
       In het hart van deze editi e: de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken

WIJKKRANT
KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

december 2015 - 13e jaargang nummer 4 (oplage 6.100)
Van de redacti e
Na een toch wel fraaie herfst maken we ons op voor de winter. Wat ons te wachten staat qua weer, daar heeft  de redacti e geen weet van. 
Wie weet, staan over 2 maanden ook bij ons de ijsmeesters te roepen over mogelijke Elfstedentochten?
Wat we wel weten is dat deze wijkkrant weer bomvol nieuws staat over kleine, grote, lieve, ernsti ge, romanti sche (Romeo, oh nee Frits 
en Julia) onderwerpen, terugblikken, oproepen, etc. etc. Kortom genoeg, zo denken wij, om weer veel lees- (en puzzel)plezier te bieden.
Namens de redacti e alvast hele fi jne Feestdagen en een goede Jaarwisseling gewenst............Geerte, Senay, Brahim, Wim en Hans

Geen wijktafel in december !!

Veel wijkbewoners kampen met overgewicht. De hoogste ti jd om gezonder te eten en meer
te bewegen – ‘West Presenteert’ wordt de paraplu van veel acti viteiten voor en door wijk-
bewoners. Wie helpt mee een website te onderhouden? – Weg met de energierekening! 
Woningen met nul op de meter, het kan – Netwerk tegen armoede

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 5/6 maart 2016.                   Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 5 februari 2016
aanleveren (zie ook colofon achterzijde).             Gelieve uw kopij alti jd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Er waren te weinig onderwerpen voorhanden om u over te informeren.
De volgende wijktafel staat gepland voor begin maart 2016. Heeft  u hiervoor onderwerpen?

Stuur dan uw suggesti e (liefst vóór 5 februari 2016) naar  r.jeunink@s-hertogenbosch.nl

DE WERELDREIS
ONTMOET DE WERELDEN VAN

MENSEN  -  KUNST  -  ETEN  -  THEATER  -  MUZIEK  -  SPORT
IN UW WIJK

OP ZATERDAG 21 MEI 2016
VAN 12:00 TOT 19:00 UUR IN HET BEATRIXPARK

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR BUURTBEWONERS DIE ONS WILLEN HELPEN OM VAN DEZE CULINAIRE EN CULTURELE 
WERELDREIS, DIE ONS LANGS ALLE WINDSTREKEN UIT DE WIJK VOERT, EEN GROOTS FESTIJN TE MAKEN !!

KUNT U LEKKER KOKEN (OF WEET U IEMAND DIE LEKKER KAN KOKEN)?
HEEFT U TALENT OP DANS-, ZANG- OF MUZIKAAL GEBIED (OF WEET U IEMAND DIE…)?

WILT U UW KUNST EXPOSEREN (OF WEET U IEMAND DIE…)?
WILT U DE MOGELIJKHEDEN VAN UW SPORTVERENIGING LATEN ZIEN?

WILT U …………..?
OF WILT U ONS EEN HANDJE HELPEN MET DE VELE VOORBEREIDINGEN?

MELD U AAN VIA:    WESTPRESENTEERT@GMAIL.COM
OF BIJ

BRAHIM SETTOUT   B.SETTOUT@DIVERS.NL   06 506 48 060
(verderop in deze wijkkrant vindt u meer informati e over De Wereldreis)
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www.buurtbemiddeling073.nl    Nieuwe website voor Buurtbemiddeling073.....
Buurtbemiddeling073 is volwassen geworden en is doorgegroeid naar een organisati e die wordt ge-
dragen door vrijwilligers. Daar zijn we trots op! Dat willen we ook uitstralen met een nieuwe website 
en een nieuw logo, zodat we nog makkelijker herkenbaar en bereikbaar zijn voor wijkbewoners.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 13 oktober jl. werd  door wethouder Zorg en Welzijn, 
Paul Kagie, de nieuwe website  www.buurtbemiddeling073.nl  offi  cieel gelanceerd.

Buurtbemiddeling073 is er voor alle inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch die in een confl ictsituati e zitt en of dreigen te komen. 
Door Buurtbemiddeling073 vroegti jdig in te schakelen door bewoners zelf of door verwijzing vanuit een andere (hulpverlenende) instan-
ti e kan escalati e van een burenruzie worden voorkomen.

Buurtbemiddeling073 gaat uit van de eigen kracht van de wijkbewoner. Bewoners leren confl icten oplossen in kleine kring en dit draagt 
vervolgens bij aan een vreedzame samenleving waarin plaats is voor mensen met verschillende leefsti jlen en achtergrond. Met als doel 
pretti  g wonen en leven in iedere straat of buurt binnen gemeente ‘s-Hertogenbosch!

Buurtbemiddeling073 ondersteunt dit vanaf heden nog beter door lancering van de nieuwe website, waar men zich kan aanmelden of 
informati e over onze diensten kan vinden.

Onze vrijwilligers zijn dan nog sneller en eenvoudiger voor de wijkbewoners, verwijzers en andere belanghebbenden te bereiken !!

Evertsenstraatkerken.....
Als ik dit stukje zit voor te bereiden, een week of 5 voordat u dit leest, schijnt de zon. Het is windsti l, de lucht is blauw en de tempera-
tuur is zo’n 15 graden. Het blad wat nog aan de bomen zit, maar ook wat er onder ligt, heeft  de prachti gste kleuren. Dan denk je: Wat is 
de schepping toch mooi! Wat heeft  de Schepper dat toch schitt erend gemaakt! Dan is het moeilijk voor te stellen dat dat niet zo blijft .
Maar. . . . . als u dit leest, kan het totaal anders zijn. Misschien hebben de eerste herfststormen hun sporen al nagelaten, misschien ligt er 
een pak sneeuw of regent het pijpenstelen. Misschien ook kijkt u wel reikhalzend uit naar het Sinterklaasfeest, wat nu heel dichtbij is. Of 
u kijkt misschien al verder, naar het Kerstf eest; de geboorte van Jezus, die kwam om de wereld te redden.
Dat die redding echt nodig is, kunnen we dagelijks om ons heen zien. We zien het in onze omgeving, maar vooral op TV. Mensen die in 
wrakke bootjes en met gevaar voor eigen leven het oorlogsgeweld in hun land ontvluchten, die in de modder staan te wachten in de 
hoop ergens onderdak te vinden. Gelukzoekers? Misschien wel. Maar wat is er dan verkeerd aan om voor je vrouw en kinderen een klein 
beetje geluk te zoeken? Om te proberen ver van je oude vertrouwde omgeving in een vreemd land een nieuwe toekomst op te bouwen? 
Zijn we niet allemaal een beetje gelukzoekers?
Als Christenen mogen we weten dat God zijn zoon Jezus naar de aarde stuurde omdat hij om de mensen geeft . Hij zag uit de hemel alle 
kwaad en ellende op de aarde en zag ook, dat de mensen er zelf niet uit kwamen. Door zijn zoon naar de aarde te sturen wil hij al het 
kwaad overwinnen en voorgoed uitbannen. Aan het einde van de wereldgeschiedenis zal hij de aarde weer net zo mooi en goed maken 
als het paradijs ooit was. Dat is toch een prachti ge boodschap! Als je die boodschap hoort, dan hoef je het geluk niet meer te zoeken, dan 
heb je het eigenlijk al gevonden. Het is één van de kernpunten van ons geloof.
Zou u daar nog weleens wat meer over willen weten, kom dan op een zondagmorgen gerust eens langs bij één van de 3 kerken in de 
Evertsenstraat om een dienst bij te wonen. Om 10 uur beginnen de diensten; u bent hartelijk welkom! Minstens even welkom bent u in 
de bijzondere diensten rond Kerst. Informati e hierover, maar ook over allerlei andere zaken rond de kerken en geloven in het algemeen 
vindt u op de sites van de kerken: www.denbosch.gkv.nl www.detoevlucht.net www.nak-nl.org 
Kijkt u ook nog weleens op  www.de10mooistebijbelverhalenvandenbosch.nl  of in de krant voor het Bijbelverhaal van de maand? Bent 
u net zo benieuwd als ik wat het verhaal van december geworden is? Zou het misschien de geboorte van Jezus zijn? Ik zou er niet van 
opkijken.
Namens de 3 Evertsenstraatkerken wil ik u alvast heel mooie en vooral gezegende feestdagen wensen.
Henk van Weelden

Dementi evrijwilliger, iets voor u?
Welzijn Divers zoekt vrijwilligers voor mensen met beginnende dementi e.

U kunt bijvoorbeeld aan de slag met hun levensverhaal. Dementerende ouderen herinneren zich vaak nog veel 
van vroeger. Door die 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 administrati e, een stukje wandelen of gewoon, samen een 
kopje koffi  e drinken.

Als voorbereiding op dit vrijwilligerswerk krijgt u een korte training aangeboden, daarnaast biedt Welzijn Divers een goede begeleiding en 
reële onkostenvergoeding. Belangrijker nog is dat u daadwerkelijk van betekenis kunt zijn voor ouderen die dit heel hard nodig hebben, 
zeker in deze ti jd. Vrijwilligers ervaren het dan ook als heel dankbaar werk.

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 informati e over het levensboek, kunt u terecht bij vrijwilliger Henny Ketelaar, info@meeenander.nl

Van vrijwilligers verwachten we dat ze over veel geduld beschikken en een fl exibele instelling; u moet zich namelijk goed af kunnen stem-
men op de steeds wisselende behoeft en 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. 

BIN: de teller staat op 1351 leden !!
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De Wereldreis op zaterdag 21 mei 2016

Wanneer en waar?
West Presenteert… De Wereldreis neemt in het Beatrixpark op zaterdag 21 mei 2016 tussen 12:00 en 19:00 uur 
bewoners van de wijken Kruiskamp en Schutskamp in één dag mee de wereld rond. 

Waarom?
Hoewel er veel acti eve verenigingen zijn in Den Bosch West, ontbreken wijkbrede acti viteiten voor jong en oud. 
Daarom organiseren we De Wereldreis, een kleurrijk feest met serieuze ondertoon. 
We vieren samen de enorme culinaire en culturele diversiteit in onze wijk. Deze leveren soms spanningen op in 
de wijken. Met De Wereldreis bieden we tegenwicht aan vooroordelen en negati eve berichtgeving!
We vieren de diversiteit!

Tijdens De Wereldreis draait het bovenal om ontmoeten.We ontmoeten, delen ervaringen en presenteren vol 
trots onze gevarieerde komaf én de wijk waarin we met zijn allen wonen.Er komen kramen met eten uit alle 
windstreken, opgesteld in een cirkel die de wereld voorstelt. Ieder 'werelddeel' deelt daarnaast haar traditi es, 
dans, muziek, kunst en verhalen op het podium.

Welke ideeën zijn er al?
• We willen muziek, dans, theater etc. uit zoveel mogelijk landen en culturen op het podium hebben. Als u ta-

lent op een van deze gebieden heeft  en u zoekt een podium om dit talent met uw buurtbewoners te delen? 
Dat kan ti jdens De Wereldreis.

• We willen gezonde gerechten van iedere cultuur in het zonnetje zett en. Dus kunt u (of samen met anderen) 
lekker koken en wilt u uw kookkunsten laten proeven aan uw buurtbewoners? Dat kan ti jdens De Wereld-
reis.

• Wijkbewoners kunnen hun kunstwerken exposeren. Wellicht zijn er bewoners die een workshop willen or-
ganiseren?

• Maken van kunstcollages, die we naderhand op diverse plekken in de wijk een plaatsje willen geven.
• Sportverenigingen kunnen laten zien welke mogelijkheden zij bieden voor de wijkbewoners.
• Brocante markt (met als thema cultuur, denk aan bijvoorbeeld Marokkaanse theepott en, Hollandse molen-

tjes, etc. etc.)
• Leuke, spannende acti viteiten voor kinderen.
• Wellicht organiseren we een loterij, waarvan de opbrengsten  ten goede komt van een goed doel in de wijk?
• Een plek waar mensen hun eigen verhaal kunnen vertellen (á la ‘Babbelbox’ van Man Bijt Hond, een gasten-

boek, een spandoek waar je je positi eve boodschappen op kunt schrijven als oppepper voor de wijk:
  ‘Fijn dat je er bent!’    ‘Je bent uniek’ ‘Je mag er zijn’
 Heeft  u zelf ook nog een idee?
 Geef het aan ons door, maar vooral: Help ons mee dit idee te realiseren!

Uitnodiging
We nodigen de bewoners van Kruiskamp en Schutskamp nadrukkelijk uit om 
ons te helpen bij het organiseren en realiseren van de dag.
Vele handjes zijn nodig zowel in de aanloop naar het feest als op de dag zelf.

