WIJKKRANT

KRUISKAMP-SCHUTSKAMP
Van de redactie

juni 2016 - 14e jaargang nummer 2 (oplage 6.100)

De redactie wenst de lezers alvast een goede vakantie en weer veel leesplezier bij deze "koninklijke" editie. Koningin Máxima opende op
woensdag 25 mei de inzamelingsactie Klassiek Geeft op de Bossche basisschool de Kruisboelijn. Bij de actie van NPO Radio 4 (die ook onderstaande foto's ter beschikking stelde) worden instrumenten ingezameld voor muziekonderwijs aan kinderen. De koningin overhandigde
het eerste ingezamelde instrument aan de 9-jarige Rashida Damide, luisterde naar het schoolorkest en woonde een muziekles bij van
groep zes. Na drie kwartier vertrok zij met een doos Bossche Bollen (voor thuis!!). Op het schoolplein raakten de kinderen niet uitgepraat,
want wat was Máxima toch aardig en wat had ze toch lieve woorden over voor de kinderen en muzikanten.
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 3/4 september a.s.
Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 5 augustus a.s.
aanleveren (zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

In het hart van deze editie: de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken
West Presenteert – Wijkfeest De Wereldreis – Het geheim van De Helftheuvelpassage –
Fase 2 in volle gang – Wijkraad slaat nieuwe weg in – Nieuw in de wijk: Benthe van der
Vleuten – Zonder Welstand (ver)bouwen – Eigen geld voor de wijk.

Noteer donderdag 16 juni in uw agenda !!
Noteer in uw agenda: donderdag 16 juni is er weer een bijeenkomst van ‘West Presenteert’ in SCC De Helftheuvel. Aanvang 20.00 uur. Er is heel veel ruimte om gezellig met elkaar te babbelen. Maar er komen ook wat
onderwerpen voorbij: de nieuwe website van West Presenteert, bouwen en verbouwen zonder bemoeienis
van Welstand en alle ideeën die wijkbewoners eerder hebben ingediend voor wijkactiviteiten.

Gaat er bij u een alarmbel rinkelen?

“De man vroeg aan mij hoe oud ik was. Ik zei hem dat hij daar niks mee te maken had. Daarna
probeerde hij mij een alarmsysteem te verkopen. Ik laat normaal niemand binnen maar deze man
wekte mijn vertrouwen waardoor ik hem toch binnenliet.”
Dat vertelde een oudere wijkbewoonster mij. In het begin van de maand mei zijn er enkele verkopers van alarmsystemen in de wijk langs de deuren gegaan. Vooral bij oudere mensen belden zij
aan en probeerden zij draagbare alarmsystemen te verkopen.
Op zich is er niets mis met zo’n systeem en zal een aantal mensen gewoon tevreden zijn, maar het
gaat vooral over de wijze van het verkopen waarbij vaak een bepaalde dwang wordt uitgeoefend
en de bewoners overrompeld worden en overgaan tot de aanschaf terwijl zij dat eigenlijk niet willen of het product of dienst niet nodig hebben.
Dat is de reden dat de politie waarschuwt voor dergelijke verkooppraktijken.
Allereerst dient de verkoper in het bezit te zijn van een vergunning van de gemeente. Dat is vaak niet het geval. Door de verplichting van
een vergunning kan de gemeente het aantal venters onder controle houden en is het ook duidelijk wie er aan de deur komt en waarvoor.
Verder wordt u beperkt in uw keuzevrijheid doordat er met mooie praatjes en wat dwang voor u weinig bedenktijd overblijft en er veel
te snel een handtekening gezet wordt.
De politie adviseert u om niet zomaar zo’n verkoper binnen te laten.
Vraag eerst naar de vergunning en legitimatie. Zorg dat u niet alleen bent zodat u minder snel overdonderd wordt. Ook omdat er recente
voorvallen zijn geweest waarbij een verkoper zelfs tot oplichting en diefstal overging.
Als u wel geïnteresseerd bent is het toch verstandig om bedenktijd te vragen zodat u rustig de informatie kunt lezen en met anderen kunt
bespreken. De verkoper zal proberen om u toch snel over de streep te trekken. Trap daar niet in.
Een andere oudere wijkbewoonster gaf aan dat ze wel tot aanschaf was overgegaan maar, met erg veel moeite, het weer ongedaan had
kunnen maken. Aanvankelijk werd geweigerd om het abonnement in te trekken. De pakketbezorger die haar het alarm kwam bezorgen
gaf aan dat hij zijn auto vol had liggen met dergelijke pakketjes die hij in de wijk rond moest brengen. Vooral bij de flats waar veel ouderen
wonen.
Inmiddels is er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen waarin u van het aan de deur afgesloten contract af kunt komen.
Bovengenoemd advies geldt voor alle verkoop aan de deur, zoals dat van energiemaatschappijen, telecombedrijven, Ierse klusjesmannen, dakgotenreinigers en dergelijke.
Frank Verboord, wijkagent Schutskamp
frank.verboord@politie.nl
Wilt u de politieberichten uit uw eigen wijk ontvangen? Wordt dan lid van het BIN. Aanmelden kan via www.bindb.nl
Hebt u zelf geen computer dan kunt u ook een familielid of kennis zich aan laten melden om u op de hoogte te houden
van hetgeen in de wijk gebeurt.

BIN: de teller staat op 1425 leden in Kruis- en Schutskamp!!

Uitbreiding Buurtpreventieteams Kruis- en Schutskamp..

We zijn nu precies een jaar verder. Vorig jaar mei zijn we met 9 mensen van start gegaan
in samenwerking met de Politie. Inmiddels nemen hier 30!! mensen aan deel.
We groeien gestaag.
Dank zij het enthousiasme van de teams kunnen we dan ook steeds intensiever in de
wijken aanwezig zijn. Om dit nog verder uit te breiden is verdere aanwas meer dan welkom. Via een maandelijks schema bepaal je zelf op welke dagen je voor 2 uur in je eigen
wijk aanwezig wilt zijn. Er zijn altijd meerdere teams tegelijk onderweg. De teams gaan
lopend of fietsend op pad. Ook hiervoor kun je zelf kiezen.
Doe mee en werk met ons aan een socialere en veiligere omgeving voor anderen én
voor jezelf.
Opgeven voor Buurtpreventie kan via de wijkraad (wijkraadwest@gmail.com), via het BuurtInformatieNetwerk (BIN), of bij Wijkplein De
Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109, 5224 AC 's-Hertogenbosch.
Uiteraard kun je je via deze kanalen ook rechtstreeks opgeven. Er wordt dan contact met je opgenomen.

U komt toch ook?

De Jeroen Bosch tentoonstelling is afgelopen, maar dat betekent niet dat er niets meer te doen is in Den Bosch. Integendeel zelfs!
In het weekend dat dit blad verschijnt is er alweer een groot evenement op de Parade!
Op zondagmiddag 12 juni wordt op de Parade het mooiste Bijbelverhaal van Den Bosch onthuld. Dat is iets wat u natuurlijk niet mag
missen.
Vanaf 14:00 tot 18:30 uur zijn er op de Parade allerlei festiviteiten die te maken hebben met de Bijbel en met het christelijk geloof. De gezamenlijke Bossche kerken presenteren zich, er zijn activiteiten voor jong en oud (en voor iedereen die daar tussen zit). Ook de bekende
gospelband Trinity treedt op. En wat zo uniek is: Alles is gratis! Ja, u leest het goed: Alles is gratis.
Als u zomaar een praatje wilt maken of behoefte hebt aan een goed gesprek, u bent van harte welkom. Maar misschien wilt u nu eindelijk
wel eens kennismaken met de mensen van de Evertsenstraatkerken. Ook dat kan. Wij zijn er ook en we begroeten u graag.
Overigens hoeft u om met ons kennis te maken niet helemaal naar de Parade; iedere zondag bent u welkom in onze kerkdiensten. Die
beginnen in de regel om 10:00 uur en worden gehouden in de 3 kerken in de Evertsenstraat, midden in de Kruiskamp.
Ook op onze websites www.denbosch.gkv.nl, www.detoevlucht.net, www.nak-nl.org kunt u veel informatie vinden.
Namens de Nieuw Apostolische Kerk, de Pinkstergemeente De Toevlucht en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
Henk van Weelden

West Presenteert.....

'West Presenteert' is de paraplu van Wijkraad West en BBS De Kruiskamp die als doel heeft om alle initiatieven, bewoners en organisaties in West aan elkaar te verbinden. Op donderdag 24 maart was er een bijeenkomst in het Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel
met als vraag "Hoe kan 'West Presenteert' partijen samenbrengen en waar is behoefte aan onder bewoners van de wijk?"
De aftrap van de avond was een chaotisch spel, waarbij mensen elkaar bekogelden met bollen wol. Hoewel het voornamelijk bedoeld
was als opwarmertje, maakte het ook het doel van de avond meteen visueel. Ook al was je zelf via de wol maar met enkele anderen
verbonden, in zijn geheel vormde de groep een groot netwerk.
Ook wethouder Paul Kagie is onderdeel van ons netwerk!

Wat zou het mooi zijn als de toegang tot dat netwerk wordt vereenvoudigd zodat je
elkaar beter kunt vinden. Waardoor je ook eens een beroep op iemand kunt doen
die je tot voor kort misschien nog nooit had gesproken! En dat is precies wat 'West
Presenteert' de komende tijd mogelijk wil gaan maken.
En nu...? Nu gaan enkele bewoners en professionals aan de slag om het eenvoudiger
te maken om elkaar te vinden in de wijk. Zo wordt er gewerkt aan een wijkwebsite
waar alle partijen en activiteiten op terug te vinden moeten zijn. Daarnaast heeft
inmiddels het eerste netwerkdiner plaatsgevonden waar onder het genot van een
hapje en drankje nieuwe verbindingen kunnen ontstaan tussen actieve wijkbewoners. Tenslotte gaan we aan de slag om nieuwe vrijwilligers te werven en deze te
koppelen aan initiatieven en bewoners die wel wat extra handen of denkkracht kunnen gebruiken.
Iedereen wordt natuurlijk via allerlei kanalen op de hoogte gehouden van de vorderingen. Onder andere via aankondigingenn van activiteiten in de wijkkrant, via de (nog op te richten) website, en via e-mail en facebook. Als u wilt meehelpen of meedenken met het opzetten
van de website, het opzetten van het wijkdiner of het koppelen van vrijwilligers aan projecten, dan horen wij graag van u!
Heeft u zelf een vraag ter ondersteuning van uw activiteiten? Misschien wilt u signalen kwijt uit uw buurt? Heeft u wensen om uw buurt
leefbaar te houden? Ook dan kunt u ons benaderen. Het emailadres is westpresenteert@gmail.com

Wandeling door Schuts- en Kruiskamp op zaterdag 25 juni 2016: West beweegt!

Vorig jaar organiseerde een groep wijkbewoners een wandeling naar de Moerputten. Dit jaar staat een informatieve wandeling door de
Schuts- en Kruiskamp op het programma. De tocht begint bij het Kindcentrum De Ontdekking aan de Rijzertlaan 242 en voert onder meer
langs de Moskee, het Wijkplein, het Beatrixpark, Kinderboerderij De Bossche Hoeve, Brede Bossche School De Kruiskamp, zorgcentrum
De Taling, jongerencentrum 4West en de sportverenigingen op het sportpark De Schutskamp. Tijdens de wandeling openen allerlei
organisaties en initiatieven hun deuren of geven aan de wandelaars desgevraagd uitleg. Zo zijn er initiatieven als de Buurtvaders, de
Doorgeefwinkel, de Kledingbank en de Wijkwerkwinkel. Maar de wandeling gaat ook langs het Cruijﬀcourt en langs sportverenigingen
als tennisvereniging de Schutskamp, atletiek- en hardloopvereniging O.S.S.-VOLO en voetbalvereniging CHC. Daar kunnen de wandelaars
hun terreinen ook met eigen ogen zien en nadere informatie krijgen.
Aan de wandeling kunnen niet alleen de bewoners van de Schutskamp
en de Kruiskamp deelnemen maar ook andere
geïnteresseerden.
Deelnemers aan deze wandeling van ongeveer 6 km ontvangen na afloop een herinnering en een drankje.
De wandeling kan op zaterdagmiddag 25 juni worden gemaakt tussen 13:30 en 17:00 uur. Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.
De organisatoren rekenen vanwege het gezellige en interessante programma op een grote opkomst.
"West Presenteert: West Beweegt!" De Wijk West heeft weer wat. Volgens onderzoek sporten en bewegen de inwoners van deze wijk
minder dan in andere wijken. Daarom is een paar jaar geleden in samenwerking met Wijkraad West en een aantal sportverenigingen
het project Sportwijk West opgericht. Sindsdien zijn er al meer wijkbewoners, zowel jong als oud, aan het bewegen geslagen. Ook deze
wandeling draagt eraan bij en zet ertoe aan. Want bewegen en sporten zijn gezond en gezellig. Het is de bedoeling van deze wandeling
een jaarlijks terugkerend evenement te maken. De initiatiefnemers gaan ervoor! De gemeente ’s-Hertogenbosch en stichting Divers ondersteunen het initiatief. Nadere informatie over de wandeling verschijnt in juni op de website van de wijkraad www.wijkraad-west.nl

Ode aan Ria Sleutjes, een bijzondere bewoonster van de Kruiskamp.....
Ria Sleutjes is op 2 mei j.l. 80 jaar geworden. Zij is een actieve, sociale vrouw.
Sinds jaar en dag verzorgt en begeleidt zij, geheel vrijwillig, op dinsdagmiddag bij de
Stichting Actieve Senioren in het Sociaal Cultureel Centrum “de Helftheuvel” de activiteit
kaarten maken voor ongeveer 40 personen. Zij doet dat met overgave en veel passie.
Deelnemers dragen haar op handen.
Daarnaast is zij zeer actief als vrijwilligster bij de Zonnebloem afdeling Groot-West.
Zij bezoekt eenzame ouderen, verkoopt loten voor de nationale Zonnebloemloterij en
is behulpzaam bij allerlei zonnebloemactiviteiten. Haar medevrijwilligers zijn heel blij
met Ria.
Ook is Ria de beheerder van de ontmoetingsruimte ’t Struweeltje in het appartementencomplex Wilgenstruweel aan de Admiraliteitslaan. Zij organiseert voor de bewoners
bingoavonden, knutselmiddagen, koffieochtenden, inloop- en sjoelavonden, doet de inkopen, verzorgt de Nieuwjaarsborrel, Paasbrunch, Hightea, Barbecue. Zij draait bardiensten en zorgt er ook nog voor dat de ontmoetingruimte schoon blijft. Zij doet dit alles
met heel veel plezier. De bewoners kunnen niet zonder Ria.
Wat zij op haar leeftijd nog presteert is zeer respectabel en bewonderenswaardig. Ria
doet alles met zoveel overgave dat zij, als blijk van waardering, het verdient om in het
zonnetje gezet te worden en in de picture te komen.
Iedereen die geniet van haar diensten en aanwezigheid zal het hier mee eens zijn !!

