kindcentrum Westerbreedte, Jan Olieslagerstraat 51
Er zijn geen activiteiten in de basisschoolvakanties!
Meer informatie of inschrijven:
Initiatiefgroep West
T: 073 822 5242 of E: meer.metelkaarwest@divers.nl (organisatie activiteiten)
Claudia ten Hove T: 06 215 93 723 of E: c.tenhove@divers.nl (samenwerken, individuele trajecten, vrijwilligers)
Karima Majaiti
T: 06 113 77 902 of E: k.majaiti@divers.nl (alles over de Taalontmoetingen)
Zoekt u een werkster?
Slechts € 12,95 per uur
www.hulpstudent.nl
bel 06 14 82 60 00
of mail naar y.kroef@hulpstudent.nl
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De ergotherapeut is er voor meer dan u denkt!
Maud Homan, ergotherapeut bij Ergotherapie Helftheuvel komt bij veel wijkbewoners aan huis. Ze richt zich op
alle kleinere of grotere problemen in activiteiten die mensen tegenkomen. In drie uitgaven van de Wijkkrant
informeren wij u graag over verschillende werkgebieden van de Ergotherapeut. In deze tweede uitgave staan
‘keukentaken’ en ‘mobiliteit en vervoer ‘ centraal.

Keukentaken
Het uitvoeren van keukentaken lijkt voor velen een vanzelfsprekendheid, maar dat is
het lang niet altijd. Want wat als je snel vermoeid raakt? Je arm niet goed kunt gebruiken? Of niet kunt staan? De ergotherapeut heeft praktische oplossingen zodat
zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden wordt.
De ergotherapeut kijkt naar uw thuissituatie en de taken die extra moeite kosten.
Vaak zijn dat taken waar handkracht voor nodig is, zoals het openmaken van potjes,
snijden, schillen of afgieten. De ergotherapeut heeft voor deze keukentaken, vele
keukenhulpjes of andere oplossingen die het uitvoeren gemakkelijker maken. De
indeling van de keuken is belangrijk wanneer u minder vitaal of mobiel bent. Met u
wordt gezocht naar een gewenste situatie. Bent u ook snel vermoeid? U leert om uw
energie goed te verdelen op een dag en zo ook uw keukentaken met voldoende energie uit te voeren.

Verplaatsen in huis en buitenshuis (mobiliteit)
Met een mobiliteitshulpmiddel kan het zich verplaatsen in huis of buitenshuis vergemakkelijkt worden. Er is een enorme keuze aan middelen. Maar iedereen heeft iets anders nodig en hoe maak je nu de juiste keuze?
De ergotherapeut zoekt met u naar de best passende oplossing. Een scootmobiel, rollator, wandelstok, aangepaste fiets of toch iets anders? En welk type en merk heeft u
nodig? Tenslotte helpt de therapeut u met de aanvraag van vergoedingen én begeleidt ze
bij het leren omgaan met het nieuwe vervoersmiddel of mobiliteitsmiddel, bijvoorbeeld
met scootmobieltraining.

Vergoeding
Iedere Nederlander krijgt uit de basisverzekering 10 uur ergotherapie vergoed. Er zijn diverse oplossingen voor vergoeding van hulpmiddelen en aanpassingen. De aanvraag hiervoor wordt ook mede door Maud verzorgd.
Volgende wijkrant
In de volgende wijkkrant zullen wij u wederom informeren over oplossingen van de ergotherapeut
Bel voor meer informatie met Maud Homan, Fysiotherapie en Ergotherapie Helftheuvel, 073 6847100
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Intuïtief Traject is een cursus- en opleidingscentrum voor intuïtieve ontwikkeling
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Ervaren of die cursus iets voor jou is?
Neem contact op via info@intuitieftraject.nl
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Intuïtie gaat over weten zonder belemmering van oordeel, angst, voorwaarden en ideeën.
Door je intuïtie te trainen krijg je een bewuster contact met je eigen heldere weten.
Je komt meer te weten over wie jij in wezen bent, wat je wilt en wat je doet.

W

In
va
ni
di
da

PRISIRI zoekt jongeren uit de wijk Kruiskamp e.o.
voor het oprichten van een BRASSBAND.