MELD U AAN VIA:     WESTPRESENTEERT@GMAIL.COM

OF BIJ

BRAHIM SETTOUT      B.SETTOUT@DIVERS.NL           06 506 48 060
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Klaverjassen in Den Bosch West.....
De Bossche Klaverjasclub viert binnenkort haar 30 jarig bestaan.

Nog niet iedereen heeft ons nog kunnen vinden in het nieuwe gebouw van de Bossche Brede School. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, 
maar ook oud-leden zijn weer van harte welkom. De kaartclub staat open voor alle leeftijden.
We kaarten volgens het Amsterdamse Systeem. Er is een kleine maandprijs en een jaarprijs,maar gezelligheid is de grootste prijs die te 
winnen is. Iedere donderdagavond vanaf 20:00 uur in de Brede Bossche School, Zernikestraat 2 (Boschveld).
Kom eens vrijblijvend langs!
Contactgegevens: E-mail: hansbieling@ziggo.nl tel: 06 516 38 032 (Ria)

De Zonnebloem:” Er kan zoveel meer dan je denkt”!.....
Voor de gasten wordt er heel erg veel georganiseerd en hoe dankbaar is 
dat om het te mogen doen, die blijde gezichten van de zonnebloemgas-
ten, daar doen we het voor en dat blijven we doen!
Maar op 2 november was het wel even een hele speciale ledenvergadering voor 
alle vrijwilligers van afdeling Den Bosch Groot-West. Na alle agendapunten wer-
den een aantal vrijwilligers eens heerlijk in het zonnetje gezet en dat verdienen 
ze na heel veel jaren geweldige inzet:
Wim Vervenne, Annie Vervenne, Joke van de Biggelaar, Lucie van de Sterren, Ria 
Vaes en Margreet van de Enden. Deze kanjers stonden even in de zonnige schijn-
werpers en werden allemaal persoonlijk toegesproken door onze voorzitster 
Marie-Jan van Hout, werden verblijd met een insigne, een oorkonde en een heel 
zonnig Zonnebloem bloemetje. 
Ook moesten we helaas afscheid nemen van onze penningmeester Thijs Ekels, 
hij heeft het stokje overgedragen aan Nico Verhoeven. Helaas kon onze Zonne-
bloem- Thijs niet aanwezig zijn om hem een persoonlijk  groot dank je wel te zeg-
gen, maar zijn echtgenote Corry heeft zijn honneurs waargenomen deze middag 

en we bedanken Thijs voor zijn enorme inzet die hij aan de Zonnebloem heeft gegeven al die jaren. Wij zeggen allemaal: dank je wel Thijs 
voor alles wat je voor de Zonnebloem gedaan hebt!
Wat waren de jubilarissen blij verrast, en dat mag gezegd worden: zij hebben zich jarenlang ingezet.
Ook een dank je wel voor de heer van Emstede, provinciaal bestuurder voor de Zonnebloem, die speciaal een woordje sprak voor Mar-
greet van de Enden, zij ontving namelijk het gouden insigne in het bijzijn van haar kleinzoon Ruben. Niet te vergeten ook een groot dank 
je wel aan onze voorzitster Marie-Jan die dankzij al haar inspanningen zo veel voor elkaar krijgt!
Dank je wel alle vrijwilligers en dat mag wel eens gezegd worden, Wij gaan door voor onze Zonnebloem, we doen het samen!
Bestuur en vrijwilligers De Zonnebloem, afdeling Groot-West

TAI CHI CHUAN 50+ elke vrijdagochtend in SCC De Helftheuvel.....
elke vrijdagochtend van 9:30 tot 10:30 uur.
Bewegen houdt gezond dat weten we en langzaam bewegen werkt nog sterker. Dit langzame bewegen maakt 
uw beenspieren sterker. Het gevolg hiervan is minder vallen, uw concentratie verhoogt, uw conditie wordt be-
ter, u wordt soepeler doordat u gaat ontdekken, waar u spanningen vasthoudt (niet leuk om te ontdekken, maar 
wel essentieel om los te kunnen laten!)
Gevolg: Uw hoofd wordt rustiger, minder stress, minder gepieker,     
beter slapen, zodat u meer kunt genieten van wat de dag brengt EN Uw lijf wordt soepeler, minder klachten 
(stijf, stram, pijnlijk)!!
Niet moeilijk en voor iedereen toegankelijk. Wekelijks trainen helpt u om bovenstaande eigen te maken. 
U bent welkom elke vrijdagochtend in SCC De Helftheuvel. Proefles op aanvraag. 
Aanmelden bij Marianne Penninks   06 51 08 28 20 Info: www.tai-chi-b-one.nl

Hulp bij nieuwe start.....
Ervaart u een afstand tot deelname aan de  maatschappij? Zo ja, neem dan deel aan de groepstrainingen van het project Maatcoaching.
Zodra er voldoende aanmeldingen zijn start Stichting De Ambachtshoeve in het Steunpunt Zelfhulp te ’s-Hertogenbosch weer een nieuw 
project.  De 10 groepsbijeenkomsten zijn bedoeld om samen op zoek te gaan naar handvatten om meer structuur aan te brengen in uw le-
ven. Het zoeken richt zich op het behouden of vinden van (vrijwilligers)werk, een passende hobby, een opleiding etc. Verder wordt er ge-
werkt aan het vergroten van uw sociale netwerk, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Herkenning en erkenning zijn centrale begrippen.
Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.ambachtshoeve.nl  of bel met Mieke van Kooij: 073 511 2451 / 06 219 41 906.
U kunt ook mailen naar maatcoachingmvdl@home.nl

7 december Dag van de Vrijwilliger.....
Maandag 7 december is de internationale Dag van de Vrijwilliger.
Galant Vrijwilligersnetwerk wil alle vrijwilligers, die zich inzetten voor een zorgzame, bruisende, creatieve en 
mooie gemeente 's-Hertogenbosch, van harte bedanken!

Ben je nog niet één van die kanjers die zich vrijwillig inzet?
Kijk dan eens of er geen leuke klus op jou ligt te wachten: www.platform073.nl
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Postzegelruilbeurs, -instuif en postzegeltaxati e op zaterdag 14 december.....
Postzegelruilbeurs, - instuif & postzegeltaxati e op zaterdagmorgen 14 december a.s. in Sociaal Cultureel Centrum 
de Helft heuvel van 10:00 tot 12:30 uur. Grati s entree en voor iedereen toegankelijk.
De 's-Hertogenbossche Filatelistenvereniging heeft  op de tweede zatermorgen van de maand een postzegelmorgen 
in Sociaal Cultureel Centrum de Helft heuvel in 's-Hertogenbosch West. De zaal is open vanaf 10:00 tot 12:30 uur.
Kom kijken en laat u verrassen hoe mooi deze hobby is. Verschillende acti viteiten vinden plaats in zaal 2.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Voor verdere informati e kan men terecht op de website  www.hertogpost.nl
en/of via de mail op  info@hertogpost.nl

16 december....Gezellige Kerstbingo Gemengd Koor 's-Hertogenbosch.....
Nog een paar weken en dan vieren we weer Kerstmis. Het gezellige huiselijke feest met warmte en veel sfeer. Vooruitlopend op die 
fi jne dagen is er al veel gezelligheid ti jdens de kerstbingo van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch. Niet alleen de leden van het koor 
maar ook alle bewoners van onze wijk en anderen zijn van harte welkom.

De dames van het bingoteam, Alida, Annemieke, Elly en Riekie, heb-
ben weer hun uiterste best gedaan om een feestelijk prijzenpakket voor 
deze kerstbingo samen te stellen. Zo aan de vooravond van Kerstmis 
en oudejaarsavond zijn cadeautjes, levensmiddelen, koffi  e en mooie 
geldprijzen voor iedereen een welkome aanvulling voor deze, toch al zo 
dure, dagen. Het gaat niet enkel om de prijzen; een avond vol gezellig-
heid en spanning laat u toch niet aan u voorbij gaan? De dames van het 
bingoteam verrassen u vanavond met iets lekkers bij de koffi  e of thee.
Ook dit jaar krijgt u van het Gemengd Koor weer een grati s bingoronde 
aangeboden waarin vijf aantrekkelijke prijzen te winnen zijn.

Op woensdagavond 16 december bent U vanaf 19:30 uur van harte 
welkom in Sociaal Cultureel Centrum De Helft heuvel.
De aanvang is om 20:00 uur.

U komt toch ook?

Acti viteiten van zorgcentrum de Taling.....
9 december 14:30 uur, optreden “Klavertje Vier”
   in het Atrium, entree € 2,50
17 december 19:30 uur, optreden “De Sirenen Kerstprogramma, Vrouwenkoor
   in het Atrium, entree € 2,50
24 december 19:00 uur, Kerstavond Mis met het Talingkoor in het Atrium
7 januari 14:30 uur, Sociëteit optreden Philharmonisch jeugdorkest met maalti jd,
   in het Atrium, opgeven bij de recepti e 
16 januari  19:00 uur, Oeteldonks bezuukske in het Atrium

Elke dinsdagmiddag om 13:30 uur kienen in het Atrium, entree € 2,00

 Meer informati e bij Marjan Verrijt / Ada van der Heide, Acti viteitenbegeleiding zorgcentrum de Taling, Tel. 073 822 8415

Wandel je FIT.....
Voor wie? Voor bewoners van ’s Hertogenbosch West van 50 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). We verzamelen bij de recepti e.
Hoe ver? Afh ankelijk van je belastbaarheid, maximaal een uur wandelen. Aansluitend is er de mogelijkheid om gezamenlijk iets te

  drinken in het Atrium van Park De Taling.
Begeleiding? De groep wordt begeleid door een sportbegeleider plus een vrijwilliger.
  Tevens neemt een fysiotherapeut bij de geïnteresseerden een gedegen fi theidtest af.
Kosten? € 11,95 per maand. Dit is inclusief koffi  e/thee na afl oop.
Wat moet ik aan?  Stevige schoenen waar u goed op kunt wandelen en gemakkelijk zitt ende kledingis aan te raden.
         Ook is het verstandig een fl esje water mee te nemen.
Aanmelden? Voor meer informati e kunt u contact opnemen met Maurizio Atzeni      m.atzeni@vanneynsel.nl      06 13 24 76 01
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Eerste Bossche Jeu de Boulesvereniging "BUT VRIJ".....

Het afgelopen jaar is er door onze vereniging hard gewerkt om het ledental uit te breiden. Dit heeft succes gehad. Het aantal leden is 
flink gegroeid in 2015 en dat is positief. Ruim 20 personen telt ons bestand nu, maar nog fijner is het dat de leden ook inderdaad zich 
thuis voelen bij onze club. Zij genieten van het samenzijn, het leuke spel en van de buitenlucht. Lekker er even tussenuit, gezond en 
actief bezig zijn en contact met elkaar. 
Nog altijd kunnen er meer mensen zich aanmelden. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Wij nodigen belangstellenden uit om vrijblij-
vend een keer mee te spelen of te komen kijken. Ons speelveld is naast zorgcentrum de Taling. 
Speeltijden zijn op dinsdag en woensdag van 13:30 tot 15:30 uur, op zondag van 10:00 tot 12:00 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Secretaris Mevr. E. Voskuil. Tel. 073 642 7905 of mail naar evoskuil@hotmail.com

Boodschappenbus steeds groter succes!
De boodschappenbus biedt de combinatie van vervoer en gezel-
schap. Bewoners die het moeilijk vinden om er alleen op uit te 
gaan vanwege ouderdom of andere beperkingen of mensen die 
het graag in gezelschap doen met andere krijgen de mogelijkheid 
om gezamenlijk boodschappen te doen. Indien wenselijk zoeken 
we ook nog een persoonlijke begeleider. Met een klein beetje 
hulp kunnen bewoners het zelf blijven doen en is het ook nog erg 
leuk. Iedere donderdagochtend halen geschoolde chauffeurs de 
mensen thuis op die mee willen. Elke keer een bekend gezicht. 
Dan rijdt de bus naar winkelcentrum De Helftheuvel. Tegen 11:30 
uur brengen we iedereen met boodschappen en al weer thuis. 
De eerste keer kunt u gratis een keertje proberen. Daarna is het 
€ 2,- per ochtend. Wilt u graag meer informatie of mee met de 
boodschappen?
Bel dan op dinsdagochtend tussen 9:00 en 11:00 uur naar
073 822 5380 (wijkplein Boschveld) en vraag naar Lucia.
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Frits heeft  een vriendinnetje.....
Sinds vrijdag 13 november j.l. woont Frits samen met zijn vriendinnetje Julia.
Ze is speciaal voor hem verhuisd van Oostzaan naar Kinderboerderij De Bossche Hoeve.  
Frits had eerst gezelschap van de damherten, geiten, schapen, kippen en ganzen.
Maar voor een sociaal dier als een ezel is dat niet voldoende. Dat heeft  gezelschap van een soortgenoot (-genote) 
nodig. Via een oproep in het SBS6-programma Beestengeluk is Frits nu aan de vrouw gekomen. Zijn vriendinnetje Julia 
is op vrijdagmiddag 13 november j.l. aangekomen vanuit Amsterdam. Ze kreeg daar onderdak bij een echtpaar nadat 
ze door een vorig baasje was verwaarloosd. Ze hoopt in Frits haar Romeo te vinden. 
De kinderboerderij in de wijk Kruiskamp is erg blij met de komst van Julia. Een buurtbewoner schreef zelfs namens Frits een kaartje om 
haar welkom te heten.