Klusje te doen? Vraag de klussendienst om hulp.....
Staat er al weken een koffiezetapparaat op uw aanrecht waarvan de stekker loszit?
Of heeft u een nieuwe foto die u graag aan de muur wilt hangen in een mooie lijst? En lukt het
u niet de klus alleen te klaren? Schakel de klussendienst in!
Sinds enkele weken heeft West een klussendienst. Dit is een groep vrijwillige klussers die bewoners van Schutskamp en Kruiskamp graag helpt met kleine klusjes in en om het huis. Deze groep
zet zich graag in voor bewoners die deze klusjes niet zelf, of niet alleen, kunnen uitvoeren. De
klussendienst richt zich op mensen die niemand in hun omgeving hebben die hen kan helpen
met de klus en waarvoor het niet haalbaar is een professionele klusser in te schakelen.
Heeft u een klusje, neem dan contact op met de klussendienst. Er wordt dan bekeken of de klussendienst u kan helpen en wat er voor de
klus nodig is. Ook wordt er gekeken of en hoe u zelf kunt helpen bij de klus.
Materiaalkosten betaalt u natuurlijk zelf, maar de klussers werken volledig vrijwillig en dus kosteloos (maar een koekje bij de thee gaat
er natuurlijk altijd wel in!).
Heeft u helemaal geen klusjes in huis, omdat u zelf graag klust? Ook vrijwilligers om de klussendienst verder te versterken zijn welkom!
Voor contact met de klussendienst kunt u mailen naar b.vandervleuten@divers.nl of op een vrijdag bellen naar nummer 06 55322160
U komt dan in contact met Benthe van der Vleuten. Zij is wijkwerker bij Welzijn Divers en contactpersoon voor de klussendienst.

Nieuwe bewoners in de wijk......

Het zal u niet ontgaan zijn, aan de Michiel de Ruyterstraat wordt de Compagnie gebouwd door Zayaz. Een onderdeel daarvan is Vivent Het Andere Wonen. Vivent Het Andere Wonen heeft 16 appartementen beschikbaar voor mensen met dementie die geclusterd zelfstandig willen blijven wonen met zorg of ondersteuning,
midden in de wijk.
Geclusterd Wonen
Wat is geclusterd wonen? Als u bij ons komt wonen heeft u de beschikking over een volwaardig appartement, met eigen slaapkamer (soms twee), een keuken en woonkamer. Dit bevindt zich in een apart deel van
het gebouw de Compagnie. Er zijn twee gemeenschappelijke ruimten waar we gezamenlijk wonen en leven
als u dat wenst. Hier worden activiteiten georganiseerd en maaltijden gezamenlijk genuttigd. Het ondernemersduo van Vivent Het Andere Wonen woont ook bij u in de vestiging. Er is dus altijd 24/7 zorg in huis. Daarnaast gaat u samen kijken welke zorg en ondersteuning
nodig is om weer het beste uit uw dag te halen. Dit kan naast bijvoorbeeld meehelpen met aankleden en douchen ook het uitlaten van
uw hondjes zijn. Daar is geen directe servicedienst voor maar samen met u, vrijwilligers, zorgprofessionals en uw sociale netwerk in de
wijk gaan we kijken hoe we deze ondersteuningsvragen kunnen invullen.
Oplevering 1 september
Het gedeelte Vivent Het Andere Wonen in de Compagnie gaat per 1 september open. De ondernemers die deze locatie runnen, zullen
dan samen met de nieuwe bewoners gaan wonen op deze nieuwe vestiging.
Heeft u interesse om hier te wonen?
Heeft u dementie of een andere ondersteuningsvraag en is alleen wonen of met uw partner niet meer veilig? Dan is dit misschien de
woonoplossing met zorg voor u. Bel dan met telefoonnummer 088 – 163 70 86 en we maken graag een afspraak met u.
Kom jij bij ons werken?
Herken jij je in de woorden: doorzetter, creativiteit, ondernemen, authentiek, warme zorg, ontmoeten, interesse, zorgen voor veiligheid,
flexibel, liefde, begrip en invoelend vermogen voor bewoners, denken in mogelijkheden en vrijheid? .
Heb jij een opleiding in zorg of welzijn minimaal niveau 3? Dan zoeken we jou om onze bewoners waardige en liefdevolle zorg te geven.
Stuur je CV en motivatie naar compagnie@hetanderewonen.nl
Vragen?
Heeft u vragen over Vivent Het Andere Wonen, kijk dan eens op onze website www.hetanderewonen.nl
Bellen kan natuurlijk ook via telefoonnummer 088 163 70 86 of mail naar compagnie@hetanderewonen.nl

Meer! met elkaar.....

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 kunt ontwikkelen op je eigen tempo, 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 onder begeleiding van Divers Welzijn.
Dag

Tijd

Activiteit

Waar

Kosten

Maandag

09:00 - 11:30

Initiatiefgroep West. Vrijwilligersgroep die bij elkaar komt om de weekplanning te maken en alle activiteiten te organiseren en te regelen. Wil
je mee organiseren? Neem contact op met de Initiatiefgroep.

Kindcentrum
Westerbreedte

geen

Maandag

09:00 - 11:15

Naailes. Je leert naaien op maat. Je kunt kiezen uit maten opnemen, de Kindcentrum
juiste stof bij het juiste patroon zoeken, het patroon aanpassen op jouw Westerbreedte
maat, in elkaar naaien, maar ook voor reparatie en herstelwerk.

€ 1,00 per les
van tevoren
inschrijven

Dinsdag

09:00 uur zijn we open,
09:30 - 11:30 activiteit

Inloop. Samen met andere vrouwen zijn. De dag doornemen, meedoen
aan verschillende activiteiten (zie info per week onderaan deze tabel).

Kindcentrum
Westerbreedte

€ 0,50 per keer

Woensdag 09:00 - 11:30

Taalontmoeting. Via het leren van taal anderen ontmoeten. De taalont- Kindcentrum
moeting is een samenwerking met de docenten van het KW1 College.
Westerbreedte
Dit is een vrouwengroep. Kinderoppas is aanwezig. Wel aanmelden.

€ 0,50 per keer

Vrijdag

Moedergroep. Moeders met kinderen in de leeftijd tussen 0 en 4 jaar
komen bij elkaar. De kinderen kunnen samen spelen. De moeders wisselen ervaring en kennis met elkaar uit.

€ 0,50 per keer

10:00 - 11:30

Kindcentrum
Westerbreedte

De Inloop in de Kruiskamp
Elke week wordt er iets anders georganiseerd. Een activiteit waarbij je elke week kunt kiezen of je mee wilt doen of niet.
Vanaf 09:00 uur is er koffie/thee. Van 09:30 tot 11:30 uur is de activiteit. Dit is het programma tot aan de zomervakantie:
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni
5 juli
12 juli
19 juli

Workshop Van Niets naar Iets. Ontdek hoe je van weinig mooie dingen kunt maken.
Voorlichting met de GGD: Suikerziekte
Ouderkamer met opvoedingsondersteuning Divers en KC Westerbreedte
Uitwisselen recepten, lekkernijen
Vrije inloop, welkom om koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten
Geen activiteit in verband met de stedelijke vrijwilligersdag van MEER! met elkaar.
Ontmoetingslunch: iedereen maakt iets lekkers en neemt dit mee.

Werkgroep Armoede......

Sinds kort zijn we in de Schutskamp en Kruiskamp gestart met een werkgroep Armoede.
Ervaringsdeskundige bewoners zijn samen met buurtteamleden (Juvans en Divers) uit onze wijk en de BBS manager aan het kijken of zij
iets voor mensen kunnen betekenen die op een of andere manier in armoede leven.
Allereerst was het belangrijk om samen dezelfde taal te spreken. Kijken we als bewoner hetzelfde tegen armoede aan als de beroepskracht? Snel werd duidelijk dat we hetzelfde doel hebben, namelijk de mensen ontdekken die in armoede leven. Dit is niet altijd gemakkelijk. Armoede is er in vele vormen: financieel, maar ook door uitsluiting van het sociale leven, niet mee kunnen doen. Als tweede vonden we het belangrijk om het gesprek aan te kunnen gaan, het taboe te doorbreken. Armoede is geen schande. Niemand kiest daarvoor.
Als laatste is het van groot belang dat mensen goed geïnformeerd worden. Er zijn diverse regelingen, maar niet iedereen weet welke op
hen van toepassing is, of waar ze moeten zijn.
Het grote verschil in de werkgroep is de emoties die het met zich meebrengt. Mensen die in armoede hebben geleefd, kunnen zich nog
makkelijker verplaatsen in anderen wat dit op emotioneel vlak met zich meebrengt. Dit is van groot belang bij dit onderwerp omdat het
verder gaat dan regeltjes. Armoede wordt dan ook geen ruimte meer hebben om dingen in een ander perspectief te zien, in creatieve
oplossingen te denken, of om vragen te stellen.
De werkgroep is nu aan het kijken of we in deze wijk contactpersonen kunnen vinden die samen met ons het onderwerp heel laagdrempelig bespreekbaar kunnen maken. 'Gewoon' met mensen uit de wijk die zij tegenkomen. En hen kunnen doorverwijzen als zij
ondersteuning willen.
Heb je interesse om mee te doen? Heb je vragen over armoede of wat wij aan het doen zijn? Schroom niet, en bel ons!
Namens de hele werkgroep: Ayse, Jaap, Geerte, Nuran, Rene en Sonja
Je kunt contact opnemen met:
Geerte van Hoek, de Doorgeefwinkel, 06 40983899, Kooikersweg 551, (open op woensdag en donderdag)
Claudia ten Hove, Welzijn Divers, 06 21 59 37 23, c.tenhove@divers.nl

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 receptie.
Hoe ver?
Afhankelijk 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.
Kosten?
€ 11,95 per maand. Dit is inclusief koffie/thee na afloop.
Wat moet ik aan? Stevige schoenen waar u goed op kunt wandelen. Gemakkelijk zittende kleding is aan te raden.
Ook is het verstandig een flesje water mee te nemen.
Aanmelden? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurizio Atzeni m.atzeni@vanneynsel.nl 06 13 24 76 01

Activiteiten van de HCC in SCC De Helftheuvel.....

Elke derde en vierde vrijdagmiddag van de maand met uitzondering van de vakantiemaanden Juli en Augustus een computerbijeenkomst
waarbij we een actueel onderwerp behandelen. Deze middagen beginnen om 14:00 uur tot 16:00 uur. Zalen zijn open vanaf 13:45 uur.
Vierde vrijdagmiddag
Dit kan zijn een demo met uitleg over Windows 10, fotografie, veiligheid en Internet. Dit zijn een paar onderwerpen van de vele die we
behandelen. Ook is er een inloop waarbij je terecht kunt met computervragen en hulp, voor zowel software als hardware.
Derde Vrijdagmiddag
Ook is er op de derde vrijdagmiddag van de maand een speciale Linux en Apple middag
Linux behandeld een onderwerp over een bepaald programma , en gebruikers kunnen vragen stellen hierover, ook worden er vragen
behandeld waarmee men problemen heeft in Linux.
Linux is een gratis besturingsysteem en een goede vervanger voor bv. Windows 10
Heeft u Apple-vragen? Bent u een (beginnend) Mac gebruiker, of overweegt u een dergelijke computer of iPad cq iPhone aan te schaffen? Kom vrijblijvend naar onze bijeenkomst met uw vragen en wensen. De onderwerpen die we nu en in de toekomst gaan behandelen
zullen ook voor de beginnende Mac en iPad/iPhone gebruiker zeer welkom zijn.
Info
Zaalcoördinator Wim de Bruijn, Werkgroepen Linux en Apple, op de betreﬀende vrijdagmiddagen.

