WIJKKRANT

KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

september 2016 - 14e jaargang nummer 3 (oplage 6.100)

Van de redactie

De redactie hoopt dat eenieder heeft kunnen genieten van zijn/haar vakantie. Zelf heeft zij in deze periode veel kopij mogen ontvangen en
deze weer gebundeld tot een fraaie wijkkrant. Veel plezier bij het lezen ervan !!
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 10/11 december a.s.
Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 11 november a.s.
aanleveren (zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Een gratis WERELDREIS, gaat u mee?

Als u denkt dat u de grens over moet om iets van de wereld te zien, dan
heeft u het mis! U hoeft uw eigen stad niet eens uit om te genieten van eten,
muziek en vertier van over de hele wereld. Op zaterdag 17 september is er
het wijkfeest De Wereldreis in het Beatrixpark. Van 12:00 tot 19:00 uur kunt
u gratis naar dit mooie feest komen en onder het genot van heerlijke hapjes
en drankjes genieten van kunst, theater, muziek en sport.
De Wereldreis is een kleurrijk feest. We vieren samen de enorme culinaire
en culturele diversiteit in onze wijk.
Dat is bijvoorbeeld te zien aan het programma van de dag. De (voorlopige) lineup bestaat uit: Duketown Ladies, Prisiri
met Antilliaanse muziek, Kees Verlaar,
Smartlappenkoor Deuteren, Lian Khazoum, Angela Hexpoor, Trunksize Music,
Lyobo 4 Christ met haar band en een groot optreden van de band Kasba.
Dit alles mag u niet missen.
En er zijn er nog veel meer muziekstijlen! Het wijktheater is ook volop aanwezig.
Verderop in deze wijkkrant vindt u in het artikel over het wijktheater meer nieuws over De Wereldreis.
Daarnaast zijn er marktkramen met eten uit alle windstreken en zijn er speciale kinder- en jongerenactiviteiten.
Tenslotte kan ook de sportieve wijkbewoner zijn ei kwijt. Verschillende sportverenigingen zullen hun aanbod onder
de aandacht brengen en het is dan mogelijk om bijvoorbeeld een balletje mee te trappen of zelf eens een frisbee
te gooien.
Tijdens De Wereldreis draait het vooral om ontmoeten. We ontmoeten, delen ervaringen en presenteren vol trots
onze gevarieerde komaf én de wijk waarin we met zijn allen wonen. Met De Wereldreis willen we iedereen in Den
Bosch West samenbrengen en laten zien wie er allemaal wonen en wat er allemaal gebeurt. Zo zijn er veel actieve
vrijwilligers aanwezig en is er ruimte voor allerlei projecten en verenigingen uit Den Bosch West.
Als u komt leert u dus vanzelf de wijk waar u woont beter kennen. Misschien komt u er uw buren ook wel tegen of
leert u nieuwe bewoners kennen.
Hoe zat het ook alweer?
De Wereldreis: zaterdag 17 september van 12:00 tot 19:00 uur in het Beatrixpark (Kruiskamp)
Wilt u meehelpen of meer informatie? Neemt u dan contact op met Brahim Settout, wijkwerker bij Welzijn Divers,
b.settout@divers.nl of 06-50648060

In het hart van deze editie: de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken

Wijkfeest De Wereldreis – "West Presenteert" op 6 oktober tjokvol thema's – Armoede is
erg, stille armoede is erger – Bart en Babette doen ook mee – West wordt steeds gezonder
– Geld voor de wijk.

Noteer donderdag 6 oktober in uw agenda !!
Op donderdag 6 oktober is er weer een bijeenkomst van ‘West Presenteert.....’ in SCC De Helftheuvel,
aanvang 20.00 uur. Er is weer heel veel ruimte om gezellig met elkaar te babbelen. Ook kijken we terug
op De Wereldreis, het grote wijkfeest. Andere onderwerpen zijn het wijkbudget, de vreedzame wijk en
de schoonmaakactie "Proper Jetje". En natuurlijk bieden we u het podium als u zelf iets te melden of
te vragen heeft. De koﬃe en thee staan voor u klaar vanaf 19:30 uur
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BIN: de teller staat op 1444 leden in Kruis- en Schutskamp!!

Evertsenstraatkerken.....

Op deze plek kon u de afgelopen jaren regelmatig een overdenking lezen van onze columnist, Henk van Weelden.
Inmiddels heeft hij het stokje doorgegeven. Wij zullen zijn stukjes missen, maar we willen hem op deze plaats hartelijk bedanken voor
zijn inzet om steeds weer iets van de kerken met u te delen. Zijn woorden kwam hem recht vanuit zijn hart!
“U komt toch ook?”, schreef hij uitdagend in de wijkkrant van juni. Weet u nog waar hij u voor uitnodigde? Precies! Voor het slotevent van
de 10 mooiste Bijbelverhalen van Den Bosch. Was u ook nieuwsgierig naar het meest gekozen verhaal van de Bosschenaren? En heeft u
het misschien mee beleefd, daar op de Parade?
Rob van Oosten, diaken van de Annaparochie, vertelde gloedvol het verhaal van de Ark van Noach. Want dat kozen de Bosschenaren als
het mooiste verhaal. Ook mocht hij een prachtig schilderij daarover van kunstenares Helene de Winter onthullen.
Zoals Noach aan het eind van de zondvloed een duif los liet, zo werden aan het eind van het verhaal twee duiven losgelaten. Zij vlogen
vanaf de Parade hun vrijheid tegemoet.
Er was nog meer wat ons die middag aan de Zondvloed deed denken. Dat hadden wij niet in ons draaiboek gezet. Hoosbuien trokken over
Den Bosch; kelders liepen vol met water. Wat een verhaal, die Zondvloed! Het spreekt tot je verbeelding, die drijvende dierentuin met
Noach en zijn vrouw, zijn drie zonen en schoondochters. Mooi verhaal…. maar tegelijk ook heel triest.
Om met dat laatste te beginnen: God wilde de aarde met alle mensen, landdieren en vogels vernietigen. Waarom dat dan? Hij had toch
zelf de aarde met alles wat daarop leefde zo prachtig geschapen? Maakt God dan zo maar harteloos kapot wat hij eerst gemaakt heeft?
Natuurlijk niet! De mensen op aarde trapten God op zijn hart! Moord, onderdrukking, egoïsme, hebzucht en …. Ja, eigenlijk waren het
net zulke mensen als wij. Het deed God pijn, staat er in de Bijbel. Verbaast je dat?
Bekijk het eens met dit voorbeeld: jij maakt een prachtige tekening en iemand anders zet er een lelijke kras doorheen. Verprutst is je
werk. Woedend frommel je de tekening in elkaar en gooit hem in de prullenbak. Gaat het bij God misschien ook zo? Ik zou het me haast
kunnen voorstellen! Maar God kende één man die wel eerlijk was en goed, Noach! Met hem wilde God zijn Schepping toch in stand houden: daarom werd familie Noach met exemplaren van alle soorten dieren veilig in de ark geborgen tot de vloed voorbij zou zijn.
Maar nu de mooie kant van het verhaal: God kreeg medelijden met de mensen om die zware straf. Nooit meer zal ik dat doen! zei God.
En hij wees de regenboog aan als teken voor de mensen. Let op: als het hard regent en je ziet de regenboog in de lucht, dan kun je ervan
op aan dat God nooit meer de hele aarde zal vernietigen met zo’n vloed.
Nog steeds heeft God geduld met de mensen op aarde. Ook al trappen ze hem op zijn hart om het onrecht wat ze doen. Wat doen mensen elkaar vreselijke dingen aan!!! Voor ons is Gods liefde voor mensen een reden om met elkaar het goede te zoeken. Om ons heen
gebeuren beslist hele mooie dingen, maar er is ook zoveel angst en narigheid.
Wij willen naast u staan, om u heen staan, delen in lief en leed en hoop. Maar dan moeten we elkaar wel leren kennen. Dat kan in elk
geval vanaf september op de eerste woensdagochtend van elke maand.
Om 10:00 uur schenken we dan in het gebouw van de Gereformeerde kerk in Evertsenstraat 35 koffie of thee.
En dan zien we samen wel waar behoefte aan is.
Iedereen is welkom! Voor álle buurtgenoten geldt dit, vanzelfsprekend ook voor mensen met een andere afkomst, religie, of taal.
Namens de drie kerken in de Evertsenstraat, Coby Raes

Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor Wijkplein Helftheuvel.....
(min. 2 keer een dag per week)

In ’s-Hertogenbosch zijn zeven Wijkpleinen in verschillende wijken. Daar kunt u terecht met vragen over wonen, zorg, welzijn en inkomen,
maar ook voor mantelzorg, vrijwilligerswerk en activiteiten bij u in de buurt.
Als vrijwilliger beantwoordt u vragen van cliënten en kunt u ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld met het lezen en toelichten van officiële
brieven, het invullen van formulieren, digitale aanvragen of telefonische contacten met instanties. Als vrijwilliger werkt u samen met
organisaties, het buurtteam en het sociaal wijkteam die verbonden zijn aan het Wijkplein.
Wij zoeken iemand die:
• Goed met mensen om kan gaan
• Geduldig is
• Goed kan luisteren
• Lastige onderwerpen duidelijk kan uitleggen
• Zich zowel mondeling als schriftelijk goed in het Nederlands kan uitdrukken
• Enige ervaring heeft met computers
• Goed kan samenwerken met anderen
Wij bieden u:
• Scholing en begeleiding
• De mogelijkheid deeltijd te nemen aan cursussen van de Vrijwilligersacademie
• Een gezellig team met leuke uitjes
• Een vrijwilligersovereenkomst
• Een leuke plek om jezelf te kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd een ander te helpen

Werken als vrijwilliger geeft voldoening en dat is onbetaalbaar!
U kunt zich aanmelden via e-mail: n.deger@divers.nl of bel: 06-11375190
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Kijk op de wijk Kruiskamp / Schutskamp.....