"Ik hoop dat deze kaart met tekst jouw verliefdheid doet aanwakkeren. Eindelijk niet meer alleen. Eindelijk niet meer triest."

Frits (achter) voor het eerst samen met Julia in de wei

Boer Kees.....De Geboden
Toen ik op mijn zetel lag, en de zonnestralen patronen tekenen zag,
Beelde ik me in dat dit de vinger van God was en dat er dit te lezen was:
Heb eerbied voor deze aarde,
Schat de mens in naar waarde,
Geef kinderen de ruimte om te spelen,
Plak ze niet voor de t.v. tot ze zich gaan vervelen.
Stop met vervuiling van de grond,
Want die grond is het eten in je mond.
Heb eerbied voor alles wat leeft ,
Voor de dieren op aarde en vogels en vissen.
Wees dankbaar voor de boer en zijn akker,
Misschien schudt dit jullie wel wakker:
Wij lenen de aarde maar voor een ti jd, dan zijn we klaar.
Maar onze kleinkinderen die krijgen het zwaar
Wanneer er door vervuiling niets meer groeit
en geen enkele bloem meer bloeit.
Dat ze uit een boek moeten lezen als ze iets over de natuur willen weten
Omdat de aarde is verstoord
En door ons zelf wordt vermoord.

  Wij wensen u allen 'n goed en gezond 2016 toe!

Als de boeren niet meer klagen
En de pastoors niet meer vragen,

Loopt de wereld op 't einde der dagen
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Adopteer een tuin 
en maak 

mensen blij!

Via Tuinhulp West kun je een siertuintje adopteren.  Wij bemidde- 
len je naar een tuin in je wijk en bespreken samen de voor-
waarden. Het gaat hierbij vooral om het onderhoud in de 
vorm van onkruidvrij houden en misschien eens een plantje 
planten, blad vegen door het jaar heen. Voor snoeien  en 
eventueel heggen scheren kun je een beroep doen op de on-
dersteuning van andere tuinhulpen. 
Een aantal dingen doen we niet, zoals in bomen klimmen, 
bomen kappen, grote snoeiwerken en tuinen herinrichten. 
Daarvoor moeten ze bij de professionele hoveniersbedrijven 
zijn.

Tuinhulp West staat u met raad en daad bij.
Als wij je een tuin overdragen is deze in goede onderhouds-
staat. Het gemiddelde onderhoud kost 2.5 a 3 uur per drie, 
vier weken in voorjaar en zomer. Je bepaalt zelf, in overleg 
met de bewoner, wanneer je komt. In vakanties of anders-
zins tijdelijke uitval, kun je terugvallen op Tuinhulp West. Zij 
zorgen dan voor vervanging. Tuinhulp West werkt samen 
met de medewerkers van het Wijkplein en Buurtwerk West. 
Zij melden de tuinen bij ons aan. Dus je staat er niet alleen 
voor!
 
Over  TuinhulpWest
Tuinhulp West bestaat uit een paar mensen (60+) met een 
passie voor tuinieren die over voldoende energie beschik-
ken om andere mensen te ondersteunen bij het onderhoud 
van hun tuin. Wij bieden tuinen ter adoptie aan, omdat wij 
onze eigen beperkingen hebben. Op dit moment hebben we 
meer tuinen in regulier onderhoud dan we aankunnen, ter-
wijl we onderwijl geconfronteerd worden met enkele totaal 
verwaarloosde tuinen, die ons veel tijd kosten.

Het gaat om tuinen van mensen die tot nu toe zelf (en 
soms met veel liefde) hun tuin inrichtten en onderhielden. 
Wegens beperkingen of andere omstandigheden als ziekte, 
dit niet meer zelf kunnen (vaak ouderen). Ze willen graag in 
hun huis blijven wonen, maar beschikken niet over een so-
ciaal netwerk, om hiervan gebruik te maken en soms doen 
de kinderen al veel op andere terreinen of wonen ver weg. 
Ze wonen bij je in de buurt en kunnen een helpende hand 
gebruiken. Ons uitgangspunt is de tuin. 
 

Meld je, dan maak je niet alleen bewoners 
en Tuinhulp West blij maar ook jezelf! 

Dat kan via Brahim Settout, wijkwerker 
’s-Hertogenbosch West. tel. 06 506 580 60 
of via e.mail b.settout@divers.nl, maar 
het kan ook bij het Wijkplein, 
Helfheuvelpassage 109.

Wij nemen dan snel contact met je op 
voor een kennismaking.
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Trouwen is houwen.....
Dat het spreekwoord: “Trouwen is houwen” achterhaald is, volgt wel uit de 
meest recente cijfers van het CBS. Onderzoek heeft uitgewezen dat de duur van 
het huwelijk weliswaar toeneemt (tot gemiddeld 14,4 jaar), maar nog nooit 
was het echtscheidingspercentage zo hoog.
Volgens het CBS is dit percentage: 38,1%! 
Weliswaar heeft het CBS ook de huwelijken meegenomen die zijn geëindigd 
door overlijden, maar dan nog; men kan grofweg stellen dat één op de drie 
huwelijken eindigt door echtscheiding. 
Bij een echtscheiding komt ontzettend veel kijken. Bovendien gaat deze proce-
dure gepaard met veel emoties en onzekerheden over de toekomst. Het is dan 
ook belangrijk dat u zich goed informeert en hulp inschakelt, zodat u alles goed 
kunt regelen. 
Wat is nu eigenlijk een echtscheiding? 
Door een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die u en uw partner hebben, worden verbroken. 
De rechtbank is het orgaan in Nederland dat de echtscheiding uitspreekt. Omdat een gerechtelijke procedure bewandeld moet 
worden, is bijstand van een advocaat noodzakelijk. 
De echtscheiding zal worden uitgesproken als de rechtbank constateert dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Er is sprake van 
duurzame ontwrichting, als de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het eigenlijk niet mogelijk is om 
nog langer bij elkaar te blijven. Vroeger moest men dit aantonen met feiten en omstandigheden, maar vandaag de dag is het 
voldoende om te stellen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. 
Ingeval van een echtscheiding zijn er de nodige zaken die geregeld moeten worden. Ingeval minderjarige kinderen deel uitma-
ken van het gezin, dan zullen partijen afspraken moeten maken over het hoofdverblijf van de kinderen, omgang met de andere 
ouder en kinderalimentatie. Deze afspraken legt u vast in een zogenaamd ouderschapsplan. De rechtbank verplicht ouders 
ertoe om dit plan op te stellen. Als geen ouderschapsplan wordt ingediend, zal de rechtbank weigeren om de echtscheiding uit 
te spreken.
Ook zullen partijen afspraken moeten maken over de verdeling van de gemeenschap van goederen, dan wel de afwikkeling van 
de huwelijkse voorwaarden. Deze afspraken zien op het gezamenlijke vermogen respectievelijk het privévermogen van partijen. 
De betreffende afspraken legt men vast in een zogenaamd convenant. 
Er zijn verschillende manieren om te scheiden:
Gezamenlijk:
Als partijen het echter eens zijn over alle zaken die moeten worden geregeld, dan kan men één advocaat in de arm nemen. 
Deze zal de gemaakte afspraken vastleggen in een ouderschapsplan en/of convenant. Vervolgens kan de advocaat deze stukken 
indienen bij de rechtbank. Voordeel is een dergelijk geval is dat de kosten beperkt kunnen blijven. Bovendien duurt in dit geval 
de procedure relatief kort (circa zes tot acht weken). 
Eenzijdig:
Als partijen het niet eens zijn over alle zaken, dan zal een van hen een eenzijdig echtscheidingsverzoek indienen. De andere 
partner kan dan tegen het verzoek verweer voeren. De advocaat van degene die verweer voert, moet binnen zes weken nadat 
het verzoekschrift door hem of haar is ontvangen, het verweer indienen bij de rechtbank. De rechter kan de termijn van zes 
weken verlengen.
Daarna zal een mondelinge behandeling plaatsvinden bij de rechtbank. Partijen kunnen tijdens deze zitting de standpunten 
nader mondeling toelichten. Het kan uiteraard ook zo zijn dat de rechtbank nog vragen aan partijen heeft. 
Uiteindelijk zal de rechtbank dan een beslissing moeten nemen op de verzoeken van partijen. 

Mocht u verder nog vragen hebben over een echtscheidingsprocedure of de zaken die geregeld moeten worden, dan kunt u 
vrijblijvend contact opnemen met Willems van Bladel Advocaten.
Met samen 18 jaar ervaring binnen de advocatuur hebben mr. Roland Willems en mr. Jorg van Bladel veel ervaring op het gebied 
van het personen- en familierecht waaronder het echtscheidingsrecht. Ook ingeval van een echtscheiding streven zij naar een 
toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare juridische dienstverlening.

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 Koffiebran-
dery, een bedrijvenverzamelpand gevestigd op De Rietvelden 
aan de rand van het centrum van 's-Hertogenbosch

Willems van Bladel Advocaten DOORTASTEND, GEDREVEN
en BETROKKEN

Gratis inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 16:00 uur tot 17:30 uur

foto: Huub Hulsen
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Kinderfysiotherapie bij Kinderpraktijk Helftheuvel 

 
 
Kinderfysiotherapie is heel anders dan ‘gewone’ fysiotherapie. Kinderen die voor 
kinderysiotherapie komen hebben meestal moeite met (te leren) bewegen, oftewel  
motorische vaardigheden. 

Beter leren bewegen 
Een kind tilt eerst het hoofd zelfstandig op, leert omrollen, zitten / kruipen en gaat daarna lopen, 
springen, rennen, fietsen, huppelen, hinkelen…. Naast deze grote bewegingen, leert een kind ook 
fijnere taken uit te voeren zoals vouwen, knippen of tekenen en netjes schrijven. Verschillen   
tussen kinderen zijn groot. Het ene kind loopt voor het eerste levensjaar, terwijl het andere kind 
dan nog niet tot kruipen is gekomen.  

Maar wat nu doen als je kind meer moeite heeft met het bewegen dan leeftijdsgenootjes? En hoe 
weet je nu of hulp wel of niet nodig is? Leg je vraag gerust voor aan de kinderfysiotherapeut: de 
specialist op het gebied van het bewegen in de kinderleeftijd. 

Een behandeling door de kinderfysiotherapeut 
Bij Kinderpraktijk Helftheuvel zijn drie kinderfysiotherapeuten werkzaam. Anke van der Varst 
(master kinderfysiotherapeut), Ester van de Wiel (master kinderfysiotherapeut io) en Marie-Jose 
Lathouwers.  

Of de behandeling plaats vindt op de praktijk, thuis of op school, hangt af van de reden van 
behandeling en de leeftijd van het kind. De kinderfysiotherapeut neemt eerst tijd om te luisteren 
naar de reden van uw komst. Daarna wordt onderzoek verricht waarbij uw kind taakjes mag 
uitvoeren. Zo krijgt de therapeut een beeld van de begeleiding die nodig is. De kindertherapeuten 
hebben veel ervaring en werken altijd op het niveau van het kind en vanuit de belevingswereld 
van het kind. Waar mogelijk worden ouders en andere betrokkenen zoals de leerkracht, arts of 
andere behandelaar nauw bij de behandeling betrokken. 

Vergoeding 
Wist u dat ieder kind onder de achttien jaar recht heeft op achttien behandelingen kinderfysio 
therapie vanuit de basisverzekering? De kosten worden volledig vergoed en komen niet ten laste 
van een eigen risico. Heeft u een vraag voor de kinderfysiotherapeut of wilt u een afspraak 
maken? Er is geen toestemming nodig van een arts voor kinderfysiotherapie. U kunt rechtstreeks 
een afspraak maken via 073 6847100.  

Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 31 januari 2016- 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 #3: SEIZOENSGEBONDEN GROENTEN,  prijswinnaar is geworden Marijke Marechal 
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Horizontaal
1. oplichterij; 7. kooktoestel met oven; 12. raamscherm; 13. voor de bakker (in orde); 14. deel van etmaal; 15. nummer (afk.); 17. bouwafval; 19. snaar-
instrument; 21. soort onderwijs (afk.); 22. corpulent; 24. zich andermans verdriet aantrekken; 27. vragend voornaamwoord; 28. agrariër; 30. kleur (En-
gels); 31. afgelegen; 32. militair voertuig; 33. hoog aanzien; 35. land in Afrika; 37. Griekse godin; 38. gebogen blaashoorn; 41. voertuig; 42. land in het 
Midden-Oosten; 44. werk dat iemand is opgelegd; 46. knevel; 47. drinkgelegenheid; 48. onderdanig; 49. honingbij; 50. lekkernij; 52. verdriet; 54. deel 
van een boek; 56. zwemvogel; 58. plaats in Zuid-Holland; 61. onderricht; 62. deel van een zuigfles; 64. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 65. vreemd; 
67. afgemat; 68. elasticiteit; 70. onderaardse ruimte; 72. stapel; 73. zeer begaafd (vindingrijk); 76. paraplu (afk.); 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. 
bagger; 79. tijdsperiode; 81. erbium (scheik. afk.); 82. voormalig Chinese leider; 83. persoon van adel; 84. deel van hals; 86. vierstemmig muziek- of 
zangstuk; 87. teken (sein).

Verticaal
1. kinderspeelplaats; 2. eerwaarde heer (afk.); 3. pluisje op wollen stoffen; 4. olievat; 5. Europese hoofdstad; 6. deel van fiets; 7. reclamedrukwerk; 8. 
gecastreerd paard; 9. voordeel; 10. bijbelse stad; 11. lekkernij; 16. plaats in Brazilië (afk.); 18. Europeaan; 20. Union Européenne de Radiodiffusion (afk.); 
21. Chinese vermicelli; 23. wending; 25. azijn; 26. werklust; 27. insect; 29. iemand die van zijn geld leeft; 32. rijden in een gestolen auto; 34. Raad voor 
Economische Aangelegenheden (afk.); 36. soort antilope; 37. ik (Lat.); 39. plaats in Japan; 40. kleine onderbroek; 42. hemelgeest; 43. grafmonument; 
45. soort papegaai; 46. bekende strandjutter; 51. gewicht; 53. eikenschors; 54. open portaal voor de deur van een huis; 55. doorzichtige harde stof; 
56. grappige dieren; 57. insnijding; 59. kleine gemeente; 60. onvermengd (puur); 62. koude drank met ijs; 63. proper (schoon); 66. binnenvaartuig; 67. 
bloeimaand; 69. Zuid-Koreaans automerk; 71. Spaanse uitroep; 73. (zelfgemaakt) vaartuig; 74. melkklier; 75. deel van een huis; 78. plaaggeest; 80. kip-
penloop; 82. familielid; 85. vogel.
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De Compagnie Fase 2 van start.....
‘Dat wordt voorlopig niet uitslapen’
Dichter op een bouwplaats kun je niet wonen. Corry van den Wildenberg en haar man zitten zowat ín de bouwput van het nieuwe 
appartementencomplex. Toch hoor je ze niet klagen. Integendeel: “Gezellig juist, ik hou wel van een beetje reuring.”

Nieuwbouwproject De Compagnie, midden in de Zeeheldenbuurt, heeft intussen een aardige historie. Zo’n zes jaar geleden werden er 
honderd huurwoningen gesloopt. “We wonen hier al 35 jaar en ineens waren we bijna al onze buren kwijt”, vertelt Corry. “Dat was wel 
even wennen, want het was een hechte club. Wat bijzonder is om te zien, is dat er veel ‘tweede generatie’ in de nieuwe huizen woont; 
kinderen van de vroegere huurders met hun eigen gezinnen. Je ziet de ene na de andere ooievaar verschijnen!”

In de wijk gebleven
Op het terrein aan de Michiel de Ruyterstraat en Witte de Withstraat verrijst komend jaar ‘Fase 2’, een appartementencomplex voor 
senioren. In eerste instantie zouden hier huur- en kooppappartementen komen, maar het plan werd eind 2012 stilgelegd vanwege de 
crisis en nieuwe regels. Dit najaar is het project weer opgestart: de koopappartementen zijn geschrapt en er komen negentig sociale 
huurappartementen. Corry weet: “De meeste bewoners wilden destijds terugkeren, maar inmiddels zijn ze bijna allemaal ergens anders 
gesetteld. Vaak zijn ze wel in de wijk gebleven, zoals in de appartementen bij de Helftheuvelpassage.” 

Mix van jong en oud
Het complex krijgt een ontmoetingsruimte waar ook andere buurt-
bewoners welkom zijn. “De wijk krijgt zo een mooie mix van jong 
en oud. Misschien gaan de ouderen wel oppassen bij de kleintjes 
in de wijk, dat zou leuk zijn. Maar tot die tijd zitten we nog even 
tussen de vrachtwagens en de bouwvakkers. Dat wordt voorlopig 
niet uitslapen!”

Over De Compagnie Fase 2
De huurappartementen hebben twee slaapkamers en een inpan-
dige berging (met ruimte voor stalling van scootmobielen). Het 
complex is rolstoeltoegankelijk en krijgt parkeerplaatsen op eigen 
terrein. In het complex is zorg op maat aanwezig. De bruto huur-
prijzen liggen tussen de € 648,= tot € 691,=
De appartementen zijn bedoeld voor 1 tot 2 persoonshuishoudens 
van 55 jaar en ouder. De verhuur start vanaf januari 2016. De ople-
vering is gepland in het derde kwartaal van 2016.
Meer weten? www.zayaz.nl/compagnie 

“Sfeerimpressie van nieuwbouwproject De Compagnie fase 2”

Studiekans.....
In februari van dit jaar is het project Studiekans gestart in de wijken Kruiskamp, Schutskamp en Boschveld. Het project biedt jongeren 
tussen 10 en 14 jaar die net wat begeleiding en motivatie missen voor school, gratis huiswerkbegeleiding van studenten Social Work 
van Avans Hogeschool. 
Succes
Het project blijkt een groot succes. Ruim 40 kinderen kregen al huiswerkbegeleiding van 14 
studenten. Cijfers gingen met sprongen vooruit en leren werd weer leuk. Daarom krijgt het 
project een doorstart in het najaar van 2015. Er komen dan zelfs meer wijken bij (Hambaken, 
Maaspoort en Oosterplas). En nu gaan niet alleen studenten van Avans, maar ook van het Ko-
ning Willem I college en Fontys zich een jaar lang aan het project verbinden.

Wijkproject
De kinderen die huiswerkbegeleiding krijgen, doen aan het eind van het schooljaar mee aan 
een groot wijkproject in de vier wijken. In de Kruiskamp wordt dit wijkproject, net als afgelopen 
jaar, uitgevoerd in samenwerking met Zayaz.

Meer informatie
Voor meer informatie en aanmelden, mail naar huiswerk.kruiskamp@gmail.com
of neem contact op met wijkbeheerder Abdellah Ben Jeddi: 073 648 26 29

Kinderopvangtoeslag wordt gunstig voor ouders.....
De website www.kinderopvangtoeslag.tips    Een overzichtelijke site met actuele informatie en nuttige tips over kinderopvangtoe-
slag bij elkaar. 
Zo helpen we ouders graag bij het berekenen en aanvragen van kinderopvangtoeslag. Want zoals inmiddels bekend, gaat de kinderop-
vangtoeslag volgend jaar omhoog. Het kabinet trekt hier 290 miljoen euro voor uit. 
Door de verhoging worden de kosten voor alle werkende ouders verlaagd en hebben alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen 
profijt van de verhoging van de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016.  
Hiermee onderstreept het kabinet het belang van kinderopvang voor de ontwikkeling van ieder kind en voor de arbeidsparticipatie. Dit 
versterkt onze economie, voor nu en in de toekomst.
  Kijk voor meer informatie op www.kinderopvangtoeslag.tips 
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Veel wijkbewoners zijn te dik
De kans dat u, volwassen lezer van Wijkgericht, overgewicht heeft, is 50 

procent. Want één op de twee volwassenen in de wijken Kruiskamp en 

Schutskamp is te dik. Bij kinderen heeft één op de vier overgewicht. Daar moet wat 

aan gedaan worden. René Dullaart is manager van BBS De Kruiskamp en is mede initiatiefnemer 

van het project ‘Samen gezond in West’. 

Een groep kinderen van het Kindcentrum 
van de BBS toog ooit naar de Moerput-
ten, het fraaie natuurgebied dat vijfhon-
derd meter van de wijk ligt. Eén van de 
basisscholieren was diep onder de indruk 
van het uitje. Of het natuurgebied in de 
weekenden ook open was en hoeveel de 
entree bedraagt, vroeg hij zijn juf. Ja, het 
is open en nee het kost niks. “Dat ga ik 
ons pap en mam vertellen,” aldus het 
enthousiaste kind.

Symbolisch 
Voor René heeft het voorval een symboli-
sche betekenis. “Op een steenworp 
afstand kunnen volwassenen en kinderen 
wandelen en genieten van de natuur en 
veel wijkbewoners hebben er geen weet 
van. Dat is toch jammer?” Nou en of dat 
jammer is. Maar heeft het wat van doen 
met samen gezond zijn? René:  “Me 
dunkt! Want het gaat niet alleen over 
gezond eten, maar ook over voldoende 

bewegen. En daarmee is het in Kruiskamp 
en Schutskamp nog niet best gesteld.”

Daarom sloegen de GGD, welzijnsorgani-
satie Divers, de scholen en ’S-Port (de 
‘sportdienst’ van de gemeente) enkele 
jaren geleden al de handen ineen om 
daar verbetering in te brengen. Samen 
bedachten ze het logo met het groene 
appeltje, dat door iedere vereniging, 
organisatie of bedrijf vrij gebruikt mag 

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, november 2015

Lees verder op pagina 2Pukkiesport, leuk en gezond.



worden – zolang het maar wordt geplakt 
op iets dat bijdraagt aan gezondheid. 
“Het kan dus op een aanbieding van 
groente of fruit in de supermarkt, maar 
ook op de sportschoenen die een winkel 
verkoopt.”

Fitheidstest
Het valt niet mee om u, lezende wijkbe-
woner, aan gezond eten en bewegen te 
krijgen. “Kinderen zijn gemakkelijker te 
beïnvloeden. Soms gaan schoolklassen op 

excursie naar een supermarkt en daar 
leren ze dan de informatie op verpakkin-
gen te lezen. En vertellen leerkrachten 
wat de gegevens over hoeveelheid suiker 
concreet voorstelt: om hoeveel suiker-
klontjes het gaat. We hopen zo ook de 
ouders van de kinderen te bereiken.” 
Daarnaast is er de fi theidstest voor 
vijftigplussers, waaraan jaarlijks meer dan 
honderd wijkbewoners meedoen. “Hier 
op de BBS koken we elke maand met hulp 
van Resto Van Harte. En vanzelfsprekend 

koken we gezond.” 
En dan zijn er nog 
Sportwijk West en 
Pukkiesport, voor 
peuters van 2 en 3 jaar. 

René: “We boeken niet snel resultaat, 
maar zijn vastberaden en zetten kleine 
stapjes. We hopen vooral dat verenigin-
gen en bedrijven zich bij ons aansluiten. 
Het onderwerp is er belangrijk genoeg 
voor”.

Vervolg van pagina 1

‘West Presenteert’ wil een website
Het begon als een project om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en is inmiddels uitgegroeid tot het verzamelen van alle 
activiteiten die er in Kruiskamp en Schutskamp zijn: ‘West Presenteert’. Het wachten is op een website waarop wijkbewoners al 
het aanbod kunnen vinden.

Er gebeurt enorm veel in de wijk, wordt 
vaak beweerd. Dat zal best, maar probeer 
al die activiteiten maar eens te vinden. 
René Dullaart is één van de initiatiefne-
mers van ‘West Presenteert’ en smacht 
namens de wijkbewoners naar een 
compleet aanbod. 