La

Heb je interesse of vind je het leuk om percussie te spelen?
Kom gerust langs bij BBS De Kruiskamp ( Jan Olieslagersstraat 51)
Indien je een blaasinstrument kan spelen ben je ook welkom
Wij willen starten op 10 Juni van 19:00 uur tot 21:00 uur
De lessen worden gegeven door een ervaren BRASSBAND docent
Je kunt je opgeven via onderstaande mail of bel gerust naar
Remy of Jerome voor meer informatie tel 0642961272 of tel 06-44018702
E-mail: info@prisiri.net

Website: www.prisiri.net

Hou je van Dansen of wil je leren dansen op Caribische ritme ?
Kom eens langs en doe mee met Salsa dansen, je bent er even uit en lekker in beweging. In een ontspannende en gezellige sfeer leer
je de stappen van de Salsa kennen en er is genoeg tijd voor persoonlijke aandacht, zodat iedereen op zijn eigen tempo de Salsa kan
leren. Het is ook een goede gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen en als vrije tijd invulling.
De lessen worden gegeven door Remy Wong ook wel DJ Romeo genoemd.
Kan iedereen leren dansen?
Iedereen die bereid is is om regelmatig te oefenen, kan snel Salsa leren dansen. Iedereen mag meedoen met of zonder danspartner
Wanneer starten wij ?
Opening en inschrijving is op vrijdag 29 mei vanaf 19:00 tot 21:30 uur, daarna elke vrijdag tot de grote vakantie.
Waar?
In de grote zaal van BBS de Kruiskamp (Jan Olieslagersstraat 51)
Voor meer info kijk op www.salsa-denbosch.nl
Remy Wong: tel 06 429 61 272
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BBS De Kruiskamp.....OOK VOOR U.....
Wist u dat u als wijkbewoner gratis een ruimte in de BBS kunt huren voor activiteiten?
Dan heb ik het niet over een verjaardagsfeest of communiefeest, maar over activiteiten voor buurt- en/of wijkbewoners. Er zijn op dit moment al diverse bewoners die daar gebruik van maken. Zo is er op donderdag (voormiddag)
een groep die samen een haak- en breiclub hebben. Een andere groep is iedere donderdag aan het koken. Iedere
vrijdagmiddag en zaterdag (voormiddag) zijn er Arabische lessen.
Ook worden er op dit moment naailessen gegeven.
Op dinsdag vanaf 19:00 uur worden zumbalessen gegeven voor vrouwen. Allemaal activiteiten die op intitiatief van wijkbewoners zijn
ontstaan.
Op 1 april zijn er circa 50 bewoners bij elkaar gekomen die samen hele leuke activiteiten hebben bedacht. De komende 1½ jaar zullen
die op verschillende plekken in de wijk uitgevoerd gaan worden. U zult hier zeker veel van merken. Wij proberen u zoveel mogelijk via
de wijkkrant te informeren. Als u uw mailadres aan mij doorgeeft, zet ik u op een lijst zodat u rechtstreeks geïnformeerd gaat worden.

MAAR ER IS OOK EEN GROTE KANS VOOR UZELF OM ACTIEF TE ZIJN.....
Misschien zit u, terwijl u dit leest, wel te denken: “ik zou ook wel eens ergens aan mee willen doen”.
Dan kan dat binnen de BBS. De BBS stelt gratis voor wijkbewoners ruimte beschikbaar voor activiteiten. Dan heb ik het niet over een verjaardagsfeestje of een communiefeest. Ik heb het over activiteiten die u samen met buurt- en/of wijkbewoners zou willen doen. En dan
heb ik het niet alleen over bewoners van de Kruiskamp, maar ook over bewoners uit de Schutskamp. Misschien heeft u een goed idee,
maar weet niet hoe u hier anderen voor kunt interesseren. Misschien heeft u al een groepje mensen die iets op willen pakken maar zoekt
een plek om het te doen. Ik nodig u graag uit om eens contact met mij op te nemen. Ik kan u vast helpen.
Mail naar rene@bredebosschescholen.nl of bel naar 06 546 08 303

De Bossche Hoeve maakt doorstart.....