In juni zijn alle medewerkers van het wijkteam, de GGD, politie, woningbouwvereningen en het buurtteam Schutskamp/Kruiskamp bij
elkaar gekomen in het Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel. Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van ontwikkelingen en
ervaringen in de wijk. Daarvoor werden cijfers gebruikt maar ook mondelinge verhalen van bijvoorbeeld de politie.
Op basis van deze uitwisseling zijn 4 thema's gekozen om met elkaar mee aan de slag te gaan.
De thema's zijn: het samenwonen en leven in de wijk, gezondheid, huisvesting en bewoners met een psychiatrische stoornis of licht verstandelijke beperking.
Natuurlijk is op die bijeenkomst ook over armoede gesproken. Bijna alle beroepskrachten komen dat in verschillende vormen tegen.
Echter in de wijk is daar al een groep met bewoners druk mee bezig en is het logischer daarbij aan te sluiten in plaats van een nieuwe
werkgroep te beginnen.
Er zijn die middag 4 werkgroepen gevormd die met deze onderwerpen aan de slag zijn gegaan. Enkele werkgroepen hebben al met
buurtbewoners hierover gesproken en andere gaan dat nog doen. Hieronder ziet u kort beschreven waar de werkgroepen mee bezig zijn.
Bart Geluk, teammanager wijkteam
Thom Riksen, teammanager buurtteam Schutskamp/Kruiskamp

Werkgroep bewoners met psychiatrische stoornis of licht verstandelijke beperking

In Kruiskamp-Schutskamp wonen tegenwoordig steeds meer mensen met een psychiatrische stoornis of een licht verstandelijke beperking. Vroeger hadden zij 24 uur per dag toezicht en begeleiding en was de behandelaar dichtbij. Ze woonden vaak samen met anderen op
plekken ook buiten Den Bosch. Tegenwoordig vinden we dat veel van deze mensen weer gewoon in de wijk kunnen wonen. In een huis
met af en toe een uurtje begeleiding. Dit is ook een gevolg van de bezuinigingen van het Rijk. Voor deze mensen is het best een uitdaging
om weer in de wijk te wonen. Vooral wanneer er een crisissituatie is wordt het spannend en merk je dat er gewoon minder hulp voor
handen is. Maar het is ook ingewikkeld om aansluiting te vinden met andere wijkbewoners of om gewoon mee te doen aan activiteiten
in de wijk. En die andere wijkbewoners moeten wennen aan hun nieuwe buren.
We willen de situatie voor deze nieuwe bewoners in Kruiskamp-Schutskamp verbeteren. Dit geldt ook voor hun buren. Om die reden
hebben we op 19 juli een groepsgesprek met hen gevoerd om duidelijk te krijgen waar de schoen precies wringt. Vrijwilligers en professionele hulpverleners hebben naar hun verhalen geluisterd. Direct na de zomervakantie gaan we samen (bewoners, vrijwilligers, professionele hulpverleners en gemeente) aan de slag met het bedenken, uitwerken en invoeren van creatieve ideeën. We zijn nu begonnen
met de mensen met een psychiatrische stoornis. Na de zomer starten we met de mensen met een licht verstandelijke beperking.
Hugo Versteeg, beleidsmedewerker gemeente

Werkgroep Gezondheid

De werkgroep Gezondheid heeft verschillende signalen uit de wijk ontvangen die te maken hebben met de gezondheid van de bewoners.
Aan de ene kant gebeurt er al heel veel rond gezondheid en bevordering van een gezonde leefstijl: er zijn veel voorzieningen in de wijk,
verschillende organisaties zijn actief op de scholen en in de wijk en er zijn financiële regelingen vanuit de gemeente. Aan de andere kant
zien wij dat bewoners lang niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden in de wijk en hier vaak geen gebruik van maken. De werkgroep heeft de keuze gemaakt om zich als eerste te richten op de jeugd.
Allereerste pakken wij het signaal op dat veel kinderen op de basisschool nog geen zwemdiploma hebben. Al vanouds gaan de kinderen
in groep 8 naar schoolkamp. Als de kinderen geen zwemdiploma hebben levert dit vaak problemen op tijdens het kamp. Deze kinderen
willen wij niet uitsluiten, dus willen wij ons inzetten om voor deze kinderen zwemlessen te organiseren zodat zij ‘gewoon’ mee kunnen
doen met alle activiteiten tijdens het schoolkamp.
Het streven is dat alle kinderen uit groep 8 een zwemdiploma behalen. Het lijkt vanzelfsprekend maar in de praktijk is het soms moeilijk
voor ouders om dit zelf voor elkaar te krijgen. De werkgroep wil deze ouders hiermee een handje helpen. Uiteindelijk is ons doel dat alle
kinderen in West een zwemdiploma behalen!
En daarnaast willen wij dat alle kinderen en jongeren een gezonde leefstijl krijgen. Dat wil zeggen dat zij extra aandacht hebben voor gezonde voeding en dat zij allemaal sporten. Helaas hebben veel kinderen in West overgewicht; dit vergroot de kans dat zij ook op oudere
leeftijd overgewicht hebben en dit levert weer gezondheidsrisico’s op!
Wij gaan de samenwerking tussen de verschillende organisaties, sportverenigingen en scholen in de wijk nog verder verstevigen, zodat
overal het belang van een gezonde leefstijl voor de jeugd aandacht heeft!
Ingrid Bodeutsch, wijkgezondheidswerker GGD

Werkgroep Samenwonen en leven in de wijk

Elkaar beter leren kennen, zodat je wat aan elkaar kunt hebben: dat is het doel van de werkgroep sociale cohesie en verbinding. Het
onderlinge contact in een buurt verschilt van straat tot straat en van persoon tot persoon. Soms hebben buurtgenoten ruzie met elkaar,
bijvoorbeeld over het parkeren van auto's. Soms geven buren elkaars planten water, als een van de twee op vakantie is. En er zijn ook
buren die regelmatig samen leuke activiteiten ondernemen.
Als werkgroep hopen wij het contact in een buurt te versterken waardoor mensen samen bepaalde problemen op kunnen lossen, elkaar
kunnen helpen, en samen leuke dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld de post uit de brievenbus halen, voor iemand koken als deze net terug
is uit het ziekenhuis, of samen een hobby uitoefenen.
De werkgroep wil telkens in een andere buurt een project opzetten van ongeveer een jaar. Het doel van het project is om buren elkaar
beter te leren kennen. Omdat als buren elkaar kennen het ook makkelijker is om elkaar om hulp te vragen. Daarnaast is het natuurlijk
gezellig om samen met een buurtgenoot iets leuks te ondernemen! Tenslotte willen we buurtgenoten aan elkaar koppelen. Misschien
wonen er twee mensen in dezelfde straat die beide graag gaan wandelen, maar niemand hebben die met ze mee wil gaan. Het zou mooi
zijn als ze via het project elkaar ontmoeten en in het vervolg samen kunnen wandelen.
De komende periode gaan we dit plan verder uitwerken en zullen we kijken in welke buurt we het beste kunnen starten. We houden jullie
als lezer natuurlijk op de hoogte van de voortgang. Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met wijkwerker Benthe van der
Vleuten van Welzijn Divers via e-mail adres b.vandervleuten@divers.nl of telefoonnummer 06-55322160.
Benthe van der Vleuten, wijkwerker buurtteam
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Kijk op de wijk Kruiskamp / Schutskamp (vervolg).....

Werkgroep Huisvesting en of opvang

Vanuit het wijkoverleg West hebben we vanuit verschillende organisaties een werkgroep gevormd met medewerkers van Brabant Wonen, Zayaz, Juvans, Divers, wijkteam. Onze werkgroep komt regelmatig mensen tegen die door allerlei redenen dringend op zoek zijn naar
andere huisvesting. Of komen mensen tegen die geen inschrijf adres of huisvesting (meer) hebben.
Soms kunnen ze gebruik maken van de bank van familie/vrienden, maar vaak is dit geen oplossing voor langere termijn. Ook de maatschappelijke opvang (SMO) biedt opvangplaatsen, maar door drukte vaak niet gelijk beschikbaar, terwijl het wel nodig is.
Een huurwoning huren vinden via de woningbouw (woonservice) betekent dat je ingeschreven moet staan, ook hier zijn lange wachttijden.
Nergens ingeschreven staan of geen huisvesting hebben kan ook weer voor andere problemen zorgen, zoals geen recht op inkomen,
oplopende schulden, eenzaamheid, stress, ruzie met familie of vrienden, ongezond of weinig eten en ga zo maar door.
Het kan iedereen overkomen. We gaan onderzoeken welke creatieve en praktische oplossingen we in de wijk kunnen creëren om dit
probleem aan te pakken. We hopen natuurlijk dat nog meer organisaties, bedrijven of actieve bewoners mee willen denken betreft dit
probleem. We denken dan bijvoorbeeld aan anti-kraak of bedrijven met leegstaande bedrijfspanden in de wijk, projectontwikkelaars,
gemeente, SMO en belangstellenden.
Sonja Schuurmans, maatschappelijk werker buurtteam

GGD in de wijk.....