Nieuwbouwplan aan de Rijzertlaan.....

In de Bossche wijk De Schutskamp, op het parkeerterrein naast ‘Kindcentrum de Ontdekking’, is het plan om een complex met 30 appartementen te realiseren. Naast het complex komen 10 woningen, bestaande uit 8 rijwoningen en 2 hoekwoningen.
Novaform Vastgoedontwikkelaars, de ontwikkelaar van het nieuwbouwplan, is voornemens om de appartementen op de markt te brengen voor het huursegment en de woningen voor het koopsegment. De koopprijs van de rijwoningen bedraagt € 185.000 (VON) en voor
de hoekwoningen € 225.000 (VON).
Voor direct omwonenden van het plan, is op 17 mei jl. een informatieavond geweest. Heeft u de informatieavond gemist of wilt u meer
weten over dit nieuwbouwplan, bekijk dan de website www.rijzertlaandenbosch.nl

Zinderende Zomerschool voor senioren.....

Van 25 juli tot en met 12 augustus wordt de zevende editie van de zomerschool voor 55+ in ’s-Hertogenbosch gehouden. Er zijn ruim 100
activiteiten op velerlei gebied waar men aan kan deelnemen. Dit jaar is er veel aandacht voor bewegen, mede dankzij de inspanning van
'S-Port.
Zo kunnen deelnemers straks zowel in Rosmalen als in ’s-Hertogenbosch Zuid ervaren
wat “walking voetbal” betekent. Een sport die speciaal voor senioren is ontwikkeld en die
mei tot 20 juni
Inschrijven van 14
ustus 2016
de voetballers van weleer de kans geeft die sport weer op te pakken in een bij de leeftijd
t/m vrijdag 12 aug
juli
25
ag
and
ma
passend jasje. Voor het eerst kun je nu ook kennismaken met klassiek ballet, show- en
musicalballet en opnieuw: gericht op de senior. Dan kun je natuurlijk ook aan linedance
meedoen of gewoon een heerlijke middag komen stijldansen. Meedoen met Yoga in het
ool!
Geen gewone sch
park is mogelijk en er wordt gewandeld, waarbij gestart wordt op diverse punten in de
stad en waarbij niet alleen het tempo wisselt (van rustig 3 km per uur tot stevig doorlobied
rkshops op het ge
pen), maar ook het thema: er wordt gewandeld in de natuur, in de stad en er is opnieuw
Activiteiten en wo
eit
vit
ati
cre
e,
ati
educ
van kunst, cultuur,
een literaire wandeling.
g.
gin
en bewe
Op kookgebied kun je onder vakkundige leiding de ins en outs van een goed worstenbroodje onder de knie krijgen, kun je leren om sushi te bereiden en dit jaar gaat de
U komt toch ook?
zomerschool ook op de Spaanse toer door het geheim van de tapas te verklaren en er
atie
Voor meer inform
T : 06 118 695 94
mee aan de slag te gaan.
hool@gmail.com
hool o.a.:
E : info.zomersc
Locaties Zomersc
bosch.nl
W : www.sasden
Er zijn daarnaast heel veel excursies op allerlei gebied, deelnemers kunnen er voor kie55+
F : zomerschool
zen om mannequin voor één dag te worden en dit jaar gaan we ook op pad met een bus:
naar de rozentuinen in Noord Limburg met een gids en een drie gangendiner.
Op de site www.sasdenbosch.nl onder het kopje “Zomerschool” vind je het volledige
programma en een inschrijfmogelijkheid. Papieren boekjes liggen bij de bibliotheek, het
wijkplein en de helftheuvel bv. Het deelnemersaantal blijft groeien en de belangstelling
is groot. Op tijd inschrijven om teleurstelling te voorkomen, is dan ook aan te raden.
Tijdens de zomerschool hebben we trouwens ook een last-minute-balie bij "In de Roos"
op Zuid.Daar kun je altijd nog even kijken waar een plaatsje open is, je inschrijven en
daarna gewoon nog meedoen!

r 55+
Zomerschool voo

Centrum In de Roos
Sociaal Cultureel
oeting Rosmalen
Centrum De Ontm
Sociaal Cultureel

Met ‘Stichting Hulp Wadduwa’ de zomer in.....
Op zondag 26 juni a.s. is iedereen uitgenodigd om in zomerse sferen te genieten van muziek van o.a. Robby Lee uit Geﬀen, sambaband
Sambastica uit Den Bosch en The Rocking Coasters uit Oss. in 'Den Driehoek' in Vinkel is het genieten van een feestelijke muzikale
zondagmiddag met uiteraard een loterij met leuke prijzen, georganiseerd door SHW.
Ad van Lokven en Geert Hanegraaf zijn al meer dan tien jaar heel actief in de weer voor ‘Stichting Hulp Wadduwa. Tien jaar geleden
werd na de Tsunami stichting ‘Hulp Wadduwa’ opgericht en er werden financiële middelen gezocht om direct hulp te bieden. Wat in
eerste instantie begon met hulp in de vorm van voedselpakketten,
schoolspullen, vissersnetten, fietsen enz., is nu uitgegroeid tot hulp
in de vorm van zogeheten ‘scholarships’. Onderwijs is immers de
toekomst en zorgt voor een duurzame ontwikkeling. Deze ‘scholarships’ geven kansarme jongeren de mogelijkheid onderwijs te volgen. Op die manier kunnen ze vervolgens een bestaan opbouwen
en hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van Sri Lanka.
De opbrengst van de entreekaarten en de loterij komen dan ook
helemaal ten goede aan de stichting. Ook zijn er leuke hebbedingen te koop, waarvan de opbrengst naar de stichting gaat.
Toegangskaarten zijn € 6,= in de voorverkoop (€ 7,50 aan de kassa).
Kaarten in de voorverkoop zijn te verkrijgen bij: Den Driehoek, Vinkel - Coöp Hubers, Vinkel - Albert Heijn, Nuland - Rianne’s mode,
Geﬀen en Modehuis de Bruin Helftheuvel Passage, Den Bosch.
De feestzaal is open vanaf 13:00 uur. De middag duurt van 13:30
tot 18:00 uur.
Voor meer informatie: www.wadduwa.nl

Zorgboerderij De Locatie.....

De lente is aangebroken, dat betekent ook nieuw leven op zorgboerderij De Locatie.
Met Pasen waren er lammetjes en kuikentjes en op dit moment begint er in de moestuin al
van alles boven de grond te komen. Over enkele weken zullen er verschillende groenten- en
fruitsoorten te koop zijn in winkel: Vers van den Akker.
De winkel is geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 10 en 14 uur en naast groenten en fruit zijn er verschillende streekproducten te koop. Tijdens winkeltijden is ook het
terras naast de winkel geopend, en bent u welkom voor een heerlijk kopje koffie met zelfgebakken taart.
Heeft u daarnaast ook zin om een dag of dagdeel te komen helpen in de moestuin (permacultuur) of in de winkel, dan bent u van harte uitgenodigd.
Zorgboerderij De Locatie is op zoek naar vrijwilligers met of zonder groene vingers die ons
willen komen versterken.
U kunt zich aanmelden bij delocatie@gmail.com www.delocatie.nl

Wijkplein Zorg(t) voor elkaar
Kom ook naar de opening van het vernieuwde Wijkplein Helftheuvel op 25 juni 2016!
In oktober 2013 opende Wijkplein Helftheuvel haar deuren samen met de partners GGD
Consultatiebureau en Fysiotherapie Helftheuvel. Sindsdien weten veel wijkbewoners hun
weg naar het centrum te vinden. De kracht van het centrum ligt in intensieve samenwerking. Het wijkplein is een plek van, door en voor bewoners.
In Wijkplein Helftheuvel wordt eigen kracht, kennis en kunde gebundeld met als doel de
zelfredzaamheid van de bewoner te versterken. Bij GGD Hart voor Brabant begint het met de
kleintjes die in goede handen zijn bij jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen op het consultatiebureau. Daarnaast zijn de wijkgezondheidswerkers ook verbonden aan het consultatiebureau. Met de
partners GGD en Fysiotherapie Helftheuvel is er een goede verbinding tussen zorg en welzijn gelegd.
Daarmee heeft Wijkplein de Helftheuvel de zorg voor elkaar!!
Vanuit de rol van beweegspecialist en de betrokkenheid bij de wijk is de wens van de fysiotherapeuten om laagdrempelige en betaalbare beweegzorg aan te bieden voor wijkbewoners. Bewegen levert
een belangrijke bijdrage aan het lichamelijke maar ook geestelijke welzijn en is een sociale activiteit.
Dit sluit goed aan bij het aanbod van Wijkplein Helftheuvel. Daarom is medio vorig jaar gestart met
uitbreiding van de fysiotherapiepraktijk in de voormalige huisartsenpraktijk. Fysiotherapie
Helftheuvel biedt nu medische training in groepen met intensieve begeleiding door de
fysiotherapeuten.
Naast oefenruimte en meer behandelfaciliteiten voor Fysiotherapie Helftheuvel, is er ook een
prachtige ruimte voor de nieuwe partner: Reinier van Arkel. Zij starten vanaf juni met een nieuw
maatschappelijk steunpunt voor de wijk West. Het maatschappelijk steunpunt is er voor burgers die
zich als gevolg van psychische problemen, ziekte of beperking, kwetsbaar voelen en hulp kunnen gebruiken bij het zelfredzaam functioneren. Er is altijd een luisterend oor en ondersteuning in de vorm
van cursussen, workshops en activiteiten die o.a in samenwerking met de wijk georganiseerd
worden.
Vanaf nu grenzen Wijkplein Helftheuvel én Sociaal Cultureel Centrum Helftheuvel direct aan elkaar.
Het Sociaal Cultureel Centrum ‘De Helftheuvel’ is al sinds jaar en dag het ontmoetings- en
vergadercentrum in Den Bosch West. Ook het Sociaal Cultureel Centrum werkt vanaf nu nauw samen
met Wijkplein Helftheuvel.
Opening op 25 juni 2016! Tussen 14.00 en 17.00 uur
Graag willen de partners van het vernieuwde Wijkplein Helftheuvel u uitnodigen om het glas te heffen
op deze bijzondere samenwerking en feestelijk het vernieuwde wijkplein te openen. Op 25 juni kunt
u kennis maken met al het aanbod in het nieuwe centrum. Er zijn interessante activiteiten zoals het
volgen van een beweegles, het doen van een fittest, het laten maken van een echo, kennis maken
met diverse spreekuurhouders van het Wijkplein of een kijkje nemen in alle verschillende ruimtes. In
de nieuwe keuken van Reinier van Arkel worden lekkere hapjes en drankjes gemaakt en ook voor de
kinderen zijn er leuke activiteiten. U bent van harte welkom!

Wijkplein Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109 Den Bosch

Erfenis, testament en erfdeel.....
Wat zijn de ﬁnanciële gevolgen als één van de ouders komt te
overlijden en deze niets heeft geregeld in een testament?
Vaak zijn er veel discussies en ruzies over de nalatenschap van de overleden ouder,
vooral als er geen testament is. Familieleden krijgen soms al voor het overlijden
van hun familielid ruzie over de voorhanden zijnde spullen.
Een testament zorgt ervoor dat de verdeling van de nalatenschap een stuk makkelijker wordt. Een testament is echter geen garantie voor een snelle afwikkeling.
Helaas wijst de praktijk uit dat ook deze akte leidt tot de nodige discussies en zelfs
ruzies binnen de familie.

foto: Huub Hulsen

Heeft men geen testament, dan volgt uit de wet dat alles van rechtswege direct overgaat naar de langstlevende ouder. De kinderen
hebben dan een vordering op deze langstlevende ouder en wel tot de hoogte van hun erfdeel. De wet heeft het zo geregeld dat de
kinderen deze vordering niet direct kunnen opeisen. De kinderen kunnen op hun erfdeel pas aanspraak maken als de langstlevende
ouder overlijdt of in ﬁnanciële moeilijkheden komt te verkeren. In die gevallen is de vordering opeisbaar.
Als u het gevoel heeft dat uw langstlevende ouder het vermogen verkwist of u heeft te horen gekregen dat uw langstlevende ouder
gaat trouwen, dan kunt u voorkomen dat het vermogen verdwijnt of eigendom wordt van de nieuwe partner. U kunt dan bijvoorbeeld
uw erfdeel onder bewind laten stellen. Of u kunt gebruik maken van het inroepen van wilsrechten. In dat geval eist u het eigendomsrecht van de nalatenschap op. De langstlevende partner behoudt dan wel het vruchtgebruik, maar uiteindelijk bent u de eigenaar van
het vermogen. Hiermee voorkomt u dus dat de erfenis wordt opgemaakt.
U dient dit verzoek voor te leggen aan de kantonrechter. Het is verstandig om u in deze procedure te laten bijstaan door een advocaat.
Zoals gezegd, ook een testament leidt tot de nodige discussies binnen de familie. Bijvoorbeeld over de boedelbeschrijving, de verkoop
van een woning of de weigerachtige houding tot het geven van inzage in de ﬁnanciële stukken. Mochten er problemen ontstaan bij de
afwikkeling van de nalatenschap, dan is het raadzaam contact op te nemen met een advocaat. Deze kan een erfgenaam bijstaan om
alsnog te komen tot een correcte afwikkeling van de erfenis.