De afgelopen jaren heeft Sterk In Werk van Saltho het beheer gevoerd over de kinderboerderij. Dat gebeurde mede in samenwerking
met enkele vrijwilligers die tijdens de weekenden de verzorging van de beesten op zich nam. Voor de wijk was deze kinderboerderij niet
echt een plek om eens gezellig naartoe te gaan. Dat was wel de opzet bij de oprichting van de kinderboerderij. Per 1 mei gaat hier verandering in komen. Op dit moment zijn we bezig het formeren van een bestuur. Ondertussen staan de ontwikkelingen op de boerderij
niet stil. Steeds meer vrijwilligers melden zich aan om aan de slag te gaan. Tevens zijn er ook al vrijwilligers die op het achterste deel van
het terrein met stadslandbouw aan de slag gaan. Hierdoor wordt de kinderboerderij een echte boerderij. Doel is een plek te bieden aan
bewoners van de wijk die willen genieten van dieren en tuin of gewoon eens een bakkie willen komen doen. U gaat hier vast nog veel
meer van horen. Potentiële bestuursleden kunnen zich melden. Vooral een bestuurslid die de rol van penningmeester wil gaan vervullen
is nog welkom. Mail naar rene@bredebosschescholen.nl of bel naar 06 546 08 303

Wandeling Moerputten.....

In het najaar zullen we weer een wandeling naar de Moerputten organiseren onder begeleding
van een gids van het IVN. Omdat we nog geen een exacte datum hebben vastgelegd en dus ook
niet weten in welke wijkkrant een aankondiging komt te staan maken we vast een vooraankondiging. U kunt zich nu reeds aanmelden om op de hoogte gehouden te worden over de juiste
datum en tijd. Mail naar rene@bredebosschescholen.nl of bel naar 06 546 08 303

Laatste uitvoering Wijktheater.....
Op vrijdag 3 juli wordt weer een wijktheatervoorstelling gehouden. De locatie is nog niet bekend. Het zou zomaar ergens in de wijk kunnen zijn. Als je jouw talenten
wilt tonen meld je dan aan. Weet jij een leuke locatie in de wijk? Laat dat dan ook even weten. Het enige
dat we nodig hebben is elektriciteit. Wil jij weten waar we gaan optreden like dan onze facebookpagina
“bbsdekruiskamp”. Aanmeldingen mailen naar rene@bredebosschescholen.nl of bel naar 06 546 08 303

Voorlezers gezocht.....

De afgelopen jaren hebben veel vrijwilligers voorgelezen in gezinnen uit de wijk. Lees Voor Lees Mee is een organisatie
binnen BBS De Kruiskamp die dat voor gezinnen in de hele stad regelt. Meer dan 700 kinderen zijn afgelopen jaren voorgelezen. Daar zijn we heel trots op. Maar we hebben behoefte aan nog meer voorlezers. De voorlezer gaat een keer per
week op bezoek in een gezin op een tijdstip dat voor beide goed uitkomt. Daar wordt voorgelezen en als het mogelijk is
ook een spelletje gespeeld. Alle materialen zijn te verkrijgen in de bibliotheken van de scholen. Veel voorlezers beleven hier veel plezier
aan. Het komt regelmatig voor dat de voorlezer voor meerdere jaren blijft voorlezen in een gezin. Maar in principe leest een voorlezer 20
weken voor. Tijdens vakanties van de voorlezer of het gezin wordt het voorlezen opgeschoven. We starten op twee momenten in het jaar:
februari en september. Nieuwe voorlezers krijgen informatie over de keuze van de boeken en hoe ze kunnen voorlezen. Tevens wordt
uiteengezet wat er van de gezinnen wordt gevraagd om het voorlezen mogelijk te maken. Denkt u dat dit iets voor u is of kent u iemand
die daar belangstelling voor heeft in onze eigen wijk of elders in de stad meld u dan aan:
Projectleiding: Katinka Kaal of Jet Wijnen T: 073 822 5182 of 06 148 00 710 (dinsdag en donderdag) of 06 546 08 303
E: leesvoorleesmee@bredebosschescholen.nl / j.wijnen@bibliotheekdenbosch.nl / rene@bredebosschescholen.nl
Wij kunnen u dan verder informeren.
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DE VERSFABRIEK !!
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In groep 7 leren kinderen met de versfabriek hoe een appelboom er uit ziet, hoe appels worden verkocht en welke appels er zijn maar het belangrijkste is dat we geleerd hebben hoe
je appelmoes moet maken. Daar hebben we 4 lessen voor nodig gehad. En toen moesten we
zelf inkopen doen voor de appelmoes met 40 euro. Daarna hebben we het ook zelf moeten
verkopen op het schoolplein. De 40 euro moesten we weer terug betalen. En als we winst
hadden mochten we dat zelf houden en doen wat we er mee willen.
Geschreven door Laura