Saamhorigheid
Dingen kunnen raar lopen. Een paar jaar 
geleden staken wat professionals en 
vrijwilligers de hoofden bij elkaar om het 
aanbod op het gebied van kunst in West 
meer onder de aandacht te brengen. Dat 
leidde tot Kunstroute West, een activiteit 
die zowel leuk als matig bezocht was. 
Maar dat weerhield de initiatiefnemers er 
niet van om door te gaan. Het kostte een 
hoop duwen en trekken, maar op een 
bijeenkomst kregen ze bijna vijftig 
wijkbewoners in een zaaltje. Samen 
spraken ze over wijkgerichte activiteiten, 
met als doel de onderlinge banden en 
saamhorigheid te versterken. Het regende 

aan creatieve ideeën. Uiteindelijk werden 
er een paar gekozen om uit te voeren.

Zo was er het doorgeefdiner. “Met het 
aantal aanmeldingen viel het tegen, maar 
op de dag zelf wisten de organisatoren 
toch een hoop mensen te lokken op het 
grasveld aan de Amsterdamstraat. Het 
tweede diner is inmiddels in voorberei-
ding.” En zo was er ook de natuurwande-
ling in de Moerputten. Sommige mensen 
mopperden over de matige opkomst, 
maar René wil daar niet van weten. “Als 
een of andere natuurclub voor eigen 
leden zo’n wandeling organiseert, dan is 
het vast drukker. Maar wij wisten mensen 
te enthousiasmeren die nooit eerder aan 
zo’n activiteit hadden meegedaan. Daar 
mogen we trots op zijn. Ook leuk: enkele 
deelnemers lieten weten dat ze een 
volgende keer de boel mee willen 
organiseren.” Heel moeilijk is dat niet, 
want bij ‘West Presenteert’ is het zo onge-
veer verplicht een draaiboek te maken. Zo 

kunnen anderen de boel daarna met 
gemak overnemen. 

Voor volgend jaar staat er al het een en 
ander op het programma, zoals een 
huttenbouwweekeinde voor kinderen en 
op 21 mei ‘De wereldreis’, een groot 
spektakel voor alle wijkbewoners. Elders in 
de buurtkrant meer informatie daarover.

Podium
Inmiddels willen de krachten achter ‘West 
Presenteert’ meer dan zelf dingen 
organiseren. “We willen het podium zijn 
voor iedereen die wat organiseert. Ik heb 
een stagiaire eens een inventarisatie laten 
maken van wat organisaties en verenigin-
gen zoal organiseren en dat bleek heel 
moeilijk. Kun je nagaan als je als gemid-
delde wijkbewoner op zoek gaat. Daarom 
denken we nu na over een website.” 
Waarbij de bouw van zo’n site niet zo’n 
probleem is. “Nee, het bijhouden daarvan 
– dát wordt de uitdaging.”

René Dullaart is één van de initiatiefnemers van ‘West Presenteert’ 



Weg met de energierekening
Het regent in de wijken Kruiskamp en Schutskamp aan initiatieven om fors op energie te besparen. 

Zelfs een toekomst zonder energierekening ligt in het verschiet.

De overheid, woningcorporaties en een 
groot aantal bouwbedrijven hebben 
grootse plannen op dat gebied. Als het 
aan hen ligt, zijn alle 800.000 woningen 
in Brabant in 2050 zo gerenoveerd dat ze 
energieneutraal zijn. Dat betekent dat 
die huizen zelf energie opwekken en niks 
nodig hebben van Essent, Eneco en al die 
andere energiebedrijven. De provincie 
heeft hier voor het samenwerkingsver-
band ‘Stroomversnelling Brabant’ 
bedacht en de gemeente ’s-Hertogen-
bosch doet daaraan mee.

Huurhuizen
De gemeente kijkt, om eerste stappen te 
zetten, met grote belangstelling naar de 
wijken Kruiskamp en Schutskamp. Dat 
komt, legt beleidsmedewerker Pauline 
Slaa van de gemeente uit, omdat in deze 
wijken nogal wat verouderde woningen 
staan. “En juist bij dat soort huizen zijn 
fl inke verbeteringen te realiseren. Ook 
lijken deze huizen veel op elkaar. Dit 
maakt het voor bouwbedrijven betaalbaar 
en dus interessant om juist voor dit type 
huizen renovatieconcepten te bedenken” 

Woningcorporaties hebben er in het 
algemeen ook zin in. Zo overweegt Zayaz 
om een aantal huizen naar ‘nul op de 

meter’ te renoveren, zodat de rekeningen 
voor gas en elektra verleden tijd zijn. Dat 
is geen peulenschil. Zo moeten de 
gasfornuizen er uit en gaan bewoners 
elektrisch koken. De renovatie is behoor-
lijk kostbaar en corporaties overwegen de 
kosten deels terug te verdienen door 
bovenop de huren een bedrag te vragen 
dat niet hoger is dan de energierekening. 
Op die manier gaan huurders er fi nanci-
eel niet op achteruit en worden de 
corporaties er qua geld ook niet beter of 
slechter van. De winst zit in een mooie, 
vernieuwde woning en het klimaat. Met 
dit soort maatregelen wordt de klimaat-
verandering verminderd. Niet onbelang-
rijk is dat ook het comfort en dus het 
woongenot van de huizen aanzienlijk 
wordt verbeterd. In Tilburg is al ervaring 
opgedaan met deze aanpak en de 
reacties zijn daar bijzonder positief, ook 
en vooral van de bewoners.

Eigen huizen
De gemeente vergeet ook de eigenaren 
van particuliere woningen niet. Lokaal is 
er Energie Nul73, een platform waarbij 
bewoners en bedrijven ervaringen delen. 
In ’s-Hertogenbosch zijn al door zo’n 
dertig eigenaren van woningen stappen 
gezet richting energieneutraal. Ook in De 

Kruiskamp, aan de Commissaris Van 
Voorst tot Voorstlaan is een deelnemer 
actief. Hier is nu nog sprake van plannen 
en wacht de bewoner op een goed 
aanbod van een bedrijf. 

Achter de schermen wordt ook gewerkt 
aan een lokale campagne om wijkbewo-
ners met een eigen huis te stimuleren om 
hun huis aan te passen, zodat de energie-
rekening verleden tijd is. Er wordt daarbij 
ook gekeken naar mogelijkheden om met 
de besparing op de energierekening de 
verbouwing te betalen. 

Subsidie
Nog leuker is waarschijnlijk de subsidie 
die voor eigen huisbezitters beschikbaar 
is. Die bedraagt 15.000 euro per huis. Dat 
geld gaat niet naar de bewoners, maar 
naar de bedrijven die de werkzaamheden 
uitvoeren. Het voordeel is vanzelfspre-
kend wel voor de particulieren: de 
rekening van de aanbieder wordt er 
immers 15.000 euro lager van.

Meer weten? Kijk eens hier: 
https://www.s-hertogenbosch.nl/
klimaatneutraal/. Informatie over de 
subsidie is daar te vinden onder het 
tabblad ondernemer/subsidies.

Gasfornuizen zijn in de meeste huurwoningen nog de gewoonste zaak van de wereld, maar raken uit de mode.



Samen tegen armoede 
Er is slecht nieuws en een ook beetje goed nieuws over armoede. Het slechte nieuws: er leven erg veel mensen in armoede, ook in 
de wijken Kruiskamp en Schutskamp. Het goede nieuws: het Netwerk Tegen Armoede brengt alle hulp samen en doet daarnaast 
nog meer goede dingen.

Dit artikel is geschreven op basis van een 
interview met één van de bestuursleden 
van Netwerk Tegen Armoede. Maar bij die 
nog jonge organisatie houden ze er niet 
van zichzelf naar voren te schuiven. “Het 
gaat niet om ons”, zeggen ze. Of Wijkge-
richt Kruiskamp-Schutskamp dus maar 
geen initiatiefnemers en bestuursleden wil 
citeren. Maar lees toch vooral door.

Conferentie
Het begon allemaal op een conferentie 
over kinderen en armoede, in januari vorig 
jaar gehouden in de stad. Enkele aanwezi-
gen zetten toen de schouders onder het 
Netwerk. Eén van de, inmiddels al best 
aardig gerealiseerde, doelen: al die 
vrijwilligers, hulpverleners en organisaties 

beter met elkaar in contact brengen zodat 
allerlei vormen van hulp beter afgestemd 
worden. Daarnaast wil het Netwerk alle 
hulp die er is op één plek samenbrengen. 
Op de website netwerktegenarmoede.nl is 
het resultaat daarvan te zien. Per pro-
bleem of thema zijn allerlei aanbiedingen 
en organisaties handig samengebracht. En 
dan zijn er nog alle mensen in ‘s-Hertogen-
bosch die gelukkig niet arm zijn. Het is 
goed als zij weet hebben van het pro-
bleem en de oplossingen en armoede in 
hun omgeving herkennen. Maar ook: dat 
ze weten van de risico’s die ze lopen om 
zelf arm te worden. 

Hoop werk
Uiteindelijk streeft het Netwerk er naar 

dat in 2018 geen enkel kind in de ge-
meente nog in armoede leeft. Natuurlijk 
is er ook aandacht voor armoede onder 
volwassenen, maar de organisatie is nu 
eenmaal voortgekomen uit een conferen-
tie over armoede onder kinderen. Daar 
komt bij dat een arm kind doorgaans 
leeft in een arm gezin, nietwaar? Op dit 
moment leven naar schatting zesduizend 
kinderen in ’s-Hertogenbosch in armoede, 
dus er is nog een hoop werk te verzetten.

Het Netwerk is actief in de hele stad en 
probeert ook per wijk te inventariseren 
wat er gebeurt. Meer weten over het 
Netwerk Tegen Armoede? Kijk op de 
website www.netwerktegenarmoede.nl.
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Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen? 
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Meldpunt Schoon Heel en Veilig (073) 615 55 55 
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u 
mee aan een schone stad!
Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. 
Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. 

Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager 
Rens Jeunink, telefoonnummer (073) 615 96 36, 
r.jeunink@s-hertogenbosch.nl. Rens zit ook op Facebook: 
www.facebook.com/pages/Wijkmanager-West-
s-Hertogenbosch.

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

Nieuwe pagina 
Facebook
Wijkmanager Rens Jeunink heeft een 
nieuwe Facebook-pagina.

Rens is wijkmanager Kruiskamp-Schuts-
kamp en was tot voor kort te volgen via 
een eigen pagina. Dat bleek niet 
handig. Mocht Rens ooit verkassen naar 
een andere wijk, dan moet zijn opvol-
ger op het sociale netwerk van start 
gaan met amper connecties die van 
doen hebben met deze wijken. En dus 
besloten de wijkmanagers hun pagina’s 
niet langer te vernoemen naar zichzelf, 
maar naar de wijken waar ze actief zijn.

De oude pagina’s blijven nog wel even 
bestaan, maar wie benieuwd is naar 
nieuws van en over West, gepresen-
teerd door de wijkmanager: neem een 
kijkje op www.facebook.com/Wijkma-
nager-West-s-Hertogenbosch. Daar is 
ook nieuws te vinden over Boschveld en 
Deuteren. 



NIEUWS VAN BBS De Kruiskamp.....

ACTIEF ZIJN OF WORDEN.....
Regelmati g spreek ik mensen die op de hoogte willen worden gebracht van acti viteiten die in West georganiseerd 
worden. Nu lukt me dat voor een deel. Dan gaat het om acti viteiten die af en toe genoemd worden in de wijkkrant. 
Nu wordt er in de wijk, volgens meerdere bewoners, heel erg veel georganiseerd. Zoveel dat er echt niets meer bij 
hoeft  te komen. Maar als ik dan vraag ze maar eens te noemen, dan blijft  het vaak sti l. Toch denk ik ook dat er veel 
georganiseerd wordt, waar veel mensen niet van op de hoogte zijn. Hoe fi jn zou het zijn als er een website zou komen waar iedereen alles 
over de wijk zou kunnen vinden. We zijn al begonnen met een inventarisati e. Maar we moeten nog veel meer input hebben. 
Vandaar mijn specifi eke vraag: Neemt u deel aan een acti viteit in Den Bosch West waar andere bewoners van op de hoogte gebracht 
mogen worden, geef dan de volgende gegevens door:
Naam organisati e/soort acti viteit/adres en ti jdsti p van uitvoering/voor welke leeft ijdsgroep/ contactpersoon/ emailadres/telefoonnum-
mer.
Stuur de gegevens naar rene@bredebosschescholen.nl of bel naar 06 546 08 303
Mocht u zelf een idee hebben voor een nieuwe acti viteit, neem dan ook contact op. Ik kan u mogelijk helpen bij een opstart daarvan.