Naar het buitenland met de kinderen

Zeker met oog op de aankomende zomervakantie, stellen veel gescheiden ouders zich de vraag: ‘Mag ik met mijn minderjarige kinderen zomaar op vakantie naar het buitenland gaan?’
Als u met uw ex-partner afspraken heeft gemaakt over omgang tijdens de vakantieperiode en u wilt naar het buitenland met uw minderjarige kind of kinderen, dan dient u allereerst te zorgen voor een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor uw kind.
Om problemen bij de douane te voorkomen is het raadzaam om een schriftelijke toestemmingsverklaring mee te nemen op vakantie.
In deze verklaring wordt aangegeven dat beide ouders het eens zijn over de vakantie van de minderjarige in het buitenland. Deze
verklaring kan eenvoudig worden gedownload van het internet. Vervolgens kunnen de ouders samen dit formulier invullen. Door het
volgen van deze weg is het voor de douane duidelijk dat de andere ouder heeft ingestemd met het feit dat het kind op vakantie gaat
naar het buitenland. Indien u kunt aantonen dat de thuisblijvende ouder toestemming heeft gegeven, kunt u met een gerust hart op
vakantie.
Mocht u verder nog vragen hebben over de nalatenschap van uw familielid dan wel over uw minderjarige kinderen of ingeval sprake
is van een ander juridisch geschil, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Willems van Bladel Advocaten.
Uiteraard staat Willems van Bladel Advocaten te ’s-Hertogenbosch voor u klaar!

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

De Bossche Hoeve.....

Als we dit artikel aan het schrijven zijn voor de wijkkrant zitten we nog in de vroege lente. De laatste bloembollen
die we in het najaar hebben gepland staan nog in bloei en overal hebben we prachtige bloemen gehad. Begin april
hebben we in de supermarkten onze slag kunnen slaan met prachtige perkplanten, dankzij een schenking van een
buurtbewoner! Met planten hebben we moeten wachten totdat de ijsheiligen waren langs geweest. Die plantjes
konden we, met het oog op bevriezing, niet eerder buiten planten.
Gelukkig werken we ook veel samen met scholen om het park op te knappen. In dit geval heeft de Rijzert, school
voor vakonderwijs deze plantjes onder haar hoede genomen. Het mes snijdt hier dus echt aan twee kanten, leerlingen van hen konden
die plantjes in hun kas verder opkweken en wij waren verzekerd van grote planten na de ijsheiligen. Tijdens de bloemetjesweek in mei
hebben we ze allemaal kunnen zetten.
Gezien het feit dat wij voor het opknappen en onderhoud veelal gebruik hebben gemaakt van stagiaires zijn wij inmiddels ook een erkend leerbedrijf geworden.
Als eerste hebben wij bij aanvang van de overname ons ingezet
voor het dierenwelzijn. Zoals u al heeft kunnen beoordelen is dat
al een stuk verbeterd en ook daar wordt nu de laatste hand aan
gelegd. Dieren moeten altijd droog en verhard kunnen staan als
dit nodig is ter voorkoming van hoefrot. De wet helpt ons hiermee.

Inmiddels zijn ook al de eerste eendjes en gansjes geboren en is
het wachten op de kippen en de kalkoenen.

In vroeger tijden was er een kleine ruimte waarin de konijnen zaten. De
konijntjes hadden geen keuze, ze moesten zich laten knuﬀelen. Ze zaten
verhard en konden geen natuurlijk gedrag vertonen. Natuurlijk werden
ze ook graag geknuﬀeld, maar na 50 kinderen………….!!
We hebben inmiddels een grote konijnenheuvel waarin ook de cavia’s
vrolijk rondhuppelen. De mensen (want ook volwassen willen knuﬀelen),
kunnen in een apart gedeelte genieten van deze knaagdieren en proberen hen te lokken voor een knuﬀelpartij, de keuze is aan het diertje. Ze
hebben grote nachthokken en diverse schuilplekjes, maar allemaal zodanig dat ze gezien kunnen worden.
Nu is dus de tijd aangebroken om de rest van het park onder handen te nemen. Het park moet van de wijk zijn, voor jong en oud, voor
groot en klein, voor ziek en gezond, kortom voor iedereen. Men moet er kunnen spelen, men moet kunnen genieten van de dieren en
men moet kunnen genieten van de natuur. Dankzij sponsoren hebben wij een aanvang kunnen maken met “het achtergedeelte”. Hier is
nu een doolhof gekomen met (als de begroeiing is aangeslagen) natuurlijke verstopplekken. Een plek waar kinderen (onder begeleiding
van volwassenen) een broodje of iets dergelijks kunnen roosteren. Een mega zandplek en een bijen-/vlindertuin en er gaan nog meer
natuurlijke speelmogelijkheden komen! Tenminste als sponsoren ons goed gezind zijn?
Rondom het terras zijn ook zandbakken gekomen voor de allerkleinsten waar velen al plezier aan beleefd hebben.
In de weide bij het terras zijn twee oud Hollandse hoogstammige fruitbomen gepland, een Groninger Kroon en een James Grieve. Graag
willen wij in de toekomst een heuse boomgaard ontwikkelen met oudhollandse hoogstammige fruitbomen.
De vijver heeft een metamorfose ondergaan. Het is een prachtig stukje natuur geworden en de kleine aanplant die er nu staat zal in de
komende maanden uitgroeien tot prachtige struiken waar ook de wilde fauna haar intrek in zal gaan nemen.
De grond is zeer drassig, zoals op de gehele Kruiskamp, maar de eitjes die er vandaan kwamen zijn overheerlijk. Daarom hebben wij ook
nog een aantal kippen aangeschaft, Barnevelders en Lohman’s. Dit zijn van nature rustige lieve kippen en leggen veel eieren. Uiteraard
echte scharrelaars!
De komende maanden zal De Bossche Hoeve haar zomerkleed aantrekken en hopelijk komt u vaak genieten van het vele werk wat er
al in is gestoken. De Bossche Hoeve, Kruiskampsingel 565A, is dagelijks (maandag tot en met zondag) geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
Vindt u De Bossche Hoeve een belangrijke ontmoetingsplaats en wilt u onze inzet ondersteunen? Uw gift op rekeningnummer (IBAN)
NL57 RABO 0308 0940 18 is van harte welkom.
e-mail: debosschehoeve@denbosch800.nl

facebook: https://www.facebook.com/bossche.hoeve/

Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 15 juli 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 2016 #1: ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN, prijswinnaar is geworden mevr. B. Coort-Jonkergouw
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Horizontaal
1. bloemenverzendorganisatie; 7. plein in Maastricht; 12. eenheid van filmgevoeligheid; 13. afscheidingsproduct van de nieren; 14. laagte tussen twee
bergen; 15. soortelijk gewicht (afk.); 17. putemmertje; 19. eetlust; 21. familielid; 22. rekenopgave; 24. bagagerek op een auto; 27. persoonlijk voornaamwoord (Duits); 28. hoofd van een moskee; 30. Sociaal Economische Raad (afk.); 31. titel (afk.); 32. jong mens; 33. deel van de mond; 35. lange rij (ris);
37. zachte metaalsoort; 38. mannelijk beroep; 41. Nederlandse Aardoliemaatschappij (afk.); 42. niet vaak; 44. geestdrift; 46. kring om de zon; 47. aroma
(bouquet); 48. gemengde balsport; 49. knaagdier; 50. rivier in Noord-Brabant; 52. direct op televisie; 54. Joodse rustdag; 56. onderwereld; 58. snaarinstrument; 61. waterdoorlatend; 62. tafelfles voor wijn; 64. Nederland (afk.); 65. waardeloos ding; 67. erfelijk materiaal (afk.); 68. Chinese vermicelli;
70. overschot; 72. knaagdier; 73. behuizing van zigeuners; 76. plaats in Brazilië (afk.); 77. Amsterdams peil (afk.); 78. deel van bestek; 79. slotwoord; 81.
kanon (afk.); 82. paraplu (afk.); 83. elpenbeen; 84. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 86. in gebreke (laks); 87. prijsopgave.
Verticaal
1. versteend overblijfsel van plant of dier; 2. en andere (afk.); 3. United States of Amerika (afk.); 4. Turkse anijsdrank; 5. mengkleur van rood en violet;
6. melkklier; 7. laagcalorisch (mager); 8. pronkzuchtig; 9. deel van boom; 10. inhoudsmaat (afk.); 11. losse gedeelten; 16. plakmiddel; 18. electronic
mailsystem (afk.); 20. (snel)soort; 21. rekenkundige term; 23. sappig; 25. roemen; 26. hetzelfde (Lat.); 27. scheet; 29. betreurenswaardig (beroerd); 32.
lengtemaat; 34. schil (vel); 36. blauwe edelsteen; 37. ogenblik; 39. welpenleidster; 40. projectiel; 42. heerlijk (aangenaam); 43. dopheide; 45. gevangenis; 46. vestibule; 51. tam; 53. bewegingsorgaan van een vis; 54. zangstem; 55. platzak; 56. mannetjeskip; 57. schaapkameel; 59. bloedvat; 60. rond
verkeersplein; 62. mager en benig; 63. Italiaanse barbier; 66. snel; 67. kaal en droog; 69. rivier in Utrecht; 71. baardje; 73. scheldnaam voor politieagent
(Bargoens); 74. wraakgevoel (opgekropte haat); 75. familielid; 78. nagerecht; 80. ontkenning; 82. plaats (afk.); 85. gewicht (afk.).

Kom bewegen in onze nieuwe trainingsruimte!
Kleine groepen, intensieve begeleiding, laag tarief
Beweeggroepen voor iedereen!
Beweegt u te weinig en wilt u hier verandering in brengen? Lukt het als gevolg van een ziekte of
aandoening niet om zelfstandig te sporten? Wilt u het bewegen hervatten na een periode van
ziekte? Of wilt u gewoon aan de slag met uw conditie, dichtbij huis en met goede begeleiding?
Onze beweeggroepen zijn er voor iedereen! Samen met een van onze fysiotherapeuten kunt u nu
in onze moderne trainingsruimte aan de slag met uw persoonlijke beweegdoel!

Fysiotherapie Helftheuvel, zorg voor elkaar!
Bewegen levert een belangrijke bijdrage aan uw gezondheid. Het stimuleert niet alleen de lichamelijke, maar ook de geestelijke fitheid. Zorg van deze tijd vraagt om betrokkenheid en aandacht
voor uw gehele welbevinden.
Vanuit onze rol als beweegspecialist én de betrokkenheid die wij voelen met de wijken, hebben we
laagdrempelige beweegprogramma’s ontwikkeld. Hiervoor maken we gebruik van onze nieuwe
trainingszaal.

Drie gratis proeflessen
U kunt nu tot 1 juli kennismaken met onze Fysiofit-groepen. Geheel vrijblijvend kunt u drie gratis
proeflessen volgen.
Wilt u na deze proeflessen doorgaan met trainen? Een 10-trainingsurenkaart kost Eur. 50,— en is
drie maanden geldig. U kunt ook per les betalen. De prijs van een losse les is Eur. 6,— . Voor
cliënten geldt een aangepast tarief.
Neem contact op met onze praktijk voor aanmelding (073 6847100), of loop binnen bij Wijkplein
Helftheuvel voor meer informatie

Op 25 juni opening van het vernieuwde wijkplein!
Tussen 14.00 en 17.00 uur bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in ons vernieuwde
centrum en kennis te maken met ons aanbod, een groepsles te volgen en deel te nemen aan andere activiteiten.
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Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, juni 2016

West Presenteert: West
‘West Presenteert’ is de door de wijkraad West en de Brede Bossche School De Kruiskamp bedachte paraplu die boven allerlei
activiteiten en initiatieven wordt gehouden in Kruiskamp en Schutskamp.
Voorzitter Hans Kieft van de wijkraad
West legt uit: “Veel, door bewoners
bedachte en uitgevoerde, activiteiten zijn
en worden gebracht onder de noemer
van West Presenteert. Zo waren er al
‘West Presenteert: het Doorgeefdiner’,

‘West Presenteert: de Natuurwandeling’
en ‘West Presenteert: het Wijktheater’.
Binnenkort staat er een, wederom door
bewoners georganiseerde, wandeling
door de wijk op het programma en op 18
juni ‘West Presenteert: Avontuurlijke

koffie met de buren in een Vreedzame
Wijk’ en komt er in september ‘West
Presenteert: de Wereldreis’.
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Impressie van een eerder wijkevenement.