Interview meester Fred !!
1. Hoe oud bent u?
65 jaar.
2. Hoe lang heeft u op Nour gewerkt?
Twee jaar, 2007 tot en met 2009.
3. Waarom koos u voor een islamitische school?
Het is goed dat islamitisch onderwijs bestaat, het recht van bestaan.
En ik vind het leuk om met islamitische kinderen om te gaan.
4. Heeft u kinderen?
Ja, twee.
5. Hoe lang bent u getrouwd?
Al 39 jaar.
6. Vindt u het leuk dat we u interviewen?
Ja.
7. Vindt u het leuk op onze school?
Ja, heel leuk.
8. Wat zijn uw hobby’s?
Sporten, lezen en muziek luisteren.
9. Sport u veel?
Als ik vrije tijd heb, dan sport ik.
10. Vond u het een interessant interview?
Ja.
Dit was het interview met onze directeur meester Fred. Hij is heel aardig, je kunt gezellig met hem kletsen!
Groetjes Irem en Seyma, groep 7 bs Nour.
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CHC !!
CHC is een internationale voetbalvereniging.
Op paasweekend was er een toernooi en er waren veel mensen.
Dit toernooi was de Easter cup, en er waren deelnemers uit Duitseland, België, Nederland,
Denemarken, Polen en Frankrijk.
CHC is in 1929 opgericht ( bestaat 86 jaar ).
Er zijn 6 voetbalvelden dus er kunnen 12 team's per keer spelen.
Als er 1 team gaat omkleden en die is klaar komt de volgende al,dus eenmaal begonnen staan
er op ieder veld continu 2 team's.
Het Easter cup toernooi begon om 10:30 AM en eindigde om 5:00 PM.

De

JUNIORRAAD !!
De Juniorraad komt een keer in de week op donderdagmiddag bij
elkaar met de kinderen uit West.
Dit wordt georganiseerd door Divers.
De juniorraad leert om zelf activiteiten op te zetten voor onszelf en voor anderen
We leren onze eigen talenten te ontdekken, goed samen te werken, met respect om te gaan met elkaar, presentaties te houden
en ideeen uit te werken. Soms doe we iets samen met ouderen,
bijvoorbeeld boodschappen doen en zo leren we met geld om te
gaan. Bij alle activiteiten maken we zelf posters en flyers.
Zo proberen we een goed voorbeeld te zijn voor anderen.
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Geschreven door Alkan Tegmen
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Een drukke periode voor Scouting Columbus.....