WIJKTHEATER NIET ALLEEN VOOR EN DOOR KINDEREN.....
Sterker nog de meeste wijktheaters worden voor meer dan de helft  gevuld door amateurs en profes-
sionals die een podium zoeken om hun talenten verder te kunnen ontwikkelen.
Tijdens het afgelopen wijktheater kregen we prachti ge aria’s te horen van een professionele Sopraan 
begeleid met piano. Tevens was er een Pianiste die een stuk ten gehore bracht. Een jonge semi Profes-
sionele Goochelaar die een act aan het opbouwen is om uit te kunnen voeren in een groot theater.
Een wijktheatervoorstelling in een Brede Bossche School wordt vaak gezien als een podium voor kinderen. Maar dat is dus maar voor een 
klein deel het geval. Een brede school is er niet alleen voor de kinderen van de scholen, maar voor alle wijkbewoners.
De aankleding van het theater is met professioneel geluid en licht en compleet met toneelgordijnen. Niets laten we aan het toeval over 
om talenten een goed podium te bieden. Wij nodigen daarom graag iedereen uit om eens te komen kijken.
De volgende voorstellingen zijn op vrijdag 11 december a.s. en op vrijdag 18 maart 2016, aanvang om 19:00 uur.
De zaal gaat open om 18:45 uur. De zaal is op de begane grond en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Zou u een keer willen optreden, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt zelfs komen repeteren in ons theater en dat helemaal grati s voor 
wijkbewoners. 
Voor meer informati e: rene@bredebosschescholen.nl of bel naar 06 546 08 303

ACTIVITEITEN VOOR WIJKBEWONERS.....
HANDWERKEN
Iedere donderdag van 10:00 tot 12:00 uur. U betaalt alleen € 0,50 voor de koffi  e en thee

MANDALA KLEUREN
Iedere eerste dinsdag van de maand. 

Voor materialen wordt gezorgd.

De Kruisboelijn is een Gezonde School.....
Sinds dit jaar is de Kruisboelijn als eerste school in West een Gezonde School geworden! 
We vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en professionals zich bewust worden 
van een gezonde leefsti jl. Dit komt het welbevinden en de leerprestati es van kinderen 
namelijk ten goede. Op school besteden we veel aandacht aan een gezonde leefsti jl. 
Alle groepen sporten 2 keer per week, er is veel aandacht voor gezonde voeding en we 
werken samen met ouders aan een Vreedzame School. Ook hebben we aandacht voor 
de omgeving waarin de kinderen opgroeien en besteden we aandacht aan de fi nanciële 
situati e van ouders. We werken daarbij o.a. samen met het ondersteuningsteam,
'S-port, het Netwerk tegen Armoede en de GGD. 

We nemen deel aan ‘Meten en wegen’ en ti jdens Samen Gezond in West starten we 
met het project Les je dorst. Op de algemene ouderavond bezocht wereldkampioen 
kickboksen Andy Souwer De Kruisboelijn. Hij verzorgde een presentati e over een ge-
zonde leefsti jl en overhandigde het logo van De Gezonde School aan onze vakleerkracht 
Tycho Demmink. 

Ik ben er erg trots op dat het logo nu aan de gevel hangt en wij samen een Gezonde 
leeromgeving voor onze kinderen creëren!

Marleen Kant, Directeur De Kruisboelijn
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ACTIVITEITEN VOOR WIJKBEWONERS.....vervolg
ZUMBA
Iedere maandag van 19:00 uur tot 20:00 uur kunt u weer deelnemen aan zumba. 
Aanmelden via e-mail: frieken@berlo-nijmeijer.nl

WIJKDINER
Iedere tweede maandag van de maand. Inloop vanaf 17:30 uur, aanvang 
18:00 uur. Kosten € 7,00
Aanmelden via info@restovanharte.nl  of  rene@bredebosschescholen.nl 
of bel naar 06 546 08 303

De koks zorgen voor een heerlijk smakend wijkdiner

EEN BREDE BOSSCHE SCHOOL IS GEEN SCHOOL.....
Dat klinkt wel behoorlijk vreemd. Een school die geen school is. Wat is het dan wel?
Een betere benaming zou misschien zijn een educati ef buurthuis, maar ook dat omvat niet alles. 
Een BBS is eigenlijk helemaal niets. Er staat een multi functi oneel gebouw, in ons geval twee gebouwen op 450 meter 
afstand van elkaar, met veel mogelijkheden. Een mogelijkheid om onderwijs te geven aan kinderen, maar ook aan 
volwassenen.  Een mogelijkheid om te sporten, te handwerken, te tekenen, kleuren, met lego spelen, huiswerk te 
maken, naailes te volgen, te dansen, zumba, theaterlessen te volgen, fotografi eworkshops, lessen in de natuur, naar het wijktheater te 
gaan, te kaarten, te eten en eten te maken, een wandeling te maken, je kind in de dagopvang en naschoolse opvang te doen, Yoga en 
andere meditati e vormen. Heel veel om op te noemen. En er zijn nog vast dingen te noemen die er niet bijstaan. Je zou bijna kunnen 
zeggen: Wat kan er niet?
Alle acti viteiten worden georganiseerd in een van de 6 zalen van 51 m2, of in de keuken met buurtkamer, of in de theaterzaal van 150 m2. 
Daarnaast hebben we nog de beschikking over een gymzaal. De kosten voor een vergaderzaal zijn € 11,90 per uur, de theaterzaal kost
€ 23,80 per uur en de gymzaal € 16,20 per uur. Behalve de gymzaal kunnen wijkbewoners die niet commerciele wijkgerichte acti viteiten 
opzett en de zalen grati s gebruiken. Voor koffi  e en thee betaalt u € 0,50. 
Soms vragen we een kleine bijdrage voor het gebruik van de keuken en afvoeren van afval.
Ik schreef eerder dat een BBS eigenlijk helemaal niets is. Als het alleen een multi functi oneel gebouw zou zijn is het inderdaad niets. Maar 
de kracht van de BBS zit hem in de samenwerking van alle partners met als doel de bewoners en de samenwerking en ontmoeti ng in de 
wijk te versterken en verder te ontwikkelen. Dat doen we door bewoners te sti muleren samen acti viteiten op de zett en in de BBS, maar 
ook buiten de BBS, in de wijk dus. We zien dat de overheid steeds meer overlaat aan bewoners zelf. De kracht van de wijk heet dat zo 
mooi. En die kracht is er. Ik geloof daar heilig in.
Ik heb de afgelopen jaren, maar zeker de laatste twee jaar steeds meer mensen samen zien optrekken bij het opzett en van acti viteiten. 
Ook in buurten. Maar je ziet ook vaak dat het na een keer of twee keer afgelopen is. Dat is jammer. Door meer samen te werken en er-
varingen met elkaar te delen heb je gewoon meer kans van slagen.
De partners van de BBS willen bewoners graag helpen het samen te doen. Wie zijn de partners?
Basisscholen, Kinderopvang, Divers, Juvans, fysiotherapeuten, logopedisten, Muzerije, Bibliotheek, sinds kort ook De Bossche Hoeve, 
GGD, ’S-PORT, Wijkraad West, Lees Voor Lees Mee, Bosch Leerorkest, de Bossche Versfabriek. De BBS is dus slechts een coördinerende 
factor voor een gezamenlijke aanpak voor en door de wijk.
 Zin om eens een keer te komen kijken? 
 Maak dan even een afspraak via rene@bredebosschescholen.nl of bel naar 073 822 5182 of 06 546 08 303

SJORS SPORTIEF OP SCHOOL.....
Begin oktober is aan alle leerlingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch (’s-Hertogenbosch, Ros-
malen, Nuland, Vinkel) het Sjorsboekje uitgedeeld op school. Het Sjorsboekje is een verza-
meling van kennismakingsacti viteiten die georganiseerd worden door de verenigingen uit de 
buurt. Denkt u hierbij aan cursussen schaatsen, voetbal, judo, dans, turnen, tafeltennis en nog 
veel meer. In totaal zijn er 82 verenigingen die gezamenlijk bijna 400 cursussen aanbieden! 
Doordat de cursussen uit slechts een aantal lessen bestaan en vaak grati s of tegen een klein 
bedrag worden aangeboden, is het de ideale manier om kennis te maken met de sport en de 
vereniging. Gedurende het hele schooljaar kunnen kinderen zich online inschrijven voor één of 
meerdere cursussen op www.sjorssporti ef.nl 
Alle kinderen t/m 12 jaar kunnen hier een eigen account maken en vervolgens kiezen! De keuze is erg overzichtelijk, er kan gezocht wor-
den op cursussen in de buurt en soorten sport.
Bewaar het Sjorsboekje het hele schooljaar goed, want inschrijven kan op ieder moment van het schooljaar!
Kijk voor meer informati e op www.sjorssporti ef.nl  of gewoon in het  Sjorsboekje.
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JONGERENCENTRUM 4West.....
Jongerencentrum 4West is er voor ALLE tieners en jongeren in de leeftijd 10 t/m 20 jaar uit 's-Hertogenbosch West, dus 
Boschveld, Deuteren, Schutskamp en Kruiskamp. De jongeren uit deze wijken organiseren samen met de jongerenwer-
kers van Welzijn Divers verschillende activiteiten voor onze doelgroep. Doe mee aan de activiteiten en ontdek jouw ta-
lent! Wij dagen alle jongeren (en ouders) uit om hun ideeën voor activiteiten met ons te bespreken, vervolgens gaan we 
samen aan de slag om de activiteit te realiseren. Naast activiteiten organiseren, kunnen de jongerenwerkers hulp bieden en advies geven 
bieden bij alles wat met jong zijn, opvoeden en ontwikkeling van jongeren te maken heeft. Dus heb je een vraag of zit je ergens mee en 
je weet je niet goed wie je erbij kan helpen, bel, mail, app of kom langst bij Jongerencentrum 4West. Wij helpen je verder en natuurlijk 
gaan we vertrouwelijk om met de informatie & vragen!!! Wij helpen ook graag de ouders met hun vragen. Onze telefoonnummers en 
emailadressen vind je onder aan dit bericht.
Een nieuw gezicht in Jongerencentrum 4West:
Vanaf 17 november 2015 neemt Ilona Steevensz de taken van Inge Loermans over. Inge gaat met zwangerschapsverlof en komt in het 
voorjaar van 2016 weer terug. Wij wensen haar en haar man veel succes en geluk voor de komende tijd. 

Activiteiten uitgelicht - Voetbalproject Doelbewust
Doelbewust is dit jaar weer goed aan de gang. De jongeren van 10 jr tot 
15 jr van Team Campo Cruz zijn weer actief en druk bezig om als team 
goed mee te doen aan het voetbaltoernooi. Verder zijn de jongeren actief 
bezig als er thema's worden verteld over onder andere samenwerken en 
pesten. De trainingen gaan soepel en ze leren steeds meer. Er is een grote 
kans dat deze talentvolle jongens het toernooi dit jaar kunnen winnen. De 
tijden wanneer doelbewust begint is  van 4 uur tot half 6 op een woensdag 
waar ze om 4 uur iets eten krijgen en er wordt bijgepraat over verschil-
lende gebeurtenissen en activiteiten. Met teamwork en een vechtersmen-
taliteit komen deze jongens er wel.  (Geahir Strick, stagiaire Doelbewust & 
Jc 4West)
Activiteiten uitgelicht - Meidenvoetbal
Elke donderdag wordt er van half 6 tot kwart voor 7 met de meiden van 
west in de leeftijd van 12 tot 15 jaar gevoetbald in de Churchilllaan. De 
meiden krijgen iedere week een nieuw thema wat besproken wordt. Door 
middel van de trainingen en de thema’s wordt de teamspirit van de meiden verbeterd. Ook worden er vaak toernooitjes gehouden tegen 
andere meiden van Den Bosch. (Fatima Ben Charif, stagiaire Meidenvoetbal & jc 4West)
Activiteiten uitgelicht - Teens Alive
Iedere vrijdag is er een activiteit in jongerencentrum 4West. Deze activiteit varieert elke week. Denk bijvoorbeeld aan sportspellen, 
samenwerkingsspellen, kunst maar ook vertrouwensspellen zoals ‘over de streep’. Bij bepaalde spellen kunnen de jongeren zelfs in de 
prijzen vallen als zij met hun groep een activiteit gewonnen hebben. Deze activiteit is elke vrijdag van 14:00 tot 16:00 uur, en is bedoeld 
voor jongeren uit groep 7 en 8. (Dagmar van Varik, stagiaire Teens alive & jc 4West)

Activiteiten uitgelicht - Meidenclub & Girls only 
In het jongerencentrum 4west hebben we elke dinsdag middag een mei-
dengroep en een Girls only groep georganiseerd. De meidengroep is be-
doeld voor alle meiden uit groep 8 die in de wijk west wonen, en de Girlz 
Only groep is bedoeld voor meiden uit de brugklas die ook in de wijk west 
wonen. De meidengroep is van 15:15 tot 16:30 uur, en de Girls only groep 
is van 16:00 tot 17:15 uur. Tijdens deze bijeenkomsten worden er elke 
week verschillende activiteiten georganiseerd, deze activiteiten variëren 
van educatief tot creatief. De meiden worden tijdens de activiteiten gesti-
muleerd, ondersteund en begeleid door de jongerenwerkers en stagiaires.