West Presenteert: ‘De wereldreis’
‘West Presenteert: De Wereldreis’ wordt
op 17 september van 12.00 tot 19.00 uur
gehouden in het Beatrixpark. Bezoekers
maken er kennis met de verschillende
culturen in Kruiskamp en Schutskamp en
vooral met elkaar. Er zijn hapjes en

drankjes en er zijn optredens van muzieken dansgroepen. Ook worden er workshops gegeven, zowel voor volwassen,
kinderen als jongeren. Op het programma staan onder meer graffiti en dance.
Verder geven diverse sportverenigingen

uit West presentaties.
Behalve de bewoners van Kruiskamp en
Schutskamp, zijn ook de buren, de
bewoners van Boschveld en Deuteren van
harte welkom.

vervolg van pagina 1
Bewoners kunnen bij de uitvoering
ondersteuning zoeken en krijgen van
medebewoners, maar ook van medewerkers van Divers of de gemeente.”
“Ook hebben we de afgelopen maanden
onderzocht welke mensen actief zijn en
wat zij en hun organisaties zoal doen in
de wijk. De conclusie: veel. Voor een
bijeenkomst, gehouden in maart, gingen
we op zoek naar mailadressen van al die
actieve bewoners en dat werden er
uiteindelijk 175. Met vertegenwoordigers
van de clubs, groepen en verenigingen
hebben we gesproken over wat ze te
bieden hebben en wat ze nodig hebben.

Eén van de conclusies: er moet een
overzicht van het aanbod komen voor
alle wijkbewoners. We gaan er mee aan
de slag. Er komt een website waarop heel
overzichtelijk alle organisaties, initiatieven en activiteiten zijn te vinden.”
Wijkfeest ‘de Wereldreis’
Naast een website zijn er nog andere
manieren om te ontdekken wat er
allemaal gebeurt in de wijk maar vooral
ook om de mens achter die initiatieven te
leren kennen. Hans: “Daarom dus het
wijkfeest dat vooral in het teken staat
van ontmoeten en kennis maken. Kennis
maken met elkaar, elkaars activiteiten,
cultuur, muziek, eten, enzovoort”.

Het was oorspronkelijk de bedoeling om
dat feest afgelopen maand al te houden,
maar dat lukte niet. “Geeft niks”, vertelt
Hans. “Het uitstel tot september zorgt
ervoor dat de organisatoren een nog
beter aanbod kunnen regelen en dat er
genoeg geld kan worden geworven.
Want zo’n feest kost nogal wat. Wat
ondanks het uitstel blijft is het multiculturele karakter van het feest. Vandaar de
naam: ‘West Presenteert: de Wereldreis’.”
Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers.
Mensen vooral die bij de opbouw, op de
dag zelf en bij het opruimen de handen
kunnen laten wapperen. Aanmelden kan
per mail: westpresenteert@gmail.com.

Het geheim van de Helftheuvelpassage
Zowat alle krantenartikelen over winkelcentra gaan tegenwoordig over leegstand. Dat het kommer en kwel is met winkels en dat
het ook niet meer goed komt. Er zijn uitzonderingen, zoals de Helftheuvelpassage in West.
De Helftheuvelpassage heeft geen
leegstand, trekt publiek van ver buiten
de wijk, is aantrekkelijk voor een grote
diversiteit aan mensen en heeft als meest
urgente probleem ruimtegebrek. De
winkeliers van menig ander centrum
zullen er jaloers naar kijken. Gery de
Bruin is voorzitter van de winkeliersvereniging en eigenaar van een modewinkel. Hij wil best vertellen wat het geheim
van ‘de Helftheuvel’ is, maar vindt
tegelijkertijd dat er geen sprake is van
een geheim.
Simpel
“Het is heel simpel. We doen met zijn
allen erg ons best voor onze klanten.
Schoon, veilig en gezellig – dat willen we
zijn en dat lukt best goed. Verder is de
mix aan winkels hier erg goed. We
hebben zaken die uitgesproken luxe zijn
en winkels die meer gericht zijn op lage
prijzen. Maar ook op een ander gebied is
de mix prima: hier komen mensen
boodschappen doen en ze komen er
winkelen. En dan mag ook de gratis

parkeergelegenheid niet ongenoemd
blijven. Ook fijn: het is hier overdekt. Als
het slecht weer is, doen we hier nog
steeds goede zaken.” En dan is er nog de
onafgebroken aandacht voor het uiterlijk
van het centrum. Zo wordt de passage
momenteel gerenoveerd, waarbij onder
meer de vloer wordt vernieuwd.
Marc Evers is één de winkelspecialisten
van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Hij
vertelt dat hij de Helftheuvelpassage
vaak als voorbeeld noemt in gesprekken
met vertegenwoordigers van andere
winkelcentra. “Vraag of Gery een keer bij
jullie langs komt, zeg ik dan. En ik vertel
dat het succes onder meer zit in de goede
onderlinge samenwerking van de
winkeliers én met de samenwerking die
ze met de gemeente hebben.”
Supermarkten
Inmiddels lijkt het winkelcentrum zowat
uit zijn voegen te barsten. Met name de
supermarkten willen graag groeien.
Jumbo en Albert Heijn zouden, als het
doorgaat, dan wat van de parkeerplaat-

sen afsnoepen. Dat wordt dan gecompenseerd met nieuwe parkeerplaatsen op
de daken van de supermarkten. Marc
legt uit dat ’s-Hertogenbosch relatief veel
kleine supermarkten heeft en dat de
wens tot uitbreiding ook op andere
locaties zal opspelen.
En dan is er nog de breed gedragen wens
om in de winkelstrip aan de Kooikersweg
een supermarkt te vestigen. De plannen
voor een opknapbeurt zijn in de maak en
dat is hard nodig. Sloop en nieuwbouw
zaten er om verschillende redenen niet
in, maar het alternatief mag er wezen.
Woningcorporatie De Kleine Meierij,
eigenaar van het grootste deel van de
winkelstrip, gaat investeren in een
opknapbeurt. Daarbij worden ook de
woningen boven de winkels betrokken.
Tegelijkertijd buigt de gemeente zich
met andere belanghebbenden over de
andere kleine winkelgebieden, zoals die
aan de Oude Vlijmenseweg (“De Lidl wil
daar ook graag uitbreiden”), de Churchilllaan en in de wijk Boschveld.
Veel
“We willen die winkelgebieden graag
verbeteren”, zegt Marc, “maar op
sommige locaties is dat lastig. Dat heeft
niet alleen met geld te maken, maar ook
met ruimte en met het feit dat de
belangen van de eigenaren en gebruikers
op wezenlijke onderwerpen van elkaar
verschillen. Die moeten dan op één lijn
worden gebracht waarbij ook het belang
van bijvoorbeeld omwonenden niet mag
worden vergeten.” De suggestie dat er in
West te veel supermarkten zouden zijn,
wijst hij resoluut van de hand. “Gelet op
het aantal inwoners in West en de
behoefte van die inwoners zijn er niet te
veel supermarkten. De uitbreidingen van
de bestaande supermarkten zijn dan ook
gericht op het beter bedienen van
bestaande klanten en niet zozeer om
meer klanten te werven.”

Drukte in winkelcentrum Helftheuvelpassage.

Fase 2 is in volle gang
De kop is er af. Fase 1 van de ingrijpende opknapbeurt van de wijken Kruiskamp en Schutskamp is klaar en die van fase 2, nog
steeds in de Zeeheldenbuurt, is in volle gang. Het wordt hartstikke mooi.
Hamid Azimi, projectleider van de
gemeente, kent zo ongeveer elke
stoeptegel in West. Al acht jaar is hij
verantwoordelijk voor alles wat er buiten
de voordeuren en tuinen te zien is:
straten, stoepen, plantsoenen, bomen en
speelvoorzieningen. Maar hij gaat ook
over dingen die onzichtbaar zijn, want
Hamid bemoeit zich ook met de riolering.
Compagnie
De agenda van Hamid zit voor de
komende tien tot vijftien jaar vol. Want
zo lang duurt de opknapbeurt van West,
in ambtenarentaal ‘vitalisering’ genoemd. Op dit moment is fase 2 aan de
beurt en dat is het gebied dat wordt
omzoomd door de Evertsenstraat,
Churchilllaan, Admiraliteitslaan en de
Karel Doormanstraat. En waar je binnen
die vier straten ook staat, zowat overal
zie je De Compagnie, de negentig
appartementen en een gezamenlijke
ruimte die Zayaz bouwt. Het project
maakt meteen duidelijk hoe lastig het
werk van Hamid is. “Want behalve Zayaz
is ook BrabantWonen hier in de buurt
bezig. Ze renoveren woningen en dat
dreigde uit te lopen. Al die werkzaamheden moeten op elkaar worden afge-

stemd om de overlast voor de wijk te
beperken.”
Al wandelend met Hamid gaat het daar
vooral over: over de bewoners en het
beperken van hinder. Nieuwe rioleringen, nieuwe bestrating, nieuwe trottoirs,
speelvoorzieningen, beplantingen: het
kán nu eenmaal niet zonder zo nu en
dan wat overlast. “We proberen ergernis
te voorkomen door goed te communiceren. Samen met de aannemer sturen we
regelmatig nieuwsbrieven. En dan is er
nog het kantoor van de aannemer, waar
mensen binnen kunnen wandelen als ze
vragen hebben.” Dat kantoor is één van
de kamers van het advocatenkantoor aan
de Evertsenstraat. Verder staat ook de
wijkraad paraat. Erg druk hebben ze het
allemaal niet. “Er zijn tot op heden
amper klachten”, vertelt Hamid. De
uitvoerder van het aannemersbedrijf
staat er naast en knikt. “Er is al drie
weken amper iemand uit de wijk hier
geweest.”

gescheiden van het kraan-, wc- en
badwater.

Rioleringen
En dat terwijl het toch allemaal best
ingrijpend is. Zo worden overal de
rioleringen vervangen. Daarbij wordt
meteen een moderne ontkoppeling
gemaakt. Het regenwater wordt dan

Het werk duurt tot en met het eerste
kwartaal van 2017. Daarna is het tijd
voor fase 3. “Maar daar hebben we nog
geen concrete plannen voor. Geen idee
welk gebied dat zal zijn.”

Dat is handig, want zo krijgt de rioolwaterzuivering minder water te verstouwen. “We gaan alle woningen vooraf
inspecteren. Want je weet maar nooit,
misschien dat er door het werk schade
aan een huis ontstaat. Dan moeten we
zeker weten dat die schade er eerst niet
was.” En nee, Hamid rekent er niet op
dat er scheuren in gevels schieten door
het rioolwerk.
Voor de bewoners is het bovengrondse
werk vast interessanter. In de buurt zijn
er al nieuwe speelvoorzieningen geplaatst. Er wordt momenteel gewerkt
aan de bestrating. De gemeenteraad
stond er op dat er stenen van een hoge
kwaliteit worden gebruikt. “Die zijn een
stuk duurder dan de gebruikelijke
straatstenen, maar ze gaan langer mee
en zijn mooier”, weet Hamid.
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Vergeet Welstand

Fysiotherapie Helftheuvel, zorg voor elkaar!
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Dit is Benthe

Neem contact op met onze praktijk voor aanmelding (073 6847100), of loop binnen bij Wijkplein
Helftheuvel voor meer informatie

Op 25 juni opening van het vernieuwde wijkplein!
Informatie

Oplage: 6.100

Tussen 14.00 en 17.00 uur bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in ons vernieuwde

Losliggende stoeptegels, een kapotte
Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager
centrum
en kennis
te maken met
ons
aanbod,
een groepsles
te36,volgen en deel te nemen aan anlantaarnpaal
of vernielde
speeltoestellen?
Rens
Jeunink,
telefoonnummer
(073) 615 96
dere
activiteiten.
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan
r.jeunink@s-hertogenbosch.nl. Rens zit ook op Facebook:
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het
www.facebook.com/pages/Wijkmanager-WestMeldpunt Schoon Heel en Veilig (073) 615 55 55
s-Hertogenbosch.
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u
mee aan een schone stad!
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente
PMC Helftheuvel, Helftheuvelpassage
109b Den Bosch — www.fysiotherapiehelftheuvel.nl — 073 6847100
Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl.
’s-Hertogenbosch. Redactie en coördinatie: Sprinkels hq,
Hier is veel informatie te vinden over uw wijk.
opmaak en druk: Dekkers van Gerwen,
www.s-hertogenbosch.nl
fotografie: Fotoburo Olaf Smit.

Boer Kees.....Op weg naar Brabant
Op weg naar Brabant wordt de wereld warmer
inniger leven doet zich aan mij voor,
vanuit de lage hoeve dringt het door.
Het rekt zich in de gestrekte armen
van populieren, duizelend van licht.
Dit licht, ik kom het in de mensen tegen,
ik zie het in hun oogopslag bewegen en
rimpels krijgen op een oud gezicht.
En nergens is het kinderlijk geluid
Laat bloemen bloeien
zo zuiver afgestemd op vogelzingen,
Laat koeien loeien
en nergens komen de gewone dingen
zo openhartig voor zichzelf uit.
En ieder mens zich met z'n eigen bemoeien
En nergens ligt een glimlach zo gereed
als in het land dat Brabant heet.

De Kruis (-en Schutskamp) bestuiver.....