Heropening wijkplein Helftheuvel

Het was weer gezellig druk op zaterdag 25 juni tijdens de heropening van het wijkplein Helftheuvel! Zowel op het consultatiebureau van
de GGD Hart voor Brabant als bij de collega’s van Fysiotherapie Helftheuvel en ’S-PORT van de gemeente Den Bosch hebben tientallen
bezoekers meegedaan met de activiteiten om een gezonde leefstijl te stimuleren.
Het ‘drankenbord’ was erg in trek…”weet jij hoeveel suikerklontjes er in een pakje Fristi zitten? En in de cola, het energiedrankje, de
Wicky… ?” De uitkomsten waren verrassend en zetten zowel jong als oud aan het denken!
De jongere bezoekers konden zich lekker uitleven bij de ‘thuisspelletjes’ van de Pukkiesport. Pukkiesport is bedoeld voor de peuters en
ouders, om samen te bewegen. Het is niet alleen leuk maar ook goed voor de motorische ontwikkeling van het kind. De kinderfysiotherapie sluit zich hier helemaal bij aan.
De bezoekers konden zich ook aanmelden voor de voorlichting “Gezond ouder worden” op woensdag 13 juli, verzorgd door de GGD in
samenwerking met de ergotherapeut en de bekkenfysiotherapeut van Fysiotherapie Helftheuvel. Tijdens deze voorlichting hebben de
17 bewoners die aanwezig waren gehoord hoe zij de nieuwe “Schijf van vijf” kunnen gebruiken om gezonde voedingskeuzes te maken,
hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij niet vallen (in de thuissituatie maar ook op straat) en hoe zij incontinentie kunnen voorkomen of
verminderen.
En…er was ook een prijswinnaar! Iedereen die tijdens de heropening mee deed met een activiteit
kon een prijsje winnen. Het was een genoegen om Olivier de Bruyne, 10 jaar (zie foto) de prijs – een
Twister spel - aan te bieden namens de GGD, ’S-PORT en Fysiotherapie Helftheuvel.

Gezonde scholen

In 2015 is de GGD in samenwerking met ’S-PORT gestart met het traject voor de Gezonde School, een landelijke methode van het RIVM om gezondheid weg te zetten in
de schoolorganisatie. Inmiddels hebben 3 scholen in West het vignet Gezonde School
(zie foto) voor het thema Bewegen en Sport ontvangen! De andere scholen zullen snel
na de zomervakantie volgen. Ook het thema Voeding staat hoog op de agenda van
alle scholen. Naast deze thema’s kan de school ook ervoor kiezen om met de andere
gezondheidsthema’s van de Gezonde School aan de slag te gaan: Welbevinden en sociale veiligheid, Fysieke veiligheid, Milieu en natuur, Roken en alcohol, Mediawijsheid,
Relaties en seksualiteit en Hygiëne, huid en gebit.

Samen Gezond

De GGD zet zich in om de gezondheid van alle wijkbewoners te bevorderen. Dit doen wij o.a. ook
tijdens De Wereldreis, het wijkfeest op 17 september, en begin november tijdens de gripprikactie van
het Gezondheidscentrum West. Voor vragen over gezonde leefstijl kunt u ook binnenlopen bij het
spreekuur op het Wijkplein Helftheuvel: iedere maandag van 13:30 - 14:30 uur.

Voorstellen nieuwe buren.....

Wij, ondernemersduo Laurens en Marianne Pelk, ondertekenden afgelopen maand het contract voor Vivent Het Andere Wonen de Compagnie.
Nu zijn we officieel het eerste ondernemersduo van Vivent Het Andere
Wonen in ‘s-Hertogenbosch. De Compagnie zal op 1 september 2016
haar deuren openen voor mensen met dementie.
Nog meer nieuwe bewoners
De Compagnie aan de Michiel de Ruyterstraat in den Bosch is een vorm
van geclusterd wonen. Dat betekent dat er nog meer nieuwe buren komen in de wijk. Iedereen die in de Compagnie gaat wonen heeft namelijk zijn/haar eigen volwaardig appartement, met eigen slaapkamers een keuken en woonkamer. In totaal zijn het er zestien. Deze appartementen liggen in een afgesloten gedeelte van het gebouw
de Compagnie. Daar zijn ook twee gemeenschappelijke ruimten waar activiteiten georganiseerd worden en bijvoorbeeld maaltijden
gezamenlijk gegeten kunnen worden. Wij, als ondernemersduo, wonen hier ook. Er is dus altijd 24/7 zorg in huis als dit nodig is.
Woont u in onze wijk en heeft u of uw partner last van geheugenproblemen? En is alleen wonen niet meer veilig? Dan hebben wij misschien een mooie woonoplossing met zorg voor u. Naast uw eigen appartement in de Compagnie gaan wij samen met u kijken welke
zorg en ondersteuning u nodig heeft 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.
Informatie
Bent u geïnteresseerd om bij ons te komen wonen? Dan kunt u bellen via telefoonnummer 088 - 163 72 50 of mailen naar
compagnie@hetanderewonen.nl Voor meer informatie kunt u ook onze website www.hetanderewonen.nl bekijken.
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Vakantieleed.....
Het is ons allen wel eens overkomen, bij terugkomst van de vakantie kom je tot de ontdekking dat je spullen hebt achtergelaten in het hotel of het vakantiehuisje waar je de vakantie hebt
doorgebracht. Zeker als het om kostbare goederen gaat, houd
je een naar gevoel over aan de vakantie.
Een dergelijke zaak speelde eerder dit jaar bij de kantonrechter in
Middelburg.
foto: Huub Hulsen
Wat was het geval; de heer Jansen, wonende in Duitsland, boekte
een huisje in een vakantiepark. Bij vertrek uit de recreatiewoning liet hij per ongeluk zijn iPad achter. Op de dag
van vertrek, ontdekte hij al dat hij de iPad had achtergelaten. De heer Jansen belde met de receptie van het
vakantiepark, die hem kort daarna bevestigde dat de iPad was gevonden. Tussen de heer Jansen en de receptioniste is vervolgens afgesproken dat de iPad zal worden nagezonden per post. Helaas heeft de heer Jansen deze
iPad nimmer ontvangen. Waarschijnlijk is met de verzending iets misgegaan.

Aangezien de heer Jansen niet blij was met de gang van zaken heeft hij een procedure opgestart bij de kantonrechter. De heer Jansen eiste volledige vergoeding van de door hem geleden schade; in dit geval de aankoopwaarde van een iPad.
Immers, het vakantiepark heeft de iPad onverzekerd en niet aangetekend verzonden maar per gewone post.
Daardoor is volgens de heer Jansen het aanmerkelijke risico genomen dat de zending niet zou aankomen. Ook
is de heer Jansen van mening dat het handelen van het vakantiepark verwijtbaar is en moet het risico van dit
handelen voor rekening van het vakantiepark komen. Kortom, in de ogen van de heer Jansen zou sprake zijn van
onrechtmatig handelen.
Het vakantiepark heeft aangegeven dat zij er niks aan kan doen dat de iPad niet is aangekomen. Het park wil de
schade niet vergoeden.
Uiteindelijk wijst de kantonrechter de vorderingen van de heer Jansen af. De kantonrechter vindt niet dat het
vakantiepark onzorgvuldig heeft gehandeld door de iPad onverzekerd en niet aangetekend maar per gewone
post te verzenden. Volgens de kantonrechter is het een feit van algemene bekendheid dat de post de geadresseerde bereikt. Het feit dat de heer Jansen in Duitsland woont, maakt dit niet anders. Het vakantiepark mocht
ervan uit gaan dat de iPad ook per gewone post zou aankomen. Nu het park niet verwijtbaar heeft gehandeld,
hoeft zij de schade niet te vergoeden.
De heer Jansen is derhalve niet alleen zijn iPad kwijt, maar ook heeft hij geen gelijk gekregen van de kantonrechter. Dubbel pech dus.
Mocht je waardevolle spullen willen versturen of ontvangen, dan is het wellicht verstandig om deze goederen
aangetekend te versturen. Weliswaar is dat wel duurder, maar dan kun je het pakketje volgen en weet je zeker
dat de post ook aankomt.
Ook op het gebied van consumentenrecht zijn de advocaten van Willems Van Bladel Advocaten thuis. Je kunt
altijd vrijblijvend contact opnemen om een vraag of kwestie aan de advocaten voor te leggen.

Willems van Bladel Advocaten

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

www.wvbadvocaten.nl
Willems van Bladel Advocaten houdt kantoor in De Koffiebrandery, een bedrijvenverzamelpand gevestigd op De Rietvelden
aan de rand van het centrum van 's-Hertogenbosch
Gratis inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 16:00 uur tot 17:30 uur
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Fietsenreparatie..... Zayaz en Doorgeefwinkel

Nu is van u.
Ben
jij
nieu onze
vrijw we
illige
r?

Dagbesteding
Vivent Dagbesteding de
Commissaris is op zoek naar
vrijwilligers!
Van maandag t/m vrijdag kunnen
bezoekers tussen 9.30 en 16.15
uur terecht. Onze professionals
begeleiden hen. Maar graag
zetten we ook vrijwilligers in
activiteiten zowel in groepjes als
individueel begeleiden. Denk

aan geheugenspel, beweging,
creatieve activiteiten, individuele
activiteiten.
Heb jij een uurtje tjid over?
Kom dan langs op Commissaris
van de Hartenlaan 128,
’s-Hertogenbosch of
bel met ons
telefoon (073) 621 43 97

In Boschveld hebben BrabantWonen en Divers al een aantal jaren
met veel succes een fietsreparatie werkplaats voor wijkbewoners.
Dit initiatief pakt Zayaz nu samen met de Doorgeefwinkel op in
Kruiskamp/Schutskamp.
We leren bewoners uit de wijk, jong en oud, hoe ze hun fiets kunnen repareren. Samen met de bewoners worden hun fietsen gemaakt. En hierna weten ze hoe ze dit in de toekomst zelf kunnen
doen.