Juniorraad
De Juniorraad bestaat uit een groep van 7 jongeren uit het jongerencen-
trum 4West. De juniorraad is elke donderdag van 18:45 tot 20:00 uur 
aanwezig in het jongerencentrum. Tijdens de bijeenkomst bedenken en 
organiseren zij verschillende activiteiten voor anderen jongeren die in het 
jongerencentrum komen. Hierbij worden zij ondersteund, begeleid en ge-
stimuleerd door jongerenwerkers en stagiaires. Zo had de juniorraad een 
aantal weken terug een Halloweenparty georganiseerd, wat erg goed was 
verlopen met een goede opkomst van jongeren uit de wijk. (Shantii Gupta, 
Stagiaire Meidenclub, Juniorraad & jc 4 West)

Activiteitenrooster Jongerencentrum 4West
 Activiteit   Tijd  Leeftijd  Meiden/Jongens
 Maandag        wisselend aanbod van workshops, 
 Workshops *  15.30 - 17.00 11 t/m 13 jr. Beide t/m eind 2015 maandagmiddag: sport en spel balsporten
 Workshops *  15.30 - 17.00 14 t/m 17 jr. Beide kijk op www.facebook.com/jc4west voor het actuele aanbod
 Dinsdag   
 Meidenclub  15.15 - 16.30 Groep 8  Meiden
 Girlz Only   16.00 - 17.15 Brugklas 1 & 2 Meiden
 Multimedia & Techniek 18.30 - 20.00  11 t/m 14 jr. Jongens
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 Activiteitenrooster Jongerencentrum4West..... (vervolg)
 Activiteit   Tijd  Leeftijd  Meiden/Jongens
 Woensdag   
 Ambulant JW in de wijk 15.00 - 17.00  
 Tienerinloop  13.30 - 16.00 10 t/m 14 jr. Beide
 Voetbalproj. Doelbewust 16.00 - 17.30 11 t/m 15 jr. Jongens
 Girl Time   18.00 - 19.30 15 t/m 18 jr. Meiden
 Inloop   20.00 - 21.30 14 +  Beide
 Donderdag    
 Spreekuur Jongerenwerk 14.00 - 17.00 11 +  Beide
 Meidenvoetbal  17.30 - 19.00 11 t/m 14 jr. Meiden
 Juniorraad 4 West  18.45 - 20.00 11 t/m 14 jr. Beide
 Inloop    19.00 - 21.00 14 +  Beide
 vrijdag   
 Teens Alive  14.00 - 16.00 Groep 7 & 8 Beide

Scouting Columbus.....
Overvliegen bij Scouting Columbus-seizoen
In de zomervakantie hebben alle speltakken het seizoen afgesloten met een geweldig zomerkamp. Hiervan heeft u in 
de vorige uitgave van de Wijkkrant West de verslagen kunnen lezen. In september hebben we het nieuwe Scouting-
seizoen 2015 - 2016 geopend. De Welpen gaan weer een nieuw avontuur aan in de jungle, de Scouts zoeken de uitda-
ging op in het bos en de stad en de Explorers maken nog spectaculairdere programma’s dan vorig jaar. 

Na een paar weken hadden we al weer een tof weekend-kamp om alle oudste jeugdleden van de speltak uit te zwaaien naar de volgende 
leeftijdsgroep (= speltak). 
Op dit weekend-kamp hebben we in de avond het mysterie van de dood op top pokeraar Al Capone opgelost, door bij alle verdachten een 
casino spel te spelen. Uiteindelijk hebben we de schoonmaker opgepakt. Hij was jaloers op iedereen die zoveel geld met een spelletje 
verdiende. En hij maar werken…
‘s Avonds heeft de staf alle Scouts en Explorers aan de andere kant van de stad gedropt. Vanaf hier moesten zij terug lopen. Maar niet 
zonder gevaar… de stafleden reden rond om hun te zoeken. Als ze gezien werden kreeg de groep spullen mee die ze mee terug moesten 
dragen. Terug bij ‘t Hoefke hebben ze nog even kunnen genieten van het knapperende kampvuur. 

De volgende dag hebben we gezamenlijk ontbeten en daarna heeft elke speltak een stuk van het overvliegparcours gemaakt. Alle jeugd-
leden die gingen overvliegen moesten over dit parcours om te bewijzen dat ze klaar waren om over te vliegen naar de volgende speltak. 
Als klap op de vuurpijl moesten de oudste jeugdleden van een lange kabelbaan af. 

Hoe een oud-welp het ervaren heeft om over te vlie-
gen:
"Ik vond het in het begin best spannend om naar het 
weekend-kamp te gaan, omdat ik niet wist wat er 
ging gebeuren. Maar toen ik moest beginnen dacht 
ik, ohhh dat is wel makkelijk. De kabelbaan was het 
allerleukst. Nu ik bij de Scouts zit vind ik het heel leuk
en heb ik het erg naar mijn zin."

Foto links: Een stukje van het parcours dat door de Welpen was uitgezet wordt door een overvliegend staflid met succes overwonnen
Foto midden: De spectaculaire kabelbaan door een overvliegende Welp bedwongen
Foto rechts: 4 overvliegende Explorers aan elkaar vast gebonden en touwtje springend…

Weer een aantal weken later hebben een aantal Explorers, Pivo’s en Stamleden mee gelopen met de ZOT. De Zuylensteyn Oriëntatie Tocht 
in de Utrechtse Heuvelrug. Tijdens deze tocht lopen zij langs allerlei posten. Eén van onze 4 groepen is 3e in het klassement geworden. 
Super gedaan! 

Enthousiast geworden na het lezen van deze stukjes om dit zelf mee te kunnen maken of om als vrijwilliger dit voor hen mee te organi-
seren? Neem contact op met het secretariaat (Ruud Claassen) via e-mail: secretariaat@scouting-columbus.nl of bel met 06 53 41 59 73

Contactgegevens Team Jongencentrum 4 West:
Cherinne Beaart 06 467 68 115 c.beaart@divers.nl
Jos de Kort 06 557 88 548 j.dekort@divers.nl
Ilona Steevensz 06 278 36 911 i.steevensz@divers.nl
Inge Loermans 06 504 59 343 i.loermans@divers.nl

JC4West: De Eendenkooi 15  -  5223KG  's-Hertogenbosch
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Tijdelijk in een ander jasje, 
met dezelfde zorg voor u!

Half september veroorzaakte een korte maar felle brand veel schade in onze praktijk aan de 
Koenendelseweg. De behandelruimtes waren daardoor onbruikbaar geworden. Begin oktober zijn  
enkele tijdelijke woonunits geplaatst, waardoor wij u de zorg kunnen verlenen die u van ons gewend 
bent.

Verbouwing praktijk
Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om onze fysiotherapiepraktijk Fysiocompany Van de Ven & de Laat  
een moderne en frisse uitstraling te geven. Om dit te bereiken is het gehele gezondheidscentrum aan de 
Koenendelseweg 9 verbouwd. We hebben onze praktijkruimte daarbij uitgebreid met extra behandelkamers en 
een professionele oefenzaal. Op maandag 14 september jongstleden heeft er echter een felle brand gewoed in 
het gezondheidscentrum. Hierdoor is dusdanige schade aan het pand en onze praktijk ontstaan, dat de praktijk 
tijdelijk onbruikbaar is. Het was voor ons een grote tegenvaller, juist omdat we zo blij en trots waren op onze 
nieuwe praktijk. We kijken echter snel vooruit en hebben de werkzaamheden ter vernieuwing van de praktijk 
alweer gestart. Volgens planning kunnen we daar begin volgend jaar weer gebruik van maken.

Behandelingen gaan gewoon door
Tijdens de verbouwing van de praktijk werken we in ons tijdelijke 
onderkomen op hetzelfde adres. Op de parkeerplaats vóór het 
gezondheidscentrum is een grote unit geplaatst welke van alle 
gemakken is voorzien. We beschikken over een tweetal  
behandelruimtes en een oefenzaal met bewegingsapparatuur 
(fitness). Voor al uw behandelingen kunt u dus gewoon op het 
voor u vertrouwde adres terecht.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Naast algemene fysiotherapie is onze praktijk gespecialiseerd in 
manuele therapie, handtherapie, sportfysiotherapie, McKenzie, 
oefentherapie bij artrose/COPD/perifeer arterieel vaatlijden en 
medical taping.
Deze therapievormen kunnen worden ingezet voor o.a. rug-, nek- en hoofdpijn, hand- en polsletsel, 

sportblessures, gewrichtsklachten, long- en 
ademhalingsproblemen (COPD). 

Contact
Wilt u meer informatie, heeft u een vraag of wenst u een 
afspraak te maken, dan kunt u contact opnemen. Dat kan 
direct met de praktijk of via het algemene telefoonnummer 
van Fysiocompany. Ook zonder een verwijzing van de 
huisarts kunt u bij ons terecht. Graag tot ziens bij 
Fysiotherapie Van de Ven en De Laat; wij helpen u graag!

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

Algemeen
Fysiocompany

T: 073-6232222

Tijdelijk in een ander jasje, 
met dezelfde zorg voor u! Van de Ven & De Laat

20151120 WKS 2015 04 def.indd   17 22-11-2015   13:17:09



Geheel nieuwe, moderne praktijk met ruime behandelkamers

Tandartspraktijk De Kooiker 
gevestigd in Gezondheidscentrum 
Den Bosch West

Schrijf je nu in op:

www.dekooiker.nl

NIEUWE 

patiënten ontvangen 

GRATIS 
een gebitkit 

t.w.v. € 20.-

P
GRATIS

Tandartspraktijk De Kooiker is geopend  

in het nieuwe gezondheidscentrum  

Den Bosch West. (www.denboschwest.nl) 

Een moderne ruime praktijk met de 

nieuwste materialen, apparatuur en 

technieken. In de praktijk zijn tandarts  

Tim de Boer en Hans Oostermeijer 

werkzaam. Ook is er een mondhygieniste 

aanwezig.

-  U krijgt een vaste tandarts.

-   Gespecialiseerd in cosmetische 

tandheelkunde en complexe 

gebitsrenovaties.

-   Altijd gratis parkeergelegenheid.

-  Mogelijkheid tot avondafspraak.

-   Een behandelplan op maat naar  

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

Huidproblemen?
Kom naar Huidzorg 073!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidverbetering Acnetherapie Acnelittekens Vaatlaser
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definitief ontharen Steunkousen 
aanmeten

Oedeemtherapie Littekentherapie

 
 
Maak nu gratis een afspraak
voor een advies op maat!

 
Huidzorg 073 073 - 690 77 35
Gezondheidscentrum Den Bosch West www.huidzorg073.nl
Kooikersweg 203 info@huidzorg073.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

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

Of je moet het zelf doen !
Maak een afspraak:   06 24 11 55 87
Pieter Florisstraat 22, ‘s-Hertogenbosch (Kruiskamp)

knippen € 8,00                   kinderen tot 12 jaar € 7,00

Buurtkapper MO

Goedkoper kan niet !