Geïnspireerd door de Bossche documentaire 'Maak je Stad' (6 portretten, waaronder de Doorgeefwinkel, tonen een
dwarsdoorsnede van Bossche verschilmakers die hun wijk en stad mooier, socialer en duurzamer hebben gemaakt)
hebben de ca. 40 deelnemers aan het 1e netwerkdiner gezamenlijk gedroomd over de toekomst van de wijk. Het
burgerinitiatief Mijn Den Bosch haalt de visie en speerpunten op van Bosschenaren voor de toekomst van hun stad.
Het is dé kans om je mening te laten horen en om ideeën voor de stad te opperen, zodat we in 2017 gezamenlijk aan
de slag kunnen om onze eigen buurt vorm te geven.
Dingen die de aanwezigen belangrijk vonden voor de buurt waren zichtbaarheid van initiatieven, vitaliteit en beweging, groen en veiligheid. Verschillende bewoners baarden zich zorgen over het voortbestaan van bestaande buurt
initiatieven. Nieuwe ideeën voor de buurt zijn bijv. een buurtakker, West Beweegt, een mobiele Doorgeefwinkel en
een ideeënmakelaar. De Kruis-en Schutskamp zijn buurten met heel veel verschillende bewoners. Door ontmoeting en kruisbestuiving
ontstaat er een hechtere samenleving. Daarom is de burgeRmeester van de Kruis- en Schutskamp een Kruis(-en Schutskamp)bestuiver!
Nieuwsgierig geworden over wat Kruis (-en Schutskamp)bestuiving inhoudt?
Kijk dan eens op www.mijndenbosch.nl/kruiskampbestuiver of stuur uw vragen naar info@mijndenbosch.nl
Noot redactie: In de volgende wijkkrant(-en) wordt u verder geïnformeerd over dit burgerinitiatief.

NIEUWS VAN BBS De Kruiskamp.....
HANDWERKEN OP DE BBS.....

Iedere donderdag van 10:00 tot 12:00 uur komen een aantal dames naar BBS De Kruiskamp locatie Jan Olieslagersstraat 51 om te haken en te breien. U kunt geheel gratis meedoen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

MANDALA TEKENEN EN KLEUREN.....

Het is zeer rustgevend. U kunt dat komen doen op iedere eerste maandag van de maand op BBS De Kruiskamp Jan
Olieslagersstraat 51. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

ZUMBA LESSEN.....

Iedere maandag kunt u deelnemen aan Zumba lessen ook in de Jan Olieslagersstraat 51. De lessen worden gegeven van 19:00 tot 20:00
uur. Er zijn wel kosten verbonden aan deze les.
Iedere dinsdag worden de lessen gegeven van 18:30 tot 19:30 uur. Ook hier zijn kosten aan verbonden.

UW EIGEN ACTIVITEIT OP DE BBS.....

Ben je op een idee gekomen? Neem contact op met René Dullaart: tel: 06 546 08 303 of via e-mail: info@bredebosschescholen.nl

RESTO VAN HARTE MAAKT HET WIJKDINER.....

Het gaat goed met het wijkdiner. Iedere keer zijn er weer meer mensen die willen komen eten. De kosten daarvoor zijn € 7,00 en voor
mensen met een kleine beurs is dat € 4,00. Kinderen half geld. Met ingang van april zijn we zelfs begonnen met twee keer per maand een
diner te maken. Iedere tweede en vierde maandag van de maand wordt er gekookt.
U kunt zich vooraf aanmelden via www.restovanharte.nl of via info@bbsdekruiskamp.nl Als u www.facebook.com/bbsdekruiskamp of
www.facebook.com/westpresenteert liked, ziet u automatisch welk menu er geserveerd gaat worden. De eerstvolgende diners zijn op
maandag 13 en 27 juni en 11 juli. Tijdens de vakantieperiode stoppen we even. We starten weer in september en wel op de 12e en 26e.
Lukt het niet via internet aan te melden bel dan even naar 073-8225182 of 073-8225181 en geef even door dat u mee komt eten door uw
naam op te geven. Hou de spandoeken in de gaten die als aankondiging aan de hekken bij het gebouw hangen. Wilt u als vrijwillige een
keer meekoken. Meld u dan ook aan.

WIJKTHEATER BLIJFT MAAR DOORGAAN.....

We hebben al weer heel theaterseizoen achter de rug. Op veel wijktheateravonden hebben niet alleen
kinderen, maar ook veel jongeren en volwassenen opgetreden. Het wijktheater is bedoeld voor alle
bewoners. Dat kan zijn door een keer op te treden, maar ook kan natuurlijk ook door lekker in de zaal
te gaan zitten en te genieten van zoveel moois. Dans, drama, zang populair, maar ook klassiek. Maar
ook een goede goochelact staat wel eens op het programma.
Als u www.facebook.com/bbsdekruiskamp of www.facebook.com/westpresenteert liked, krijgt u een week van te voren te zien wie er
gaan optreden. Voor komend seizoen zijn de volgende wijktheaters gepland: 17 september tijdens het grote wijkfeest: de wereldreis, 14
oktober, 9 december, 10 februari, 7 april en 7 juli. De locatie zal over het algemeen Jan Olieslagersstraat 51 zijn. Maar we zullen ook wel
naar buiten gaan zoals op 17 september in het Beatrixpark. Hou de Facebook pagina’s in de gaten. Tevens hangen bij het gebouw grote
spandoeken met de aankondiging.

VREEDZAME SCHOOL NEEMT DE WIJK.....
Kindcentrum De Kruisboelijn en Basisschool Nour zijn vreedzame scholen. Dat betekent dat zij vinden
dat zowel in de school als daarbuiten RESPECT met grote hoofletters geschreven dient te worden.
Dat is nog niet zo eenvoudig. Vaak worden kinderen door volwassenen als lastig gezien, omdat ze herrie
maken of wild aan het spelen zijn. Ergens voetballen waar het niet gewenst is of gewoon rondhangen
omdat ze niets te doen hebben.
Kinderen leren op school dat als er iets gebeurt dat je vervelend vindt, dat je dan moet zeggen dat je dat
niet leuk vindt en vraag je om ermee te stoppen. Als je dit gewend bent te doen werkt het echt. Maar
meestal reageren zowel kinderen, jongeren als volwassenen boos of soms zelf agressief als ze iets niet
leuk of vervelend vinden. Het gevolg is dat de “dader” op dezelfde wijze terug gaat reageren.
De reactie is dan vaak “de jeugd van tegenwoordig kent geen respect meer”.

Daar willen én gaan de kinderen van deze scholen iets aan doen.

Zij willen aan bewoners uit de wijk laten zien dat de Vreedzame school ook in de wijk iets moet gaan betekenen. Dat gaan zij doen door activiteiten op te zetten voor én samen met bewoners. In de volgende
editie van de wijkkrant zullen we verslag doen van deze activiteiten. De actieweek is vanaf 13 juni.

Als voorbereiding hebben leerlingen van de leerlingenraden gesprekken gevoerd
met bewoners en professionals in de wijk om ideeën op te halen. Ook zijn ze op
bezoek geweest bij wethouder Kagie die ook een leuk idee had. Op de koffie bij
bewoners van de nieuwe flat bij de Admiraliteitslaan. Hij heeft toegezegd daar
zelf ook bij aanwezig te zullen zijn.
Als u deze actie een warm hart toedraagt laat het hen dan weten door uw naam
en adres te mailen naar vreedzameschoolneemtdewijk@gmail.com
Heeft u een leuk idee dat door kinderen uitgevoerd kan worden, mail het ons
dan.

Door de leerlingenraad voorstelde projecten......

Peuters, groep 1 en 2: De bloemetjes en bijtjes brigade
In de groep worden kweekbakken geplaatst en de kinderen zaaien zaadjes. Wanneer de plantjes klaar zijn worden ze overgepot naar de tuin van de Bossche
Hoeve waardoor de kinderen een start maken met het aanleggen van een bloemen- en bijentuin op de kinderboerderij.
Groep 3 en 4: De Superafval Speurneuzen
Wijkbewoners klagen over de hoeveelheid afval. De speurneuzen brengen de afvalproblemen in beeld tijdens een foto-afvalspeurtocht
en bedenken vervolgens waar de problemen het grootst zijn en hoe ze dit probleem kunnen oplossen. Door groep 8 zijn in het begin van
het jaar armbags ontworpen die de kinderen kunnen gebruiken bij het opruimen van het afval.
Groep 5 en 8: Samen Sporten en Spelen bij Cello.
De kinderen van groep 8 hebben eerder dit jaar ervaren hoe de cliënten van dagbesteding de Schalm genieten van samen spelen en
sporten. Ditzelfde blijkt uit evaluatie met Cello. Kinderen organiseren samen een sport en speldag voor (en waar mogelijk met) de clienten van Cello.
Groep 6: Het BingoBorrelteam
De kinderen organiseren een heuse bingomiddag voor bewoners van de Taling. Het presenteren van de bingo gebeurt door leerlingen,
ze verzorgen optredens in de pauzes en maken de prijzen voor de bingo zelf (kunnen ook andere groepen bij betrokken worden), ook
bereiden en serveren zij de hapjes en drankjes.
Groep 7: De Flatgames
De kinderen organiseren een gezelschapsspelletjes-middag voor de bewoners van De Vrijheid. Ze worden uitgenodigd op de koffie bij De
Kruisboelijn waar kinderen de aankleding, ontvangst, hapjes, drankjes en spelletjes verzorgen. Uitvoering zal later dit jaar zijn
Naast de groepsprojecten lopen er 3 andere projecten, namelijk:
Projectnaam: Koffie met Koekjes bij de buren
Inhoud: in de uitvoeringsweek worden alle wijkbewoners uitgedaagd om kennis te maken met een onbekende straat- of buurtgenoot
door deze op de koffie te vragen. Bewoners worden opgeroepen dit vast te leggen met een foto en deze in te sturen. De leukste foto
krijgt een prijs.
U kunt ervoor kiezen iemand uit te nodigen uit uw eigen straat/buurt op zaterdag 18 juni. Maar u kunt er ook voor kiezen om met iemand een koffiedate te hebben in onze koffiedate area in het Beatrixpark op zaterdag 18 juni. Dit zal plaatsvinden tijdens een activiteit
voor kinderen die georganiseerd gaat worden in samenwerking met scoutinggroep Columbus (zie volgende bladzijde).
Wilt u meedoen? Meldt u dan aan via vreedzameschoolneemtdewijk@gmail.com
Projectnaam: Proper Jetje
Inhoud: In de projectperiode zijn er 2 dagen waarop Proper Jetje actief is met het opruimen van de wijk.
Projectnaam: Wijktheater
Er wordt een extra wijktheater georganiseerd onder schooltijd ter afsluiting van de projectweek (bijv op donderdagmiddag of vrijdagochtend). Kinderen van De Kruisboelijn en mogelijk wijkbewoners en ouders verzorgen optredens voor alle partners die betrokken zijn
geweest bij het project.

Avontuurlijke koffie met de buren in een Vreedzame Wijk.....

Binnenkort komen de leerlingen van de Kruisboelijn en Nour de wijk in. Zij gaan van een vreedzame school ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor een vreedzame wijk. Dit zal gaan gebeuren in de week van 13 tm 17 juni.
Op 18 juni sluiten we groots af door een geweldige ochtend als wijk te organiseren. Tussen 10:00 en 13:00 uur zal er een gezellige
ochtend georganiseerd worden door de leerlingenraden van deze 2 scholen, samen met Scouting Columbus, de BBS en Welzijn Divers.
Ben je tussen de 6 en de 10 jaar oud?
Dan nodigen we je van harte uit om de avonturen van de scouting en het kinderwerk te gaan ontdekken.
Ben je tussen de 10 en de 14 jaar oud?
Dan dagen we je uit om met echte pionierspalen iets te bouwen waar je daadwerkelijk op kunt zitten, koken, schommelen, of iets
anders in deze richting.
Ben je een wijkbewoner?
Dan komt de leerlingenraad binnenkort misschien wel aan jou vragen om eens een koffie te drinken met een buurman of buurvrouw
die je nog niet kent. Wie durft? Wie wil? Wie is nieuwsgierig naar al die anderen die bij jou in de buurt wonen?
Wil je meer weten? Vind je het leuk om een handje te helpen bij de jeugdige avonturen?
Bel gewoon even!
René Dullaart, BBS Manager, 06 54608303, rene@bredebosschescholen.nl
Claudia ten Hove, Welzijn Divers, 06 21593723, c.tenhove@divers.nl

Scouting Columbus treedt naar buiten.....