Klussendienst Hart en Ziel.....Zayaz en Divers

Een klussendienst met hart en ziel. Het is een nieuw initiatief in
Kruiskamp en Schutskamp waar vrijwilligers zich samen met Zayaz
inzetten voor huurders die wel wat extra hulp kunnen gebruiken.
Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken of minder bedeelden. De vrijwilligers helpen graag met reparaties, klussen in en rondom de woning en in de tuin.
Binnenkort sluit Divers ook aan bij dit mooie project zodat we nog
meer mensen kunnen helpen.

Fietsclub de Helftheuvel....

Fiets met ons mee. Wij starten vanaf het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel ((Helftheuvelpassage 115, binnenplein bij de
apotheek). Iedere donderdag om 09:30 uur
In de winter rijden we 30, ‘s-zomers 60 km. Halverwege leggen we
aan voor een drankje op eigen kosten.
Ook nemen we een lunchpakket mee en lunchen dan onderweg.
Mocht het regenen dan gaat de fietstocht niet door.
Meer informatie via Rien van Rixtel:
rienvanrixtel @home.nl of 073 6425910

Cursus Bridge voor beginners in de Lachende Vis.....

Op maandag 19 september 2016 start de Vughtse bridgedocent Pim Mesker in café De Lachende Vis in Oud-Empel een cursus bridge voor
beginners. Dat gebeurt in samenwerking met café De Lachende Vis en de bridgeclub De Lachende Vis.
De cursus bestaat uit 24 lessen van 2,5 uur, van 19:30 tot 22:00 uur. De lessen worden gegeven in twee series van 12. Iedere serie wordt
afgesloten met een onderlinge bridgedrive. Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van de lesboekjes van de bekende Nederlandse
bridgespeler Berry Westra: Leer bridge met Berry Westra deel 1 en 2. De lesboekjes worden door Pim Mesker op verzoek geleverd met
korting.
Bridge is een kaartspel van bieden en spelen. In de eerste acht lessen wordt de speeltechniek behandeld, daarna de biedtechniek.
Kaartervaring is niet vereist. De lesgroep bestaat bij voorkeur uit 16 personen, maximaal 24. Inschrijven is individueel en per paar mogelijk. Het inschrijfformulier kan worden aangevraagd bij Pim Mesker.
Informatie en aanmelden kan via het e-mail-adres w.mesker@planet.nl

Gezellig bingo spelen bij het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch.....

De vakanties zijn weer voorbij. Het leven herneemt zijn normale gang. Scholen zijn weer begonnen, de buren zijn weer thuis en de
dagen worden weer korter. De gezellige avonden uit, zoals voor de vakantie, beginnen (gelukkig) ook weer.
Dat geldt ook voor de bingoavonden van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch in het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel. Elke
eerste dinsdag van de maand – te beginnen 7 september – komen de bingoliefhebbers weer naar De Helftheuvel voor de spanning en
voor de gezelligheid. De dames van het bingoteam hebben weer hun best gedaan om een pakket aantrekkelijke prijzen voor u samen te
stellen. Dat wilt u niet missen!
Kom dus op dinsdagavond 7 september om 20:00 uur naar zaal 2 van SCC De Helftheuvel voor een leuke avond uit.
De volgende bingoavonden zijn 5 oktober, 2 november en een kerstbingo op 14 december 2016.

Nieuw! Werelddans biedt een wereld aan dansstijlen.....

Op vrijdagavond 9 september start een nieuwe introductiecursus Werelddans in het Bewegingscentrum 50 Plus aan het Wielsem 2.
Onder begeleiding van een professioneel dansdocent kunnen geïnteresseerde senioren in 6 weken een gevarieerde dansreis maken. “Het
weekend sportief en vrolijk beginnen”, zo nodigt Maaike Schneider van ´S-PORT u uit om mee te gaan doen. De Argentijnse Tango, de
Braziliaanse Samba maar ook de Cubaanse salsa staan in de planning. “Alles behalve de Spaanse Flamenco”, zegt Schneider. “De wereld
van dans- en muziekstijlen biedt zoveel inspiratie. Ik daag vooral de minder actieve 50-plussers uit om mee te gaan op deze dansreis.”
Datum eerste les: vrijdagavond 9 september - Datum laatste les: vrijdagavond 14 oktober - Tijdstip: 19:00 - 20:00 uur - Kosten: € 15,Bewegingscentrum 50Plus, Het Wielsem 2, 5231 BW ‘s-Hertogenbosch
Aanmelden kan tot 1 september bij Maaike Schneider, via 06 52 58 41 24 of m.schneider@s-hertogenbosch.nl
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Mooi, maar ook gezellig, zingen bij het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch.....
De vakantieperiode is weer voorbij. Of we mooie weer hebben opgezocht of dat we het thuis rustig hebben afgewacht is voor ieder de
beste manier om te genieten van een rustige of misschien juist wel een actieve vakantie. Tijd om de draad weer op te pakken.
Dat laatste geldt ook voor het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch. Dinsdagavond 6 september is dan weer de eerste repetitieavond na de
vakantie. Wij beginnen dan om 19:45 uur weer met de voorbereidingen voor onze concerten en optredens van dit najaar. Mooie werken
bestemd voor het Veteranen- en Bevrijdingsconcert en sfeervolle muziek voor onze kerstconcerten. Onder leiding van dirigent Henk van
der Sanden, met begeleiding van pianist Rein Boeijen, wordt met een kwinkslag en een lachmoment ijverig gestudeerd en gerepeteerd.
Zingen is bijzonder leuk én gezond om te doen. De menselijke stem is één van de mooiste muziekinstrumenten. Kom eens luisteren en
verras uzelf door mee te zingen. Nieuwe koorleden, dames en heren tot 70 jaar, zijn altijd van harte welkom. Wij nodigen u graag uit op
een van onze repetitieavonden in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, elke dinsdag om 19:45 uur. Een welkomst kopje koffie of
thee staat voor u klaar.
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Voedseltuin Villanueva zoekt coördinatoren......

Stichting Voedseltuin Villanueva
Veel mensen in ’s-Hertogenbosch en omliggende gemeenten zijn voor hun dagelijkse levensbehoeften afhankelijk van Voedselbank ‘s-Hertogenbosch en Omstreken.
Voedseltuin Villanueva heeft als voornaamste doel het verbouwen van groente,
fruit en kruiden voor de cliënten van deze Voedselbank.
De Voedseltuin
De Voedseltuin wordt geheel gerund door vrijwilligers. Hij is bijna een hectare groot
en elke werkdag open van 9:00 uur tot 14:00 uur. De dagelijkse leiding over de Tuin
ligt bij twee coördinatoren. Coördinator Ed is er elke dag en heeft het heft over de
productie in handen. Coördinator Ton is er twee dagen per week.
Helaas heeft coördinator Ed aangegeven de Voedseltuin in november te verlaten. Inmiddels hebben wij
een nieuwe coördinator, Harry, bereid gevonden een deel van de werkzaamheden van Ed over te nemen.
Echter, om kwetsbaarheid te verkleinen in geval van ziekte, gewenste vrije dagen of vakantie van de coördinatoren, zijn wij op zoek naar versterking.
Onze ideale coördinator:
• heeft verstand van grote moestuinen (is bijvoorbeeld een gepensioneerde tuinder);
• weet wanneer wàt moet gebeuren en hoè het moet gebeuren;
• kan het werk verdelen;
• is bereid stagiaires te begeleiden;
• is bereid minimaal twee dagen per week tussen 9:00 en 14:00, maar bij voorkeur alle werkdagen tussen
9:00 en 14:00 op de tuin te zijn;
• Is bereid in overleg met Ton en Harry te werken.
Daarnaast zoeken we ook een coördinator die bereid is om:
• de tuin af en toe te openen op een werkdag van 17:00 uur tot 20:00 uur;
• in overleg met de andere coördinatoren leiding te geven aan de vrijwilligers;
• samen met vrijwilligers te oogsten;
• dit ook 1 of 2 van de vier zaterdagochtenden per maand tussen 10:00 uur en 13:00 uur te doen.
Ben je geïnteresseerd?
Wil je hier meer over weten of wil jij je kandidaat stellen? Neem dan contact op met ons bestuurslid Vrijwilligers & Vrijwilligersbeleid,
Annèt Braaksma. Zij is te bereiken via e-mail: vrijwilliger@voedseltuinvillanueva.nl
Meer informatie over de Voedseltuin vind je op www.voedseltuinvillanueva.nl
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Zo’n duizend handtekeningen voor behoud Bossche dierenparken.....

[bron: Marc Brink, Brabants Dagblad, 18 augustus]

Met zo’n duizend ingezamelde handtekeningen vraagt René Dullaart, secretaris van Stichting De Bossche Hoeve, via een
burgerinitiatief aandacht voor het voortbestaan van dierenparken in Den Bosch.

Het is een reactie op het besluit van de gemeente vorig jaar om vanaf 2016 € 100.000,= te bezuinigen op dierenparkjes en
dierenweiden in de gemeente.
Namens andere stichtingen wil Dullaart dat de dierenverzorger blijft en vrijwilligers een noodzakelijke opleiding krijgen voor
het werk bij de dierenparken. De dierenverzorger zou de dierenpopulatie en dierverblijven moeten controleren en daarover
moeten rapporteren aan de stichtingen en de gemeente.
De gemeente zou zorg moeten dragen voor het ‘op een gedegen wijze opslaan en afvoeren van de mest’. Er wordt ook op
aangedrongen om het groot onderhoud van stallen en omheiningen voor rekening te laten komen van de gemeente.
Voorgesteld wordt om daarbij een beroep te doen op ondersteuning van het plaatselijke onderwijs. Dullaart spreekt de
wens uit dat het ingediende burgerinitiatief zo snel mogelijk op de agenda van de gemeenteraad komt te staan.
In een op verzoek van de gemeente geschreven rapport adviseerde Wieke Wijnen onlangs om de dierenverzorger te behouden. In het rapport pleit zij ook voor intensieve samenwerking met onderwijs en zorginstellingen. "Meer samenwerking kan
kosten besparen”, aldus Wijnen.