Het is weer een drukke periode voor Scouting Columbus. De voorjaarschoonmaak is achter de rug, de voorbereidingen
voor de zomerkampen zijn in volle gang en in- en om het gebouw wordt er volop geklust en geknutseld.
Op zaterdag 28 maart hebben zowel de Scouts als Explorers van de
Columbusgroep meegedaan aan de landelijke Opschoondag. De
Scouts en enkele ouders / verzorgers hebben zich hard ingezet om
in de omgeving al het zwerfafval op te ruimen. De Explorers hadden een overeenkomst met de Albert Heijn op de Helftheuvelpassage gesloten. Zij hebben de omgeving van de winkel en de parkeerplaats schoongemaakt en opgeruimd. In ruil hiervoor ontvangen zij een sponsoring van de Albert Heijn voor de boodschappen voor
hun zomerkamp.
Wij waren dit jaar helaas genoodzaakt om de nationale NLdoet dagen van 20 en 21
maart te verplaatsen naar onze eigen Columbusdoet op 18 april. Dit is uiteindelijk
zeer goed bevallen. Onze scoutingboerderij ’t Hoefke is toe aan grondig onderhoud
en een drietal vaders is vorig jaar gestart met een eigen Klusteam. Zij hebben al veel werk verzet en het team is sinds kort uitgebreid met
een vrouwelijke klusser. Heren en dame, bedankt voor het vele werk wat al verzet is!
Dit Klusteam heeft alle klussen in kaart gebracht. De lijst is helaas lang en dit zouden
we niet gaan redden met slechts twee klusdagen. Dit team zet zich dan ook wekelijks
in om het onderhoud op peil te houden. Met alle spontane aanmelding van ouders
en andere vrijwilligers hebben we op zaterdag 18 april een gezellige en effectieve
klusdag gehad. Iedereen heeft zich op een positieve manier ingezet om er iets moois
van te maken.
Met alleen mankracht komen
wij er echter niet. De middelen
zijn erg beperkt en er heeft een
belronde langs Bossche bedrijven plaatsgevonden om onze
scouting te steunen. De resultaten waren boven verwachting,
heel mooi om te zien dat er zoveel maatschappelijke betrokkenheid heerst. Het eerste bedrijf dat gelijk klaarstond om ons te helpen was de firma Th. Engering. Bart
Engering was super enthousiast om onze scouting tegemoet te komen in het verschaffen van klusmateriaal. Het bedrijf SPS was bereid om ons van de benodigde verf
te voorzien, om zowel de binnen als buitenkant van een mooi nieuw jasje te kunnen
voorzien.
Tijdens al dit klussen lopen we helaas ook tegen een aantal verborgen klussen aan.
De tegelvloeren en wandtegels in de keuken zijn aan vernieuwing toe. Zelfs van buiten Den Bosch zijn bedrijven bereid onze Scouting te ondersteunen.
De firma Van Boven uit St. Michielsgestel heeft ons voorzien van mooie nieuwe tegels.
In het weekend van 25 op 26 april heeft ons jaarlijkse staf- en bestuursweekend plaatsgevonden. Dit jaar is de nadruk gelegd op teambuilding. Onze stafteams zijn ontstaan vanuit allerlei verschillende achtergronden en leeftijdscategorieën. Het was een prettige ervaring om
eens buiten de reguliere activiteiten om met elkaar iets te ondernemen. Er is een prettige groepsdynamiek aanwezig die ons in staat stelt
er iedere week weer enthousiast te zijn voor de kinderen en iedere draaidag tot en mooie ervaring te maken.
Het is in dit stukje uitgebreid aan bod gekomen, maar wij willen nogmaals onze enorme dank uitspreken namens al onze leden aan alle
ouders, vrijwilligers en bedrijven die ons zo goed hebben ondersteund de afgelopen periode. Wij hopen dit in de toekomst voort te kunnen zetten.
Bovendien hoopt Scouting Columbus nog vele nieuwe leden te verwelkomen, onze enthousiaste leiding van alle speltakken weet de
meeste ‘’kijkers’’ te overtuigen lid te worden.
Contactgegevens:

s-

Check onze site www.scouting-columbus.nl of neem contact op met het secretariaat (Ruud Claassen)
via e-mail: secretariaat@scouting-columbus.nl of bel met 06 534 15 973
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Van de Ven & De Laat praat u bij
over een speciﬁek handletsel, duimartrose
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Een vrouw, 49 jaar, meldt zich bij onze handtherapeut met pijn in de linkerduimmuis. De pijn neemt toe
tijdens activiteiten waarbij ze moet knijpen, bv openen van potten en ﬂessen, draaien aan een
deurknop en schrijven. De knijpkracht neemt wat af. Ook ’s nachts en in rust krijgt ze pijn. De pijn is al
enkele maanden aanwezig en neemt toe. Door een vraaggesprek en een fysiotherapeutisch onderzoek
blijkt dat de plaats van de klachten zit tussen het gewricht van het middenhandsbeentje van de duim
en het polsbotje daarboven. Het beeld wijst op artrose.
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Wie krijgt duimartrose?
Artrose aan de basis van de duim komt vaker voor bij vrouwen en begint meestal na het 40ste levensjaar. De
oorsprong van deze vorm van artrose is in de meeste gevallen onbekend. Ongevallen aan het gewricht in het
verleden, zoals breuken of ernstige verstuiking en algemene laxiteit van gewrichten geven mogelijk een
verhoogde kans op het ontwikkelen van duimartrose op een jongere leeftijd.
Wat is artrose aan de basis van de duim?
In normale gewrichten is er een laagje kraakbeen die ervoor zorgt dat botuiteinden soepel en pijnvrij kunnen
bewegen. Bij artrose is er een afname van dit kraakbeen waardoor er direct contact tussen twee botuiteinden
ontstaat. Dit leidt tot stijvere en pijnlijke gewrichten. Artrose aan de basis van de duim is de tweede meest
voorkomende vorm van artrose aan de hand. Dankzij de speciale zadelvorm van het gewricht heeft de duim een
groter bewegingsbereik dan de andere vingers.
Hoe wordt duimartrose vastgesteld?
De uiterlijke kenmerken van de duim (hoekig gewricht) en locatie
van de pijn zijn normaal gesproken zeer nuttig bij het diagnostiseren
van deze aandoening. Door loodrechte druk op het gewricht toe te
passen en ondertussen te draaien kunnen de klachten worden
opgewekt. Er is drukpijn aan het bovenste deel van de duimmuis.
Ingestelde therapie
De handtherapeut meet een spalk aan voor 6 weken ter
ondersteuning van het gewricht. Dit om ervoor te zorgen dat de
grootste irritatie verdwijnt. Daarnaast heeft de patiënt enkele
oefeningen gekregen bv een letter C en O maken tussen wijsvinger en duim. Mevrouw leert het gewricht op een
gunstige manier te belasten en het beweeglijk te houden.
Na 6 weken gaf ze aan dat er een duidelijke vermindering van klachten was, maar nog niet pijnvrij. Er is haar
geadviseerd een speciale brace aan te schaﬀen (CMC 1 push brace) en deze met name te gebruiken bij zware
werkzaamheden. Over 4 weken is een controle afgesproken om de eﬀecten te meten en het vervolg te bepalen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel, of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact
met ons op.

Fysiocompany Van de Ven & De Laat
Koenendelseweg 9, ‘s-Hertogenbosch
T: 073-6215551 (bereikbaar op het hele en halve uur)
E: vandeven@fysiocompany.nl & elles@fysiocompany.nl
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geheel.indd 24

G

T
g
D

S

w

Algemeen
Fysiocompany
T: 073-6232222
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Huidzorg 073
Gezondheidscentrum Den Bosch West
Kooikersweg 203

073 - 690 77 35
www.huidzorg073.nl
info@huidzorg073.nl

De huidtherapeut behandelt alle vormen
van (lymf)oedeem door middel van:
Manuele lymfdrainage
Steunkousen aanmeten
Zwachtelen (compressietherapie)
lymftaping

Maak nu gratis een afspraak voor een
advies op maat!
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0.t.w.v. € 2

Geheel nieuwe, moderne praktijk met ruime behandelkamers

Tandartspraktijk De Kooiker
gevestigd in Gezondheidscentrum
Den Bosch West
Schrijf je nu in op:

www.dekooiker.nl

P

GRATIS

Tandartspraktijk De Kooiker is geopend

- U krijgt een vaste tandarts.

in het nieuwe gezondheidscentrum

- Gespecialiseerd in cosmetische

Den Bosch West. (www.denboschwest.nl)
Een moderne ruime praktijk met de

tandheelkunde en complexe
gebitsrenovaties.

nieuwste materialen, apparatuur en

- Altijd gratis parkeergelegenheid.

technieken. In de praktijk zijn tandarts

- Mogelijkheid tot avondafspraak.

Tim de Boer en Hans Oostermeijer

- Een behandelplan op maat naar

werkzaam. Ook is er een mondhygieniste
aanwezig.

uw wensen.
- Nieuwe patiënten ontvangen een gratis
gebitkit t.w.v. € 20.- bij inschrijving.