Met weer wat meer zonnige dagen in de maand nemen ook de activiteiten bij Scouting Columbus toe. Het is tijd om
weer lekker naar buiten te gaan, maar ook de zomerkampen komen razendsnel dichterbij!
Ouder-kindweekend bij de Welpen:
Van zaterdag 30 april op zondag 1 mei hebben de Welpen een ouder-kindweekend gehad. Voor het eerst konden de
ouders van de Welpen een dagje ervaren hoe het is om als Welp
op kamp te zijn. Het weekend begon op een parkeerplaats om vanuit daar een mooie tocht te wandelen. Helaas waren de stafleden
de sleutels van de blokhot “kwijtgeraakt” en deze moesten tijdens
de tocht teruggevonden worden. De wandeling ging door Middelbeers en een prachtig nabijgelegen natuurgebied. Tijdens deze
tocht hebben de ouders veel geleerd over de verschillende routetechnieken die bij Scouting gebruikt worden. Ook de sleutels zijn
uiteindelijk teruggevonden met behulp van een metaaldetector.
In het natuurgebied stond een hoge uitkijktoren. Vanuit daar hebben de Welpen met behulp van een kompas het laatste stukje route naar de blokhut kunnen vinden. Voor uitrusten was echter geen
tijd! Het eten moest bereid worden, scouting-style. Dus kampvuur
aan en gaan! Naast deze typische scouting activiteit kan het slapen
in een tent natuurlijk niet ontbreken.
De Welpen hebben hun tenten zelf opgezet, vanwege de kou mocht dat voor een keertje binnen! De volgende dag hebben de Welpen een
smokkelspel gespeeld en de blokhut schoongemaakt. Iedereen ging moe, maar terugkijkend op een zeer geslaagd weekend naar huis!
De Regionale Scouting Wedstrijden voor de Scouts:
De Scouts zijn met Hemelvaart naar de Regionale Scouting Wedstrijd (RSW) gegaan. Het thema dit jaar was Flower Power. Bij de RSW
gaan de Scouts in patrouilles uit Regio de Meierij de strijd met elkaar aan binnen verschillende scouting technieken. Aan het begin van
het weekend wordt het kampement opgebouwd, de tenten worden opgezet en de keuken wordt gepionierd. Alles moet stevig, mooi en
vooral veilig zijn. Verder worden ook de kookkunsten van de Scouts door een jury beoordeeld, dit zijn ieder jaar weer dappere mensen!
De Scouts hebben het erg goed gedaan met een 15e en 16e plaats in het totale klassement van 26 patrouilles. Belangrijker nog hebben
zij erg veel plezier gehad!
De Explorers proberen met acties extra geld te genereren voor hun zomerkamp:
De Explorers zijn ondertussen hard bezig alles rond te krijgen voor hun zomerkamp naar het International Guide- and Scoutcamp Bucherberg in Duitsland. Tijdens de Zwerfafvaldag hebben zij door zwerfafval te ruimen bij een bekende grootgrutter hun levensmiddelen bij
elkaar gehamsterd… Daarnaast hebben zij taarten verkocht, hebben zij meegeholpen op het Foodtruck Festival in de Brabanthallen en
geven zij zelf nog een feest om geld in te zamelen. Het belooft 10 mooie dagen te worden!
Benieuwd of dit iets voor u zelf als vrijwilliger is, of voor uw zoon of dochter als jeugdlid?
Neem dan vrijblijvend contact op met Ruud Claassen (secretaris) via e-mail: secretariaat@scouting-columbus.nl of via 06 53 41 59
Zien eten doet eten

Lekker warm vuurtje in een stalen bak

Anti-Aging Centre

Beautystudio

Boldy

Anbos geregistreerd en gespecialiseerd in:
• Definitief ontharen d.m.v. IPL, laser en elektrisch *
• Professioneel tanden bleken
• Tatoeage verwijderen met laser
• Figuurcorrectie en cellulitusbehandeling d.m.v. endermologie en Flabèlos trilplaat
• Diverse gezichtsbehandelingen voor huidverjonging en huidverbetering:
- Acnebehandelingen *
- Anti-rimpelbehandelingen met botox en injectables
- De allernieuwste alternatieve faceliftbehandeling HIFU
* Behandelingen van het gelaat worden veelal vergoed door uw
zorgverzekering.
Ook verzorgen wij personal training, gewichtsconsultatie, outdoorboxing,
bootcamp en speciaal voor de dames ladies boxing.

www.studioboldy.nl

Engeler Schans 22a, 5221 AS ‘s-Hertogenbosch

tel: 06 44 13 04 72

Van de Ven & De Laat praat u bij
over nieuwe therapievormen
Als praktijk vinden we het van belang goede zorg te verlenen. Dat doen we door onze bestaande
dienstverlening te blijven verbeteren en verder uit te breiden. Uitbreiding van nieuwe therapievormen
doen we met aandacht. Het moet in onze optiek een kwalitatieve toevoeging zijn op ons huidige
aanbod. Graag vertellen we u meer over ‘oedeemtherapie’ en ‘dry needling’.
Oedeemtherapie
Deze vorm van therapie concentreert zich op het beter laten functioneren van ons lymfedrainage-systeem. De
techniek wordt ingezet bij de behandeling van abnormale zwellingen in het lichaam welke voortkomen uit
vochtophoping. Het doel is het teveel aan vocht (ook wel ‘oedeem’), te reduceren. Daardoor vermindert de
zwelling of wordt zelfs opgeheven. Door behandeling wordt de werking van de aders en het lymfestelsel
gestimuleerd, hetgeen nodig is om het teveel aan vocht af te voeren.
Zwellingen ontstaan vaak na oncologische ingrepen. Een voorbeeld daarvan is een operatie rondom de borst of
een gynaecologische ingreep waarbij klieren zijn verwijderd. Het zichtbare gevolg is dat armen en benen
kunnen opzwellen. Ook ten gevolge van trauma (kneuzingen/breuken), operaties of door veroudering van de
vaten kunnen zwellingen ontstaan. De oedeemtherapie is hier een eﬃciënte behandelmethode voor.
Oedeemtherapie werkt tevens voor het verhogen van de
immuniteit, bij het verminderen van stress, verbeteren van de
darmfunctie en het optimaliseren van het hormonale stelsel.

Dry Needling
Dry needling is een relatief nieuwe behandelmethode binnen de
fysiotherapie welke wordt ingezet om harde spieren te doen
ontspannen. Door middel van een speciale techniek worden
spieren met een naald aangeprikt. Gevolg is dat de spieren
daardoor snel en bovendien voor een langere periode
ontspannen. Voor de behandeling wordt een ‘droge’
acupunctuurnaald gebruikt (er wordt geen vloeistof ingespoten).
Bij dry needling wordt slechts één naald gebruikt om zogenaamde
dry needling therapie
‘triggerpoints’ in de spier te localiseren. Een triggerpoint kunt u
beschouwen als een knoop in de spier die lokaal - en vaak ook op afstand - (druk)pijn veroorzaakt. Door de
behandeling vermindert de pijn rondom de triggerpoints of verdwijnen deze zelfs.
De behandelmethode wordt gebruikt bij stijve spieren en gewrichten in de nek, schouder, arm,
(tennis-)elleboog, onderarm en pols. Klachten van de lage rug , heup, bil- en beenspieren, krampen,
uitstralende pijn en hielspoor.
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

Huidproblemen?
Kom naar Huidzorg 073!

Huidverbetering

Acnetherapie

Acnelittekens

Oedeemtherapie

Schimmelnagels
laseren

Definitief ontharen

Beenvaatjes
laseren

Pigmentvlekken
laseren

Gratis intakegesprek bij de huidtherapeut!
Huidzorg 073
Gezondheidscentrum Den Bosch West
Kooikersweg 203

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

Hebt u individuele (niet medische) hulp nodig?
Ik bied:
• mantelzorg
• sociale begeleiding, bijv. gezelschap
• persoonlijke hulp, bijv. formulieren invullen
Meer informatie vind u op de website zorg.inbalansopweg.nl
Maak een afspraak voor een gratis persoonlijke
kennismaking met Mieke Schrieks van In Balans op Weg

(Meanderflat, Kruiskamp)

E-mail: miekeschrieks@gmail.com
Tel.nr. 06 1901 0608

Zoekt u een huishoudelijke hulp?
Slechts € 12,95 per uur
www.tiptopstudent.nl
bel 06 14 82 60 00
of stuur een e-mail naar welkom@tiptopstudent.nl

Gezondheidscentrum
Den Bosch West
Samenwerken aan uw gezondheid
In het nieuwe gezondheidscentrum aan de Kooikersweg 203 in Den Bosch West zijn
veel verschillende zorgaanbieders gehuisvest.
Zij waren vrijwel allemaal al op andere plaatsen in de wijk actief, maar hebben
besloten zich in één centrum te vestigen om nauw samen te kunnen werken en hun
patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Wanneer u deze bladzijde omslaat vindt u een overzicht van de zorgaanbieders met
algemene informatie zoals openingstijden, telefoonnummers, websites e.d.
Wij hopen u nog beter van dienst te kunnen zijn en heten u van harte welkom in
het Gezondheidscentrum aan de Kooikersweg 203 in Den Bosch West.

Meer informatie vindt u ook op www.denboschwest.nl

Voor goede zorg in Den Bosch West, doen wij ons best !

Huisartsen
1 etage balie A
e

G.J.H.M. Luiken 073 623 5599
A.J. Methorst 073 623 3588
D.M.J. van Steen-Marcus 073 623 3211
Openingstijden: ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur
Telefoonnummer: 073 623 4343 SPOED

Fysiotherapeut
Verzijden
Openingstijden:
Ma t/m Vr: 08:00 - 18:00 uur
Telefoonnummer: 073 760 0688
(van Ma tot Vrij tussen 08:00 en 18:00 uur
telefonisch te bereiken)
www.fmcverzijden.nl

Ergotherapie
Ergo Den Bosch e.o.
Openingstijden: Op afspraak
Telefoonnummer: 073 644 1167
www.ergodenbosch.nl

Logopedie
Alies Olling & Marga van de Westelaken
Openingstijden:
Kooikersweg ma-di-wo-vr
Telefoonnummer: 073 622 1412
BBS Westerbreedte wo,do,vr
Telefoonnummer: 06 33 82 61 86
www.nvlf.nl

Diëtistes
Diëtheek 's-Hertogenbosch
Openingstijden: donderdag 08:00-12:30 uur
en vrijdag 08:30-17:00 uur
Telefoonnummer:
088 425 3600 of 06-30164082
E-mail: m.vanvugt@dietheek.nl
Kobussen & Cleveringa | Diëtisten
Openingstijden: vrijdag
Telefoonnummer:
073 521 6729 of 06 25 24 48 99
mirjam@kcdietisten.nl of info@kcdietisten.nl

Spoednummers

Huisartsen
1 etage balie B
e

dhr. W. Bech (ma/ di/ woe/ vr)
mw. A. Kleijzen-vd Wijdeven (ma/di/do)
mw. dr. M. Langenberg- Ledeboer (ma/woe/vr)
mw. M. Peters- v Dijk (di/do/vr)
dhr. P. Zegger (ma t/m vr)
Openingstijden: ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur
Telefoonnummer: 073 621 5989

Tandartspraktijk
De Kooiker
Openingstijden:
Ma t/m Vr: 08:00 - 17:00 uur
Telefoonnummer: 073 621 7016
www.dekooiker.nl

Verloskundige
Florence
Openingstijden: 24/7
Telefoonnummer: 06 212 17422
www.verloskundigenpraktijkflorence.nl

Oefentherapie
Mensendieck
Openingstijden:
Maandag: 09:00 - 19:10 uur
Dinsdag en Vrijdag: wisselende tijden.
Woensdag: 09:00 - 12:30 uur
Donderdag: 09:00 - 19:10 uur
Telefoonnummer: 073 621 7176
www.oefentherapiedenbosch.nl
info@oefentherapiedenboschwest.nl

Huid- en oedeemtherapie
Huidzorg 073
Openingstijden:
Ma t/m Vr: 08:00 uur tot 18:00 uur
Telefoonnummer: 073 690 7735
www.huidzorg073.nl
info@huidzorg073.nl

De Podotherapeut
Openingstijden: ma-di-wo-do
Telefoonnummer: 073 623 5240
www.depodotherapeut.nl

Apotheek
Kooikersweg
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
08:00 t/m 17:30 uur
Telefoonnummer: 073 623 3095
Faxnummer: 073 623 5561
www.apotheekkooikersweg.nl

Thuiszorg
Vivent
Openingstijden: 24/7
Telefoonnummer:
06 21 29 01 62 (Kruiskamp)
06 21 39 72 50 (Boschveld - Helftheuvel)
Inloopspreekuur:
ma t/m vrij van 13:00 - 15:00 uur
www.vivent.nl

Kraamzorg
IVT
Openingstijden: 24/7 (inzet kraamzorg)
Telefoonnummer: 073 631 2342
www.ivtkraamzorg.nl
info@ivtkraamzorg.nl

Psychologen
Laheij
Openingstijden:
Spreekuren dagelijks vanaf 07:30 uur.
Maandag, dinsdag, woensdag ook in de
avond mogelijk; thuisbezoek kan.
Telefoonnummer: 073 621 4780
www.laheijpsychologen.nl

Basis GGZ
Ypse
Openingstijden;
Spreektijden in overleg tussen 08:00 en
20:30 uur
telefoonnummer: 073 220 0044
ma t/m vrij 08:30 tot 17:00 uur
www.ypse.nl

Bloedafname
DVU / JBZ
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van
07:00 uur tot 13:00 uur.
Telefoonnummer: 088 21 41 100
www.diagnostiekvooru.nl

Tijdens kantooruren op werkdagen:
Huisartsen Luiken, Methorst en van Steen-Marcus
(Balie A)
Telefoonnummer: 073 623 4343
Huisartsen Bech, Kleijzen- v.d. Wijdeven, Langenberg-Ledeboer, Peters-v. Dijk, Zegger
(Balie B)
Telefoonnummer: 073 621 5989
Huisartsenpost HOV op werkdagen van 17:00 uur tot 08:00 uur, in het weekend en
op feestdagen Telefoonnummer: 0900 8860

Goedkoper kan niet !

Of je moet het zelf doen...