STEUN DIT BURGERINITIATIEF !!

Wijkfeest De Wereldreis bedankt haar sponsoren**
voor hun (ﬁnanciële) bijdrage.
Daarnaast stellen diverse winkeliers uit de Kruis- en
Schutskamp mooie prijzen beschikbaar.
De Wereldreis bedankt de vele vrijwilligers voor
hun inzet en enthousiasme!!
** De sponsoren zijn vermeld, voor zover zij bekend waren ten tijde van
opmaak van deze wijkkrant.
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ZA
17
SEPT
2016
BEATRIXPARK (VLAKBIJ BBS KRUISKAMP)

wijkfeest
de wereldreis
GRATIS ENTREE

12 -19 UUR

MUZIEK

THEATER
SPORT

KUNST

WERELD
KINDER
ACTIVITEITEN GERECHTEN

We ontmoeten en presenteren vol trots onze gevarieerde komaf
én de wijk waarin we met zijn allen wonen.
Er komen marktkramen met eten uit alle windstreken. Er is een gevarieerd programma voor jong en oud
en er zijn speciale kinderactiviteiten en spetterende optredens! Dit mag u niet missen.
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Hcc vereniging locatie ’s-Hertogenbosch in wijkcentrum De Heftheuvel.....
Als deze wijkkrant weer bij u in de bus valt is de vakantie periode voorbij en zijn we fris en monter om al uw vragen en problemen aan te
horen en eventueel op te lossen.
We houden elke derde en vierde vrijdagmiddag van de maand een computerbijeenkomst waarbij we een actueel onderwerp behandelen. Deze middagen beginnen om 14:00 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 computer vragen en hulp, voor zowel software als hardware. Dus neem gerust uw computer, printer, laptop of tablet mee.
Derde Vrijdagmiddag
Ook is er op de derde vrijdagmiddag van de maand een speciale Linux en Apple middag
Linux behandelt 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
Zaal coördinator Wim de Bruijn
Werkgroepen Linux en Apple
Op de betreffende vrijdagmiddagen.

Kom eens een kijkje nemen in de ateliers van twee kunstenaars......
Op zondag 1 en 2 oktober a.s. zijn er in de Kruiskamp twee ateliers open voor publiek.

Vlak bij elkaar en allebei aan de Admiraliteitslaan. In het atelier van kunstschilder Rudolf R. Gras vindt u een overzicht van (Bossche)
schilderijen en bij keramist Jan Wijers prachtige beelden en voorwerpen. Hun werk bestaat vaak uit aparte figuren in heldere kleuren
weergegeven.
Het is een mooie gelegenheid om in een artistieke omgeving rustig met de kunstenaars te kunnen praten en hun werk vrijblijvend te
bekijken.
		
Atelier Rudolf R.Gras - Beeldend kunstenaar			
Atelier Jan Wijers - Keramisch Vormgever
		
Admiraliteitslaan 38, 's-Hertogenbosch			
Admiraliteitslaan 414, 's-Hertogenbosch
			 Bossche Bol					

Open: 1 en 2 oktober a.s. van 11:00 tot 18:00 uur - Toegang gratis

Boer Kees.....Gastvrijheid: bezinning

Een goede relatie tussen twee of meer mensen, een vriendschap, een huwelijk, een leven in gemeenschap biedt altijd
ruimte waar vreemden binnen kunnen komen en vrienden kunnen worden. Goede relaties zijn gastvrij!
Als we een huis binnen gaan er er hartelijk verwelkomd worden
dan voelen we dat er liefde heerst tussen de mensen die daar
wonen. Wanneer er in dat huis conflicten zijn, wordt er van de
gast verwacht dat hij partij zal kiezen: ben je voor hem of ben
voor haar, ben je het met hem eens of met ons....
Dat soort vragen maakt echte gastvrijheid onmogelijk, gasten
voelen zich niet veilig en kunnen hun eigen plek niet vinden.
Gastvrijheid is meer dan een hartelijke ontvangst, het is ook
en vooral hartelijkheid tussen degenen die de gast ontvangen.

20160819 WKS 2016 03.indd 10

Ge moet unne goeie spreker zijn die d'n
zwijger verbetert

21-8-2016 11:52:24

De Bossche Hoeve.....

Als dit artikel geschreven wordt zijn we inmiddels een jaar bezig om de kinderboerderij aan de Kruiskampsingel
“nieuw leven” in te blazen.
Nieuw leven in figuurlijke zin maar ook letterlijk. Wij troffen een kinderboerderij aan die zwaar verwaarloosd was.
Enkele stallen waren al zeker enkele jaren niet uitgemest. Met pikhouweel-achtige instrumenten zijn die uitgemest
met veel zweet en energie door de vrijwilligers. De gemeente zag in dat het dierenwelzijn ernstig in gevaar was en
met hun hulp zijn de stallen gerenoveerd.
Onze visie op het dierenwelzijn wordt gestaafd door de onderzoeken van diverse instanties die hierin gespecialiseerd zijn.
Een groot probleem op De Bossche Hoeve zijn de drassige weiden. De grondlaag bestaat uit een 30cm bruine leem, 20 cm blauwe leem,
20 cm roest houdende leem, 20 cm bruine leem, 10 cm blauwe leem en vervolgens een wit zand laagje van 5 cm, daarna kom je weer op
de blauwe leem. Leem heeft de eigenschap om geen water door te laten. Bij een regenbui staan de weides dus blank. Niet goed voor de
hoeven van de dieren, zij kunnen zelfs hoefrot hierdoor krijgen. Wettelijk is dit zelfs verboden. Vergelijk het als u zelf langere tijd in bad
zit, uw nagels lijken dan te verschrompelen, dit zelfde treedt op bij de dieren. Dat is dus ook de reden waarom er een weide is aangelegd
die geheel bestraat is. Hierop kunnen de dieren droog weggezet worden en kunnen hun hoeven slijten.
Overigens is het zo dat de hoefsmid eens in de drie maanden de hoeven van de ezels komt bekappen.
Voor de waterafvoer zijn er ook twee wadi’s aangelegd. Een wadi is
een opvangkuil waar het overtallige regenwater wordt opgeslagen en
waar het kan verdampen of weg kan trekken middels het dunne laagje
wit zand op 1 meter diepte.
De natte weides waren reden waarom er lang is gewacht met uitbreiding van het dierenbestand.
Inmiddels is er wel “nieuw Leven”. Uiteraard is er Julia, de ezel welke
via het programma dierengeluk op de Bossche Hoeve is gekomen.
Zelfs Omroep Brabant en Hart van Nederland wijdden er een stuk aan.
Verder zijn er kalkoenen, witte Kwakers, Oud Hollandse Kuifeenden,
Mandarijn eenden, Hawaï eenden, Smaragd eenden, Twentse landganzen, Boerenganzen, Barnevelders, Lohman kippen, Brahma kippen, Wyanotte kippen, Isa Brown kippen, cavia’s en diverse konijnen
bij gekomen.
Als je nu in de weide Frits gelukkig en gezond ziet staan of spelend met
Julia weet je dat al het werk niet voor niets is geweest.
De konijnen en cavia’s spelen op een speciaal voor hun aangelegde konijnenheuvel. Voorheen was het zo dat deze dieren opgesloten
waren in kleine hokjes of in een te kleine ruimte waar ze tegen wil en dank geknuffeld konden worden. Knuffelen is leuk voor de kinderen
maar als je als konijn van vroege morgen tot de late avond geknuffeld wordt, moet je jezelf toch afvragen of dit het dierenwelzijn ten
goede komt. Daarom is er op de konijnen/cavia heuvel een ruimte gecreëerd waar mensen en dieren kunnen komen. Allebei hebben ze
een gescheiden ingang. Mensen hebben de vrije keuze om deze ruimte te betreden maar ook de cavia’s en konijnen hebben hun eigen
ingang tot deze ruimte. Dieren hebben dus de vrije keuze of ze geknuffeld willen worden. Benadert men de dieren rustig komen ze graag
naar je toe. Schreeuw je en ben je druk aanwezig dan is het logisch dat ze je mijden!
Toch vragen ook nog vele bezoekers om nog andere dieren, denk aan een koe of een varken. Maar voor een koe moet je toch wel veel
weidegrond hebben. Met onze drassige weiden is het dan logisch dat we een koe momenteel geen plezier doen om haar bij ons een
onderdak te geven. Dit is ook van toepassing op een varken, je zult er toch een goede stal voor moeten hebben, ook die hebben we niet.
Maar ook niet de financiën om die te bouwen. Het hoofdgebouw is getransformeerd. Was het voorheen kantoor/opslagruimte dan tref
je er nu een huiskamer aan waar je een drankje en hapje kunt bestellen en/of gezellig kunt buurten.
De beplanting is aangepast! Vele bloemen hebben er inmiddels gebloeid en vele borders zijn er bij gekomen. Binnenkort gaan we de tuin
weer “winterklaar” maken, kijk hiervoor op onze facebook pagina.
Aan speelgelegenheid is ook gedacht. Helaas de zandbak in de piramidevorm heeft plaats moeten maken, omdat deze onveilig was. Maar er zijn
losse zandbakken bijgekomen alsmede een grote zandberg. Het “achtergedeelte” moet een natuurlijke speeltuin worden.
Een doolhof is aangelegd en moet door groei verdere vorm krijgen. Graag
willen wij dat er nog enkele speelelementen bijkomen.
Helaas ontbreken ons hiervoor de nodige financiën! Een tuin met allerlei
eetbare vruchten is aangelegd midden tussen de planten die een genot zijn
voor vlinders en insecten.
Uw voeten kunnen ook de verschillende
bodembedekkingen ervaren, zoals fijne
split, grove split, fijn zand en houtsnippers.
De vrijwilligers aan het werk, wanneer komt u het resultaat bekijken? De vlinder- en natuurspeeltuin is -naast
de inzet van onze vrijwilligers- tot stand
gekomen door een ﬁnanciële bijdrage
van de Nationale Postcodeloterij.
Tot slot merken wij op dat de naam kinderboerderij eigenlijk niet meer toepasselijk is. Hoewel er vele ouders met kinderen komen, zijn er
ook vele zonder kinderen. Bezoekers die weten te genieten van het park of die zomaar langs komen voor een praatje en een kopje koffie of
thee. Wellicht kunnen we de naam beter omdopen in “Ontmoetingsboerderij De Bossche Hoeve”. Op deze manier sluiten wij niemand uit!
Namens alle vrijwilligers wensen wij u een ﬁjne herfst toe!
De Bossche Hoeve, Kruiskampsingel 565A, is dagelijks (ma t/m zo) 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
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Meer! met elkaar.....Activiteitenoverzicht september - december 2016