Hebt u individuele (niet medische) hulp nodig?
Ik bied:
• mantelzorg
• sociale begeleiding, bijv. gezelschap
• persoonlijke hulp, bijv. formulieren invullen

Meer informati e vind u op de website  zorg.inbalansopweg.nl

Maak een afspraak voor een grati s persoonlijke
kennismaking met Mieke Schrieks van In Balans op Weg
(Meanderfl at, Kruiskamp)

E-mail:  miekeschrieks@gmail.com

Tel.nr.   06 1901 0608

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

www.ti ptopstudent.nl

bel 06 14 82 60 00
    of mail naar y.kroef@hulpstudent.nl
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We zijn weer gestart!.....Doe je mee?
EGA afslankcursus in Den Bosch-Engelen-Rosmalen
Onder deskundige begeleiding ga ook jij je streefgewicht behalen.
Zonder te het gevoel te hebben dat je aan het lijnen bent, ga je op een gezonde manier je eetpatroon 
aanpassen.
• samen met je gezin mee-eten
• op een verantwoorde manier afvallen
• in een veilige en gezellige omgeving

En….eenmaal op je streefgewicht blijf je gratis levenslang onder controle, zodat je de stok achter de 
deur blijft houden.
Twijfel je, of heb je nog vragen? Loop gewoon binnen en kom een keer vrijblijvend kijken.
francameijs@ziggo.nl  06 29 05 75 05
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B-Fit Kick-off  Kanteel KC Westerbreedte.....
Op vrijdag, 6 november, vond de kick-off  van het programma B-Fit bij Kanteel op KC Westerbreedte plaats. Kinderen 
en ouders hebben kennis gemaakt met een leuke beweegacti viteit die gegeven werd door B-Fit coach, Manon Thee-
uwen. Het onderdeel Peuterspel van B-Fit staat in teken van de Olifant die op reis gaat. De kinderen zijn enthousiast 
met de olifant op reis gegaan en hebben gespeeld met ballonnen, de bobbelbaan, liepen over de brug en kropen 
door de tunnel. 

Ook wijkgezondheidswerker van de GGD,
Ingrid Bodeutsch was aanwezig om samen 
met de kinderen een lekkere, gezonde trak-
tati e te maken. Van een mandarijn hebben 
ze een leuk poppetje gemaakt, ook hebben 
ze iets lekkers, gezonds gekregen om ti jdens 
de acti viteit op te eten. Het was een zeer ge-
slaagde ochtend!

Voetbalvereniging CHC trekt samen met Kanteel Kinderopvang, de GGD, 
Divers, gezondheidscentra in west en ’S-PORT het B-Fit project. Het doel 
van het programma is om peuters en hun ouders in contact te brengen 
met een acti eve, gezonde leefsti jl. Hoe? Door spelenderwijs meer te be-
wegen, kennis te maken met gezonde tussendoortjes, door meer water te 
gaan drinken en minder TV te kijken. 
Het B-Fit programma wordt uitgevoerd op 3 locati es. Bij voetbalvereni-
ging CHC voor ouders en peuters die niet naar Kanteel gaan. En op twee 
locati es van Kanteel, te weten BBS Boschveld en KC Westerbreedte. Opgeleide B-Fit coaches gaan de Pedagogisch 
Medewerkers van Kanteel ondersteunen hoe ze de verschillende interventi es in hun dagprogramma op kunnen 
nemen. Met als doel dat het programma geborgd gaat worden binnen het Kanteel beleid. Ouders worden nadruk-
kelijk betrokken en ontvangen informati e en voorbeelden zodat zij ook thuis acti ef en gezond aan de slag kunnen.
Daarnaast biedt ’S-PORT op drie locati es in West Pukkiesport aan. Dit is 
een beweegprogramma voor ouders en hun peuter waarbij ze samen er-
varen dat bewegen vooral heel erg leuk is om te doen. Jong geleerd is 
oud gedaan. En hoe leuk is het om samen met je kind te gaan bewegen. 
Hoe gaaf is het voor het kind om samen met vader, moeder of opvoeder 
de ‘grote’ wereld te gaan verkennen? Begrippen als boven, onder, naast 
en boven worden spelenderwijs ontdekt. En de BOFT-methode staat hier-
bij centraal. Dit betekent veel en vaak BEWEGEN, zorgen voor een goed 
ONTBIJT, WATER DRINKEN en minder TV kijken. Dit is de basis voor een 
gezonde, acti eve leefsti jl. Ook op langere termijn.

Meer informati e over Pukkiesport staat op www.s-port.nl 

SPORTSPREEKUUR
SPORTWIJK WEST
Iedere donderdag van 11:00 tot 12.00 uur

op het wijkplein Helft heuvel
U kunt bij het sportspreekuur terecht met al uw vragen

over sport en bewegen, bijvoorbeeld:
- Waar kan ik sporten?

- Waar kunnen mijn kinderen sporten?
- Zijn er aparte sportmogelijkheden voor inwoners van 50 jaar en ouder?
- Ik heb een beperking en wil graag sporten. Wat zijn de mogelijkheden?

- Ik wil graag een wandelgroepje opstarten, kunnen jullie mij helpen?
- Kunnen jullie me helpen bij het organiseren van een toernooi?

- Ik kan de contributi e niet betalen, hebben jullie advies?
Bent u niet in de gelegenheid om naar het sportspreekuur te komen, maar wenst u wel in contact te 

komen met een medewerker van ´S-PORT? Bel dan naar 'S-PORT, 073 615 51 55 op werkdagen tussen 
8:30 uur tot 17:00 uur of stuur een mail naar  sport@s-hertogenbosch.nl  
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Nieuw: Walking Football bij sv CHC.....
In het voorjaar van 2016 start sv CHC met Wal-
king Football. Walking Football is voetballen 
zonder rennen.
De regels zijn hetzelfde als bij het gewone voet-
bal, met een paar uitzonderingen. Zo is er geen buitenspel, zijn er 
geen keepers, mogen er geen slidings gemaakt worden en mag de bal 
mag niet boven heuphoogte komen.
De spelregels zijn bedoeld zodat blessures worden voorkomen. Er 
wordt 6 tegen 6 gespeeld op een klein veld.
Walking Football is voor mensen van 60 jaar en ouder.
Dag en ti jdsti p van de acti viteit wordt in overleg bepaald.
Interesse om te starten met Walking Football? Of wilt u alvast meer 
informati e?
Neem dan contact op met Ilvie van Schijndel van ´S-PORT, 
i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl  of  06 11 73 87 42

Aikidoschool Jushin Ryu opent haar deuren.....
Aikidoschool Jushin Ryu is gestart met het verzorgen van lessen in Sport-
hal de Schutskamp.
Aikido is een moderne Japanse marti ale sport die niet is gericht op het uit-
schakelen, maar op het leiden en begeleiden van de partner (relati e=ai) 
door middel van technieken en bewegingen.
Aikido ontwikkelt (verandert) conti nu  evenals de wereld om ons heen. 
Aikidoschool Jushin Ryu volgt de richti ng van Doshu Yoshigasaki. De lera-
ren van de school hebben beiden ruime ervaring in deze vorm van Aikido.
Aikido kan beoefend worden van jong tot oud.
Wil je alert zijn, juist reageren op het juiste moment, lichamelijk en gees-
telijk in goede conditi e blijven of deze verbeteren, jezelf weerbaar ma-
ken/houden, trainen met plezier en zonder competi ti e, je eigen grenzen 
verleggen? Dan is dit iets voor jou !!!

 Heb je interesse? Kom dan ti jdens een van onderstaande lessen gewoon een keer meedoen. 
  maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur (Regulier).
  donderdagmorgen van 10:00 tot 11:00 uur (Senioren)

Wil je meer informati e ga dan naar onze website  www.asjr.nl  of bel  06 297 43 162

Acti viteiten van 'S-PORT.....
Acti viteiten in de wijk West
Vanaf november zijn we begonnen met een voetbalschool voor kinderen bij CHC. In samenwerking met de voet-
balclub kunnen kinderen kennismaken met de voetbalsport en met de voetbalclub CHC op West. Alle kinderen zijn 
welkom, ook de kinderen die gewoon nog een keer extra willen trainen.

CHC wil graag de voetbalclub zijn voor de wijk. En niet alleen voetbal is mogelijk. Zo is er op de club ook een dartclub. Er komen dagelijks 
scholen gebruik maken van de velden. Er is Pukkiesport voor de allerjongste kinderen en in het voorjaar komt Ulti mate Frisbee Club de 
Swamp Dragons ook bij CHC trainen. Alle reden dus om een keer te komen kijken bij CHC.  

Hopelijk tot snel! Team ´S-PORT

Acti viteiten overzicht ´S-PORT
Dinsdag 10:00 tot 10:45 Pukkiesport (2&3 jaar)  CHC

Woensdag 14:30 tot 15:30 Kickboksen (6 t/m 12 jaar)  Atlent
  14:30 tot 15:30 Voetbalschool (4 t/m 12 jaar) CHC
  17:00 tot 18:00 Meidensport (10 jaar en ouder) BBS Westerbreedte
  18:15 tot 19:15 Kickboksen (13 t/m 18 jaar) Atlent
  18:30 tot 19:30 Meidensport (10 jaar en ouder) Sporthal Churchilllaan
  19:15 tot 20:30 Bootcamp (iedereen)  CHC

Donderdag 11:00 tot 12:00 Sportspreekuur   Wijkplein de Helft heuvel
  14:30 tot 15:30 Plein Acti ef!   KC de Kwarti ermaker
  14:45 tot 15:30 Pukkiesport (2&3 jaar)  Sporthal Churchilllaan

Vrijdag 15:00 tot 15:45 Pukkiesport (2&3 jaar)  BBS Boschveld
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Wij hebben een baan voor jou.....
Wij, Tennisvereniging De Schutskamp, hebben 10 verlichte kunstgrasbanen voor jou waar je het hele jaar door op 
kunt spelen. Van ’s-ochtends vroeg tot ’s-avonds laat.
Onze vereniging ligt op steenworp afstand van de Helft heuvel, achter de sporthal “De Schutskamp”.

Heb je vroeger getennist en zin om het weer eens te proberen, kom dan gerust langs om weer eens een bal te slaan. Je zult merken dat 
je snel het gevoel weer terug hebt. En heb je nog nooit getennist, maar wil je het een keer proberen, dan ben je ook van harte welkom. 
Tennis is voor jong en oud (wij hebben leden van 8 tot 93 jaar). alleen als er sneeuw is lukt het niet, maar alle andere weertypes zijn geen 
probleem. Met ti en verlichte, goede kunstgrasbanen hebben we veel ruimte en kun je het hele jaar door spelen. Alleen als er sneeuw 
is lukt het niet, maar alle andere weertypes zijn geen probleem. En hoewel er, zeker met lekker weer, alti jd gezelligheid is, hoef je nooit 
lang op een baan te wachten.“
Zin om een keer te komen tennissen? Kom langs, of mail me voor een afspraak, dan maak ik je wegwijs op de club!”. Wil je een keer 
komen kijken, dat kan natuurlijk ook. Vanaf vrijdag 13 november start de wintercompeti ti e weer. Hieronder zie je de speeldata en ti jden.

Dag  van  tot december januari
vrijdag 19:00 23:00     11  8, 15, 22
zaterdag 13:00 20:00     12  9, 16, 23
zondag  13:00 20:00     13  10, 17, 24

Kijk voor meer informati e en de verschillende lidmaatschappen op onze website.
Tot binnenkort, Maarten Cordenier, voorzitt er

Adres : Eendenkooi 3, 5223GK  ‘s-Hertogenbosch
E-mail:  voorzitt er@schutskamp.nl
facebook:  www.facebook.com/tennisvereniging.deschutskamp
website:  www.schutskamp.nl
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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!!

TOPEVENEMENT IN DE KRUISKAMP !!!!!
Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 is is door de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) voor de tweede keer 
benaderd om samen de FINAL FOUR  te organiseren.....
De FINAL FOUR is de bekerfinale voor de 4 beste Eredivisieteams uit de najaarscompetitie (Eredivisiecup). Daarnaast is er een aparte be-
kercompetitie op inschrijving voor alle teams uitkomend in de landelijke 1e, 2e en 3e divisie, genaamd NTTB Beker. 
Reden dat TTV de Kruiskamp ‘81 weer is gevraagd 
om dit evenement mee te organiseren is dat vorig 
jaar dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de ta-
feltennisvereniging een basis is gelegd voor een zeer 
succesvol evenement wat niet aan de aandacht van 
de aanwezige bondsbestuurders is ontgaan.
Dit topevenement waar de beste tafeltennis(st)ers 
aan gaan deelnemen vindt plaats op zondag 20 de-
cember 2015 aanvang 10:30 uur, en wordt gehou-
den in de sportaccommodatie aan de Churchilllaan 
81 te ’s Hertogenbosch.
Met andere woorden de gemeente ’s-Hertogen-
bosch alsook wijk de Kruiskamp heeft hiermee een 
topevenement wat je als sportliefhebber gewoon 
niet mag missen. Voor diegene die nog niet bekend 
zijn met deze geweldige sport is het een prima gele-
genheid om de thuisbasis van  TTV de Kruiskamp’81 
te bezoeken en waar naast het zien van toptafelten-
nis, in de foyer genoten kan worden van een hapje 
en een drankje. 
Wij hopen u op zondag 20 december aanstaande te 
mogen begroeten!

Met vriendelijke groet, Theo Viveen, Voorzitter - TTV de Kruiskamp ‘81
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