Actie (tot 30 januari 2017)
Elke maandag voor 65+-ers
Knippen en Trimmen € 5,=
Afspraak maken is niet nodig
Gratis parkeren
Pieter Florisstraat 22
(achter de Oranje markt)

Bossche Postzegelbeurs Zoetelief
elke 1e zondag van de maand van 9:30 t/m 12:30
vrij entree en gratis parkeren
Elke eerste zondag van de maand wordt in de Maaspoort Sports & Events,
Marathonloop 1 te ’s-Hertogenbosch een postzegelbeurs georganiseerd.
Heeft u interesse voor een tafeltje, neem contact op met de organisatie.

Zondag 3 juli 2016
Zondag 7 augustus 2016
Zondag 4 september 2016
Zondag 2 oktober 2016
Zondag 6 november 2016
Zondag 4 december 2016
Stichting Hertogpost, Commissaris van Voorst tot Voorstlaan 7, 5224 CN ’s-Hertogenbosch
www.hertogpost-event.nl
073 - 656 7680
info@hertogpost-event.nl

Qing Zu heeft een nieuwe praktijk.....
In april heeft Qing Zu de deuren van haar nieuwe praktijk aan de Commissaris van
Voorst tot Voorstlaan 4, 5224 CP 's-Hertogenbosch geopend.
Qing Zu is een praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). TCG is een
duizenden jaren oude Chinese kijk op ziekte en gezondheid.
Hierbij staat de balans in de energiehuishouding van de mens centraal.
Is deze energiehuishouding uit balans dan kunnen op termijn klachten ontstaan.
Binnen de TCG wordt getracht deze balans weer te herstellen.
Hierdoor verdwijnen niet alleen de klachten, maar komen deze ook veel minder vlug terug.
Wie iets te vieren heeft trakteert. Aangezien de opening samenvalt met het 12-jarig bestaan van de praktijk,
bied ik een ontspanningsmassage van 1 uur aan van € 47,= voor € 35,=
U kunt voor dat bedrag ook een cadeaukaart kopen, om zo iemand anders kennis te laten maken met deze
TuiNa-massage (Chinese drukpuntmassage).
Benieuwd naar wat Qing Zu u nog meer te bieden heeft? Neem dan een kijkje op www.qingzu.nl
Wenst u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met Ruud Claassen via ruud@qingzu.nl of (073) 624 17 87

B-Fit voor peuters in West.....

Bij Kanteel, locatie Westerbreedte en locatie Boschveld, zijn de pedagogisch medewerkers én
kinderen héél goed bezig met het project B-Fit. Op beide locaties is een B-Fit-coach aanwezig
die via verschillende activiteiten aandacht geeft aan de actieve en gezonde leefstijl. Zo ervaren
peuters bijvoorbeeld wat gezonde voeding is, hoe je gezellig kunt bewegen en dat het drinken
van water lekker is.

B-Fit Pukkiesport
Om het bewegen bij peuters extra te stimuleren organiseert ´S-PORT op 3 locaties in West ‘pukkiesport’. Dit zijn leuke beweeglessen voor
ouders en peuters. Kom dus meedoen met pukkiesport : bewegen is gezond en leuk om te doen! En samen spelen is gezellig!
* dinsdag, sportvereniging CHC : Stan de Wijs (06 38 25 42 41) en Justin Tahapary
* donderdag 14:45 uur, sportzaal Churchillaan : Manon Theeuwen (m.theeuwen@s-hertogenbosch.nl)
* vrijdag 15:00 uur, gymzaal BBS Boschveld : Renske van Kilsdonk (r.vankilsdonk@s-hertogenbosch.nl)

Dus eet gezond en beweeg veel! Wist je dat:
* als je veel beweegt zit je lekkerder in de vel en slaap je beter
* kinderen die veel bewegen zich beter kunnen concentreren en beter presteren op school
* elke dag 60 minuten bewegen gezond is (bijvoorbeeld: wandelen, fietsen en buitenspelen)
Wilt u als ouder of bewoner meer weten over B-Fit of pukkiesport? Of heeft u leuke ideeën om ‘Samen Gezond’ te zijn in West? Neem
dan contact op met Wendy Assmann, medewerker ´S-PORT, 06 52 58 52 63 of w.assmann@s-hertogenbosch.nl

SPORT voor VOLWASSENEN.....

Aikido

Aikido is een moderne Japanse sport die is gericht op het leiden en begeleiden van de partner. Aikido ontwikkelt (verandert) continu, net zoals de wereld om ons heen. Wilt u alert zijn, juist reageren op het juiste moment,
lichamelijk en geestelijk in goede conditie blijven of deze verbeteren, jezelf weerbaar maken/houden, trainen
met plezier en zonder competitie?
Waar: Instructielokaal Sporthal De Schutskamp, De Eendenkooi 1, 5223 KG ’s-Hertogenbosch
Dag en tijd: Vrijdag 10:00 - 11:00 uur
Voor meer informatie: www.asjr.nl

Zumba (alleen voor vrouwen)

Tijdens de lessen zumba wordt er gedurende drie kwartier bewogen op Zuid-Amerikaanse muziek. De lessen zijn makkelijk te volgen,
het plezier staat voorop! Door Zumba te beoefenen verbrand je vet, versterk je je spieren en verbetert de conditie. Deze lessen zijn alleen toegankelijk voor vrouwen.
Waar: BBS Kruiskamp, Jan Olieslagerstraat 51 ingang Churchilllaan, in het Speellokaal
Dag en tijd: Dinsdag 18:30 - 19:15 uur
Voor meer informatie: Rianne Tamis, 06 419 15 871

SPORT voor VOLWASSENEN (vervolg).....

50Plus Sport (voor mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder)

50Plus Sport is een gevarieerd beweegprogramma, met o.a. aandacht voor conditie, beweeglijkheid, spierkracht
en sportspelen. De lessen wisselen. Zo wordt er bijvoorbeeld dynamic tennis gespeeld, maar ook volleybal, hockey
etcetera.
Waar: Sporthal De Schutskamp, De Eendenkooi 1, 5223 KG ’s-Hertogenbosch
Dag en tijd: Maandag 09:00 - 10:00 uur of 10:00 - 11:00 uur
Waar: Sportzaal Churchilllaan, Churchilllaan 81, 5224 BT ’s-Hertogenbosch
Dag en tijd: 20:00 - 21:00 uur
Aanmelden en/of informatie: ’S-PORT, Maaike Schneider, 073 615 97 76 of m.schneider@s-hertogenbosch.nl

Yoga, Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

Bij voldoende belangstelling start er in september een nieuwe groep Yoga 50Plus! Ontspannen kan iedereen leren. Door het beoefenen
van yoga leert u hoe u door zachte strekking spanningen in het lichaam kan losmaken en loslaten. Als het lichaam ontspant wordt het
denken vanzelf kalm en komt u helemaal tot rust. Bij MBvO Yoga zijn altijd stoelen bij de hand om op te zitten als dat op de grond niet
lekker gaat of als houvast bij evenwichtsoefeningen.
Waar: SCC De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch
Dag en tijd: donderdag 14:30 - 15:30 uur
Aanmelden en/of informatie: ’S-PORT, Maaike Schneider, 073 615 97 76 of m.schneider@s-hertogenbosch.nl

Bewegen met Extra Aandacht, voor mensen met (beginnende) dementie

Bewegen is goed voor iedereen, ook voor mensen met dementie. Maar alleen bewegen lukt vaak niet meer. Daarom hebben verschillende organisaties in ’s-Hertogenbosch de handen ineengeslagen om te komen tot een passend en gevarieerd beweeg aanbod: "Bewegen
met Extra Aandacht". Ook mantelzorgers zijn van harte welkom om deze activiteiten bij te wonen. Aanmelden is niet nodig.
Kosten per persoon per keer € 2,50 inclusief koffie/thee
Dag en tijd: Maandag 23 mei 09:00 - 10:00 uur: Meer Bewegen
Waar: SCC De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch
Dag en tijd: Woensdag 25 mei 13:30 - 14:30 uur: Totaal Bewegen
Waar: Gymzaal BBS Boschveld, Zernikestraat 2, 5223 CD ‘s-Hertogenbosch
Dag en tijd: Woensdag 25 mei 14:30 - 15:30 uur: Yoga
Waar: FysioCompany Van Mourik, Marco Polostraat 12, 5223 RP ’s-Hertogenbosch
Dagen tijd: Donderdag 9 juni 15:00 - 16:00 uur: Wandel je Fit
Waar: Park De Taling, De Eendenkooi 2, 5223 KG ’s-Hertogenbosch
Dag en tijd: Woensdag 15 juni 13:30 - 14:30 uur: Totaal Bewegen
Waar: Gymzaal BBS Boschveld, Zernikestraat 2, 5223 CD ’s-Hertogenbosch
Dag en tijd: Maandag 4 juli 09:00 - 10:00 uur: Meer Bewegen
Waar: SCC De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch
Dag en tijd: Woensdag 13 juli 13:30 - 14:30 uur: Totaal Bewegen
Waar: Gymzaal BBS Boschveld, Zernikestraat 2, 5223 CD ’s-Hertogenbosch
Dag en tijd: Woensdag 20 juli 14:30 - 15:30 uur: Balans en krachttraining
Waar: FysioCompany Van Mourik, Marco Polostraat 12, 5223 RP ’s-Hertogenbosch
Voor meer informatie: ’S-PORT, Maaike Schneider, 073 615 97 76 of m.schneider@s-hertogenbosch.nl

Ultimate Frisbee vereniging Swamp Dragons in West!

Sinds een jaar heeft Den Bosch een echte Ultimate frisbee vereniging: ‘Swamp Dragon’. Voor onze stad een nieuwe sport maar in Nederland al goed vertegenwoordigd met 25 teams.
Frisbee is meer dan alleen het overgooien van een schijf. Het is een intensieve tactische teamsport. Op
een veld van 37 bij 100 meter spelen twee teams van 7 personen tegen elkaar. De teams zijn gemengd
(dames en heren) en de leeftijden van de spelers variëren van 14 tot 50+. Aan beide kanten van het
veld is een endzone van 18 meter. Een punt wordt gescoord als de frisbee wordt gevangen in de endzone van de tegenstander.
Misschien wel het meest bijzondere aan deze sport is dat het zonder scheidsrechter wordt gespeeld.
Iedereen kent de regels en niemand maakt doelbewuste overtredingen. Ook in het heetst van de strijd.
Overtredingen worden door beide teams geconstateerd en samen ter plekke afgehandeld.
Nieuwsgiering naar deze leuke sport?
Swamp Dragon is op zoek naar nieuwe leden. Iedereen die interesse heeft is welkom om 3 trainingen
mee te doen zonder kosten. Elke woensdag, op het terrein van CHC (adres: de fuik 8-10) wordt getraind
van 19:45 tot 21:00 uur. Kom gewoon meedoen of meld je aan via: denboschultimate@gmail.com

SPORT voor kinderen van 4 - 12 jaar.....
Kennismaken met CHC

Tot aan de grote vakantie kunnen kinderen van 4 - 12 jaar nog gratis kennismaken met Voetbal Vereniging CHC. Iedere woensdag zijn er
trainingen, gegeven door trainers van CHC en stagiaires van ´S-PORT. Bij CHC zijn geen wachtlijsten en inschrijven is nu al mogelijk.
Eerst even proberen? Voor de ouders staat de koffie klaar. Kom gerust meedoen!
Waar? De voetbalvelden van SV CHC, Locatie: De Fuik 8 ‘s-Hertogenbosch
Wanneer? Elke woensdag om 14:30 uur.
Vragen? Contactpersoon: Stan de Wijs, 06 382 54 241 of accommodatie@svchc.nl

SPORTSPREEKUUR SPORTWIJK WEST.....

Iedere donderdag van 11:00 tot 12:00 uur op het wijkplein Helftheuvel.
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 contributie 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 van 8:30 uur tot 17:00 uur of stuur een mail naar sport@s-hertogenbosch.nl

Maak kennis met Aikido (bij Aikidoschool Jushin Ryu).....

Aikido is een moderne Japanse martiale sport die niet is gericht op het uitschakelen, maar
op het leiden en begeleiden van de partner (relatie=ai) door middel van technieken en bewegingen. Aikido ontwikkelt (verandert) continu evenals de wereld om ons heen. Aikido kent
meerdere stromingen. Aikidoschool Jushin Ryu volgt de stroming van Doshu Yoshigasaki en kan
beoefend worden van jong tot oud. Wil je; alert zijn, op het juiste moment reageren, lichamelijk
en geestelijk in goede conditie blijven of deze verbeteren, jezelf weerbaar maken/houden, trainen met plezier en zonder competitie, je eigen grenzen verleggen? Dan is dit iets voor jou !!!
Je kunt nu kennis maken met Aikido (5 lessen voor € 15,00) op:
maandagavond van 20:30 tot 22:00 uur en/of vrijdagmorgen van 10:00 tot 11:30 uur
Sporthal de Schutskamp, Eendenkooi 1
Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar info@asjr.nl of kom langs tijdens de training.
Zie ook www.asjr.nl

Al ons vlees is 100% halal

Kleine schotel
7,00 nu voor

Tegen inlevering van deze bon

5,

00

Durum Döner
2 stuks voor

Tegen inlevering van deze bon

7,

00

Turkse Pizza

Döner 2 stuks voor

Tegen inlevering van deze bon

Wij bezorgen niet aan huis

7,

50

Colofon

De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie (behorend tot de wijkraad West) en verschijnt in 2016 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!!