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.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

5 september
9:15-11:30 uur
Initiatiefgroep vergadering

6 september
9:00-11:30 uur
Vandaag richten we onze
nieuwe ruimte mooi in

7 september

8 september

9 september

12 september

13 september
9:30-11:30 uur
De Ouderkamer: Stel hier
al je vragen rondom school
en onderwijs icm opvoeden

14 september
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

15 september

16 september

19 september
9:15-11:30 uur
Initiatiefgroep vergadering

20 september
8:30-11:30 uur
Open dag van MEER! met
elkaar
We starten met een ontbijt.
Kom kijken, proeven, praten, ervaren wat wij doen.
Wees welkom!

21 september
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

22 september

23 september
10:00-11:00 uur
Vrouwensport
Maak je lijf sterk door al
deze bil, buik, been oefeningen

26 september
9:00-11:30 uur
Naailes 1
eigen bijdrage € 1,=

27 september
9:00-11:30 uur
Samen koken
12:00-13:00 uur
Samen lunchen
eigen bijdrage € 1,50

28 september
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

29 september
Vanaf 17:30 uur
Vluchtelingendiner
We koken, eten en praten
samen met vluchtelingen
via het AZC Rosmalen. Doe
je mee?

30 september
10:00-11:00 uur
Vrouwensport

3 oktober
9:15-11:30 uur
Initiatiefgroep vergadering
9:00-11:30 uur
Naailes 2
eigen bijdrage € 1,=

4 oktober
9:30-11:30 uur
Week van het opvoeden:
Workshop (1) en gesprek
over het opvoeden van
pubers
In samenwerking met het
CJG

5 oktober
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

6 oktober

7 oktober
10:00-11:00 uur
Vrouwensport

10 oktober
9:00-11:30 uur
Naailes 3
eigen bijdrage € 1,=
9:30-11:30 uur
Week van het opvoeden:
Workshop (2) en gesprek
over het opvoeden van
pubers
In samenwerking met het
CJG

11 oktober
9:00-11:30 uur
Brei!!
Joke laat ons zien wat er
kan met wol

12 oktober
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

13 oktober

14 oktober
10:00-11:00 uur
Vrouwensport

17 oktober
9:15-11:30 uur
Initiatiefgroep vergadering
9:00-11:30 uur
Naailes 4
eigen bijdrage € 1,=

18 oktober
9:00-11:30 uur
Samen koken
12:00-13:00 uur
Samen lunchen
eigen bijdrage € 1,50

12 oktober
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

20 oktober

21 oktober
10:00-11:00 uur
Vrouwensport

24 oktober - Vakantie

25 oktober - Vakantie

26 oktober - Vakantie

27 oktober - Vakantie

28 oktober - Vakantie

31 oktober
9:15-11:30 uur
Initiatiefgroep vergadering

1 november
9:00-11:30 uur
Mooi!!
Leer de kleine trucjes om
jezelf op te maken zoals jij
dat fijn vindt

2 november
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

3 november

4 november
10:00-11:00 uur
Vrouwensport
Maak je lijf sterk door al
deze bil, buik, been oefeningen

7 november
9:00-11:30 uur
Naailes 5
eigen bijdrage € 1,=

8 november
9:30-11:30 uur
De Ouderkamer: Stel hier
al je vragen rondom school
en onderwijs icm opvoeden

9 november
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

10 november

11 november
10:00-11:00 uur
Vrouwensport

14 november
9:15-11:30 uur
Initiatiefgroep vergadering
9:00-11:30 uur
Naailes 6
eigen bijdrage € 1,=

15 november
9:00-11:30 uur
Mooi!!
Leer de kleine trucjes om
jezelf op te maken zoals jij
dat fijn vindt

16 november
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

17 november

18 november
10:00-11:00 uur
Vrouwensport
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Meer! met elkaar.....Vervolg Activiteitenoverzicht september - december 2016
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

21 november
9:00-11:30 uur
Naailes 7
eigen bijdrage € 1,=

22 november
9:00-11:30 uur
Dans!!
Neem je muziek mee, of laat
je verrassen. Doe mee met
deze gezellige ochtend

23 november
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

24 november

25 november
10:00-11:00 uur
Vrouwensport

28 november
9:15-11:30 uur
Initiatiefgroep vergadering
9:00-11:30 uur
Naailes 8
eigen bijdrage € 1,=

29 november
9:00-11:30 uur
Samen koken
12:00-13:00 uur
Samen lunchen
eigen bijdrage € 1,50

30 november
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

1 december

2 december
10:00-11:00 uur
Vrouwensport

5 december
9:00-11:30 uur
Sinterklaas Dobbelspel
Neem iets mee wat je thuis
niet meer gebruik maakt
maar nog graag aan anderen geeft.

6 december
9:00-11:30 uur
Dans!!
Neem je muziek mee, of laat
je verrassen. Doe mee met
deze gezellige ochtend

7 december
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

8 december

9 december
10:00-11:00 uur
Vrouwensport

12 december
9:15-11:30 uur
Initiatiefgroep vergadering
9:00-11:30 uur
Naailes 9
eigen bijdrage € 1,=

13 december
8:45- 11:30 uur
Eventjes eruit: We gaan
samen naar de stad voor
een heerlijk ontbijtje.
eigen bijdrage € 1,=

14 december
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

15 december

16 december
10:00-11:00 uur
Vrouwensport

19 december
9:15-11:30 uur
Initiatiefgroep vergadering
9:00-11:30 uur
Naailes 10
eigen bijdrage € 1,=

20 december
9:00-11:30 uur
Samen koken
12:00-13:00 uur
Samen lunchen
eigen bijdrage € 1,50

21 december
9:00-11:30 uur
Taalontmoeting

22 december
10:00-11:00 uur
Vrouwensport

23 december
Geen activiteiten

Oppas aanwezig:
van tevoren melden

Oppas aanwezig:
van tevoren melden

Oppas aanwezig:
van tevoren melden

Oppas aanwezig:
van tevoren melden

Oppas aanwezig:
van tevoren melden

West Side: The STORY.....

Op 1 en 2 Juli 2017 wordt er een openlucht SPEKTAKEL opgevoerd rondom de
skatebaan in het Beatrixpark in de wijk Kruiskamp te ’s-Hertogenbosch onder de
naam: West Side: The STORY. Rode draad in dit spektakel is de beroemde musical:
The West Side Story. Het klassieke verhaal van Romeo en Julia wordt op eigentijdse
wijze weergegeven door jongeren.
Voor deze voorstelling zijn wij op zoek naar jongeren tussen 13 en 21 jaar, woonachtig in Den Bosch West, maar woon je elders dan ben je ook van harte welkom om deel te nemen aan dit project. Ervaring met
toneel, theater of acteren is absoluut geen vereiste!!! Wij zijn op zoek naar jongeren die een uitdaging aan durven gaan, hun talent
willen ontdekken en/of het gewoon leuk lijkt om iets nieuws te leren en nieuwe mensen te leren kennen.
We zoeken: jongens en meiden, acteurs, maar ook (break)dancers, singer-songwriters, rappers, muzikanten en DJ’s. Ben je skater, freestyle voetballer/basketballer, free-runner of graffiti-artist dan is er ook voor jou een rol weggelegd in deze spectaculaire voorstelling!
Wil je niet in “the spotlights” staan, maar zou je wel willen deelnemen aan dit project? Dat kan zéér zeker. We zoeken ook jongeren die
actief willen zijn met (song)teksten, kostuums, decor, make-up en hairstyling.
In september 2016 gaan we aan de slag met de productie. Ben je ouder dan en 21 jaar, maar wil je wel deel uit maken van West Side:
The STORY? Ouders, vrijwilligers en buurtbewoners zijn van harte welkom om het project te ondersteunen.
Interesse, meer informatie of heb je goede ideeën?
Stuur een mailtje naar westsidestory073@gmail.com of bel of app naar 06-557885458
West Side: The STORY is een initiatief van wijkbewoners uit ’s-Hertogenbosch West
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Counseling als je het even moeilijk hebt.....