Kooikersweg 203 • 5223 KE Den Bosch • 073 - 621 7016 • info@dekooiker.nl

WWW.DEKOOIKER.NL
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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
Praktijk voor Traditionele
Chinese Geneeskunde

www.tianshu.nl

073 623 1920

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

Chinees Sushi Grill Restaurant

Mei Wei Mun
Columbusstraat 25 - 5223 RH 's-Hertogenbosch - 073 623 7333

maandag t/m donderdag 14:00 tot 22:00 uur
vrijdag t/m zondag (én Feestdagen) 12:00 - 22:00 uur

ALL YOU CAN EAT
maandag t/m donderdag € 18,50
vrijdag t/m zondag (én Feestdagen) € 20,50

W

T:
E:

Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u
20% korting bij afhalen van uw bestelling
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WESTFIGHT Den-Bosch
onderdeel van Sportwijk West

Kickboks-lessen
Sportwijk West biedt in de Atlent School op de Kooikersweg 303
Kickboks-lessen voor jongeren van 6 t/m 18 jaar.
De trainingen worden gegeven door Rob van Esdonk, een professionele
trainer die zijn sporen heeft verdiend in de K1 gevechtsport.

De lessen worden gegeven op:
Woensdag van 14:30-15:30 voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
Woensdag van 18:30-19:30 voor kinderen van 13 t/m 18 jaar
Daarnaast geven we ook nog lessen aan volwassenen.
De contributie is € 10,= per maand voor kinderen en € 15,= per
maand voor volwassenen.
Vergoeding via het Jeugdsportfonds is mogelijk.
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WESTFIGHT
T: 06 382 54 241
E: westfight073@gmail.com
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Inschrijven kan via het emailadres hiernaast of het telefoonnummer
of u komt tijdens de trainingen even langs in de Atlent school.
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De voorjaarscompetitie van Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 zit er weer op.
En nu?????
Zoals bij elke sport kent een
competitie een begin en een
eind. Op 1 mei 2015 was het
einde van de voorjaarscompetitie. Als we terugblikken op het
seizoen, dan kunnen we terug
kijken op een goed seizoen. Er
is één senioren team kampioen geworden. Twee senioren
teams hebben meegedaan om
de tweede plek wat recht geeft
op een promotie/degradatie
wedstrijd, maar hebben die tot
de op de laatste wedstrijd net niet gered. En er is één senioren team gedegradeerd.
De twee jeugdteams hebben zichzelf na een mooi seizoen gehandhaafd in de klasse waar deze in uitkomen.
Maar wat gebeurt er nu verder bij Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81?
Het tafeltennisseizoen sluit altijd met een traditionele barbeque. De barbeque is altijd in de maand juli. De maanden mei, juni en juli staan
in het teken van evenementen. In de maand mei zal Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 samen met Dynamic Tennis Vereniging Rapid
uit Rosmalen verschillende toernooien organiseren voor de jeugd en senioren. Met dit evenement willen we onderling de sporten aan
elkaar introduceren. We verwachten dan ook een grote opkomst van de leden van beide sportverenigingen.
Naast de evenementen die met tafeltennis te maken hebben, worden er ook evenementen georganiseerd die niet direct met tafeltennis
te maken hebben. Leden kunnen aangeven dat ze een evenement willen organiseren. Het bestuurslid met het pakket evenementen zal
hierbij ondersteunen om er een geslaagd evenement van te maken. Zo zal er in de maand juni naast het tafeltennissen ook evenementen
georganiseerd worden zoals een darttoernooi of een kaartavond. Hiermee worden de ondersteunende leden van de vereniging ook bij de
club betrokken. Kortom, Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 biedt volop mogelijkheden om er een gezellige dag/avond van te maken
of je nu lid, ondersteunend lid bent of één keer onze accommodatie wilt bezoeken om een indruk te krijgen wat Tafeltennisvereniging De
Kruiskamp ’81 nu precies is.
Wilt u meer weten van onze club, de deur staat open en de koffie staat klaar. Het bestuur of de persoon die vrijwillig achter de bar in de
foyer aanwezig is zal u graag te woord staan.
Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht op onze website of door middel van een mail te sturen:
info@dekruiskamp81.nl
www.dekruiskamp81.nl
twitter @ttvkruiskamp81

Colofon

De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie (behorend tot de wijkraad West) en verschijnt in 2015 4 keer 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 109, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch
Indien u wilt adverteren in de wijkkrant, kunt u via deze adressen een vrijblijvende offerte aanvragen. De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te redigeren
of niet te plaatsen, zowel in de wijkkrant als op de website. Indien u foto’s en/of logo’s meestuurt, dienen deze -separaat- in hoge resolutie aangeleverd te worden!!
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