Soms is het gewoon allemaal even teveel. Het kan zijn dat je teveel tegelijk op je bord krijgt.
Het kan ook zijn dat er iets heftigs is gebeurd dat je niet zo makkelijk een plek kunt geven.
In beide gevallen is er niets met jou aan de hand. Door externe omstandigheden heb je even
geen grip meer. Je overziet niet meer wat er werkelijk speelt of het lukt je niet meer te ontspannen.
Je kunt dan steun zoeken bij de mensen om je heen, maar dat is niet altijd genoeg.
Het is ook niet altijd makkelijk om je diepste gedachten met bekenden te delen, of je wilt hen
er niet mee lastig vallen.
Dan kan het helpen om even met iemand te kunnen praten die onbevooroordeeld en met
deskundigheid met je meekijkt.
Door middel van de juiste vragen kom je net dat stukje dieper en krijg je meer inzicht in wat er precies speelt of wat je blokkeert om
verder te komen.
Als counselor stel ik geen diagnose, maar ga met je aan de slag met dat waar je tegenaan loopt.
Je kunt hierbij denken aan: rouw, verlies van een baan, (echt)scheiding, zelfontwikkeling, eenzaamheid…..
Afvallen wat maar niet wil lukken. Hierbij gaan we kijken naar je patronen en wat de werkelijke reden is dat je het niet volhoudt.
Alleen is veel mogelijk, maar waarom moeilijk doen als het samen kan?
Omdat ik aangesloten ben bij verschillende beroepsverenigingen worden de gesprekken meestal vergoed
vanuit de aanvullende verzekering.
Heb je interesse of vragen:
Bel gerust: 06-29057505
www.francameijs.nl

Bijbaan zoekt gemotiveerde student!

Studeren steeds duurder!......

1.

Wat is Tip Top Student precies voor bedrijf? Wat doen jullie precies?
TipTopStudent bemiddelt tussen particulieren die hulp in huis nodig hebben en studenten die een goedbetaalde
bijbaan zoeken. Studenten werken dus nimmer voor een bedrijf.

2.

Voor wat voor klussen zoeken mensen over het algemeen studenten? Wat voor mensen doen bovendien een
beroep op jullie?
De meeste studenten bieden huishoudelijke ondersteuning dus het schoonmaken en bijhouden van de woning
van een klant. Dit kunnen tweeverdieners zijn met beide een fulltime baan maar ook budgethouders (PGB WMO) die hulp in de
huishouding nodig hebben. Steeds meer thuiszorgorganisaties ‘vallen om’ en mensen die hulpbehoevend zijn, benaderen TipTopStudent.
Daarnaast zijn er veel ouders die ons benaderen voor het geven van bijles aan hun kind(eren). 1-op-1 bijles werkt! Er zijn voorbeelden dat een leerling voor wiskunde gemiddeld 3,2 staat en tijdens het laatste proefwerk voor de zomervakantie een 9,2 haalt.
Omdat we het voordeel hebben dat er in ’s-Hertogenbosch een HAS is, zijn er ook studenten die (eenvoudig) tuinonderhoud doen.
Veel kandidaten volgen een zorg gerelateerde opleiding zowel MBO als HBO (Avans). Maar ook PABO (Fontys) studenten die affiniteit hebben met (bij-) les geven. Bijles doet het ook altijd goed op een CV, daarmee geef je in ieder geval aan dat je informatie
kunt overdragen.

3.

Wat is het voordeel van werken met studenten?
Van klanten horen we vaak dat ze het als prettig ervaren dat studenten zo flexibel en vrolijk zijn.

4.

Jullie zoeken nu dus nieuwe studenten? Wat hebben jullie hen te bieden?
TipTopStudent biedt flexibele, goedbetaalde bijbanen waarbij rekening wordt gehouden met het lesrooster van studenten. Daar
waar men als 18-19 jarige in de supermarkt bijvoorbeeld € 4,50 tot € 5,00 per uur verdient (minimum jeugdloon), liggen onze
netto uurtarieven tussen € 8,00 en € 9,00.
Omdat studeren steeds duurder wordt, worden studenten, mede vanwege het uurtarief, graag ingezet bij particulieren.
Want, als ze tien uur werken volgens het minimum jeugdloon ontvangen ze ongeveer € 50,00. Bij TipTopStudent ligt dit bedrag
tussen € 80,00 en € 90,00. Bovendien horen we vaak van studenten dat ze liever schoonmaken bij een klant dan producten scannen achter de kassa. Bij schoonmaken vliegt de tijd voorbij….

5.

Aan wat voor eisen moeten studenten voldoen?
Belangrijk is natuurlijk de betrouwbaarheid en integriteit want je komt
tenslotte in privé situaties van klanten terecht. Daarnaast gedrevenheid,
flexibiliteit, initiatief, zelfstandig kunnen werken en gezonde dosis enthousiasme.

6.

Is er nog een bepaalde selectieprocedure die ze moeten doorlopen?
Voor iedere student geldt een uitgebreide selectieprocedure, waaronder
een kennismakingsgesprek in de thuissituatie (studentenhuis of thuiswonend). TipTopStudent kent dus alle kandidaten persoonlijk! Tijdens de
kennismaking wordt met name gelet op verantwoordelijkheidsgevoel, integriteit, betrouwbaarheid, ervaring en enthousiasme.

7.

Hoe kunnen studenten zich aanmelden?
De directe link om aan te melden is www.gebruikers.tiptopstudent.nl
Zie ook de advertentie elders in deze wijkkrant
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Fysiotherapie Helftheuvel, zorg voor elkaar!
Zorg en welzijn afgestemd op de behoefte van wijkbewoners

Vernieuwde wijkplein en praktijkruimte officieel geopend
Op 24 juni jl was het zover. Wijkbewoners, zorg– en welzijnsprofessionals en vele andere belangstellenden
kwamen in grote getale bijeen om het vernieuwde wijkplein feestelijk te openen. Met de opening vierden wij
de ingebruikname van onze vernieuwde praktijkruimte. Deze bestaat uit een ruime oefenzaal, enkele extra
behandelruimten voor fysiotherapie en een moderne echografie-shockwave ruimte, speciaal ingericht voor
deze behandelingen en diagnostiek.
Een speciaal welkom was er voor onze nieuwe partner Reinier van Arkel. Wij zijn verheugd met de opening
van hun maatschappelijk steunpunt voor de wijk West. Ook de nauwere samenwerking met het Sociaal Cultureel Centrum Helftheuvel geeft een nieuwe impuls aan de positie van het centrum in de wijk.

Oefengroepen voor iedereen
Met de uitbreiding van het wijkplein hebben we ook een start gemaakt met onze oefengroepen. Inmiddels
weten al heel wat wijkbewoners hun weg te vinden naar ons centrum. Iedereen werkt op zijn of haar eigen
niveau aan fitheid. Op basis van doelstellingen en mogelijkheden worden groepen samengesteld. Er wordt
getraind onder begeleiding van een ervaren fysiotherapeut. Kosten zijn laagdrempelig. U traint al voor vijf
euro per keer. De voorwaarden voor deelname zijn flexibel. Heeft u ook interesse in deelname? Bel onze praktijk voor meer informatie of loop binnen bij Wijkplein Helftheuvel.

Shockwave therapie bij chronische klachten
Chronische klachten aan het bewegingsapparaat zijn vaak hardnekkig. Traditionele fysiotherapie is dan niet
altijd voldoende. Shockwave therapie biedt vaak uitkomst. De behandeling is kortdurend en geeft vaak al
snel effect. In onze praktijk zetten wij shockwave therapie in bij onder andere: chronische klachten aan bijvoorbeeld schouder, elleboog, rug, nek of knie, hielspoor, peesontsteking. Voordat behandeling wordt gestart
wordt altijd grondig onderzoek verricht. Eventueel wordt echografie als extra onderzoeksmiddel ingezet.
U vindt meer informatie op onze website: www.fysiotherapiehelftheuvel.nl. Heeft u een vraag? Natuurlijk
kunt u contact met ons opnemen via 073 6847100 of loop binnen in onze praktijk in Wijkplein Helftheuvel.
De koffie staat klaar!

PMC Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109b Den Bosch — www.fysiotherapiehelftheuvel.nl — 073 6847100
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Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, september 2016

Wijkfeest De Wereldreis
Wie zei er dat u een dure vliegvakantie moet boeken om de wereld te leren kennen? Op zaterdag 17 september kan jong en oud
in één middag gratis op wereldreis en daar hoeven ze de wijk niet eens voor te verlaten. Het is te doen in het Beatrixpark (bij de
BBS) en duurt van 12.00 tot 19.00 uur.
De organisatoren houden de hapjes en
drankjes zo goedkoop als maar kan. De
entree is gratis.
Toen deze nieuwsbrief naar de drukker
ging, konden de organisatoren nog niet
precies vertellen wat er allemaal te doen
is. Of ze wilden het niet, want de
organiserende wijkbewoners verrassen

de bezoekers graag.

markt in het teken van verschillende
culturen.

Wat we al wel weten is dat alles draait
om gezelligheid, om ontmoeten en om
verschillende culturen. Er is muziek, dans
en theater. Sportverenigingen geven
demonstraties, er zijn speciale activiteiten
voor kinderen en er is een gezellige
markt. Als het even kan, staat ook die

Een aantal artiesten is nu al bekend. Zo
zijn er optredens van Smartlappenkoor
Deuteren, Kasba, Antilliaanse muziekgroep Prisiri, Angela Hexspoor, het
wijktheater en De Duketown Ladies.

Smartlappenkoor Deuteren treedt op tijdens het wijkfeest.

‘West presenteert’ tjokvol thema’s
Het belooft een zinvolle en boeiende avond te worden, op 6 oktober. Iedereen die zich betrokken voelt bij de wijken Kruiskamp en
Schutskamp is dan welkom in sociaal cultureel centrum De Helftheuvel. Het begint om 20.00 uur.
Er staat nogal wat op de agenda. Zo
wordt er teruggeblikt op het wijkfeest.
Elders op deze pagina meer daarover.
Ook gaat het over het eigen budget dat
voor de wijk beschikbaar is en waar

688878 WGW Kruiskamp.indd 1

wijkbewoners zelf over mogen beslissen.
Andere onderwerpen zijn de nieuwe
website ‘West Presenteert’, het boeiende
project ‘De vreedzame wijk’ en de
schoonmaakactie ‘Proper Jetje’.

En als u zelf nou wat te melden of te
vragen heeft: kom vooral langs!

22-08-16 10:35

Armoede is erg, stille armoede is erger
Wie in armoede leeft, heeft nogal eens de neiging dat probleem te verzwijgen. Dat is logisch en
jammer tegelijk. Jaap Postma weet wat het is om een enorm geldgebrek te hebben. En hij weet
dat het helpt om er open over te zijn. Sinds kort is hij lid van de Werkgroep Armoede in de wijken
Kruiskamp en Schutskamp.

De Doorgeefwinkel aan de Kooikersweg. Geerte van Hoek van deze winkel is één van de stuwende krachten achter de Werkgroep Armoede.

Het kan verkeren. Ooit was Jaap directeur-eigenaar van een bedrijf met dertig
medewerkers. Toen zijn zoon de leiding
overnam, ging het mis. Niet alleen ging
de onderneming failliet en bleek Jaap
aansprakelijk, ook andere privébeslommeringen brachten hem in ernstige
problemen. Uiteindelijk raakt hij zo
ongeveer alles kwijt. Een half jaar lang
was Jaap zelfs dakloos.
Geblokkeerd
Het gaat stilletjes aan wat beter, maar
genieten van een pensioentje is er voor
de 69-jarige wijkbewoner nog lang niet
bij. Zijn ervaring zet hij sinds kort in voor
de Werkgroep Armoede. Want hij weet
wat de gevolgen zijn van financiële
problemen, ook op emotioneel gebied.
“Het knaagt enorm aan je, die geldzorgen. Tot op de dag van vandaag achtervolgt mijn verleden me”, vertelt hij. “Ik
heb nu weer een beetje geld, maar kan
bijvoorbeeld geen aankopen met een
creditcard doen op internet. Die kaart
heb ik wel, maar is vanwege een registratie bij het Bureau Kredietregistratie
geblokkeerd.”
De werkgroep is geen praatgroep voor
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mensen in armoede, legt Claudia ten
Hove uit. Ze is wijkwerker van welzijnsorganisatie Divers en is net als René
Dullaart van de BBS als beroepskracht bij
de groep aangesloten. Alle andere leden
zijn wijkbewoners. “Waar we vooral druk
mee zijn is het vroegtijdig signaleren van
armoede, het bespreekbaar maken en de
mensen naar de hulp doorverwijzen. Ook
organiseren we activiteiten. Zo zijn we
bezig met de opzet van een soort
restaurant voor mensen met weinig
geld.”
René weet vanuit zijn werk dat armoede
soms onnodige gevolgen heeft. “Dan
organiseren we een activiteit die echt
niks kost, maar blijven kinderen uit arme
gezinnen toch weg. De reden: de vrees
dat er toch iets wordt verkocht en dat
daar dan geen geld voor is. Vreselijk is
dat.”
Niet zwijgen
Jaap: “En dus zou het fijn zijn als de
ouders van die kinderen worden aangesproken door anderen. ‘We weten dat je
geen geld hebt, maar laat je kinderen
gewoon lekker meegaan. Die van mij
gaan ook. Echt, het kost niks.’ We hopen

dat we via onze werkgroep ambassadeurs vinden die voor dat soort signalen
kunnen zorgen.” Hij voegt er graag het
advies aan toe om vooral niet te zwijgen.
“Mijn dochter zat jaren geleden op de
middelbare school en daar was een reis
naar het buitenland georganiseerd. Ik
had het geld niet om haar mee te laten
doen. Ik had haar gewoon niet op
kunnen geven, maar besloot naar de
school te gaan. Heb toen eerlijk verteld
hoe de zaken ervoor staan. De school
was zo aardig om de kosten te betalen.
Ik was voor mijn dochter zó blij dat ik
niet heb gezwegen.”
Herkent u zich in het verhaal van Jaap?
Hebt u moeite de eindjes aan elkaar te
knopen? Loop dan eens binnen bij het
wijkplein. Daar zitten mensen die u
kunnen helpen. Ook mensen die als
ambassadeur een steentje willen bijdragen, zijn van harte welkom. In beide
gevallen kan contact worden opgenomen met Geerte van Hoek van De
Doorgeefwinkel, 06-40983899 of geertevanhoek@hotmail.com. Of met Claudia
ten Hove van Welzijn Divers,
06-21593723 of c.tenhove@divers.nl.
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Bart en Babette doen ook mee
Bart zat op een school voor speciaal onderwijs. Hij is nu 22 en klaar met school. Babette is een paar jaar ouder, rondde met hard
werken ondanks haar beperkingen haar mbo af en zit sindsdien thuis. Wat nu? Xpant inschakelen.
Bart en Babette hebben geen idee hoe
het verder moet en hun ouders weten het
ook niet één, twee, drie. Bart kan niet
zomaar een baantje vinden of vervolgonderwijs doen en Babette weet zich niet
staande te houden in een gewone baan.
Daarvoor zijn er teveel bijzondere dingen
met Bart en Babette.

dat het lastig blijkt maatwerk te leveren.
Ze liet het er niet bij zitten en begeleidde
haar kinderen zo goed mogelijk. Met
succes. En nu wil Ans andere jongeren
helpen. Met enkele gelijkgestemden
richtte ze Xpant op, een stichting die
jongeren met beperkingen individueel en
dus op maat begeleidt.

Er zijn veel jongens en meisjes in West
zoals Bart en Babette. Jongeren met een
beperking. Die kunnen lichamelijk zijn,
maar ook sociaal – dat de omgang met
andere mensen bijvoorbeeld lastig is. Of
cognitief en dat betekent dat het leren
moeilijk gaat. En zo zijn er nog veel
andere beperkingen te bedenken, zoals
chronische ziekten en psychische problemen. Voor jongeren als Bart en Babdette
is er best veel hulp, maar vooral vanaf de
puberteit wordt het toch knap lastig om
een plekje te veroveren in de samenleving.

“Het begint altijd met een gesprek”, legt
Ans uit. “Een gesprek met de jongere en
vaak is dat samen met de ouders of
verzorgers. Zo’n gesprek is meestal al een
succes op zich. Jongeren en ouderen
merken dat ze gehoord en begrepen
worden en dat is voor hen al heerlijk. Ze
kiezen dan ook vrijwel altijd voor stap 2:
het samen met ons maken van een
persoonlijk ontwikkelplan. We halen er
deskundigen bij en dat zijn steeds deskundigen die aansluiten bij de mogelijkheden
en beperkingen van de jongen of het
meisje in kwestie. We gaan bekijken wat
de kandidaat wil, kan en nog niet kan. We
bepalen samen een doel en gaan, in fase
3, aan de slag om dat doel te bereiken.”

Hoge drempels
Ans Knipping weet daar alles van. Ze
heeft drie adoptiekinderen en alle drie
hebben ze zo een geschiedenis van vallen
en weer opstaan. Een verhaal over
beperkingen die zo nu en dan hoge
drempels werden. Ans ontdekte dat
professionals enorm hun best doen, maar
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Succesverhalen
Die doelen zijn heel verschillend. “De een
wil werkervaring opdoen, een ander wil
vrienden en kennissen maken. En weer
een ander verlangt naar een bepaald

diploma. En dus is er geen standaard weg
naar het doel. Dagbesteding, vrijwilligerswerk, beschut of gewoon werk, een
vervolgopleiding, lid worden van een club
– voor iedereen is het weer anders.”
Xpant is pas begonnen en heeft dus nog
geen lange lijst van succesverhalen. Wat
de kersverse organisatie al wel heeft:
vijftien aanmeldingen, een groot team
van beroepskrachten, ondersteunende
vrijwilligers en de kennis en ervaring om
er een succes van te maken. De organisatie staat als een huis. Ook de financiering
is grotendeels geregeld. “Ons werk wordt
betaald uit de persoonsgebonden
budgetten van de jongeren. Maar we
zoeken ook andere vormen van inkomsten, bijvoorbeeld subsidie.”
Met haar kinderen gaat het inmiddels
goed. “Twee dochters studeren en mijn
zoon volgt een op maat gesneden
programma, waarbij hij kennismaakt met
het werk van een hovenier. Want daar ligt
zijn passie.” En met Bart en Babette komt
het ook helemaal goed.
Meer weten over Xpant? Kijk op de
website, www.xpant.nl. Of mail: info@
xpant.nl.
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West wordt steeds gezonder
Met dank aan onder meer de basisscholen: West wordt steeds gezonder. Tal van projecten heeft Ingrid Bodeutsch van de GGD samen
met die scholen, kinderdopvang, sportverenigingen, ouders en gemeente ontwikkeld. Ze werpen hun (gezonde!) vruchten af.
Praat een kwartier met Ingrid en het
begint je te duizelen, zo veel verschillende projecten en activiteiten heeft ze
samen met anderen op poten gezet.
Maar ze vindt het niet erg als je de
meeste namen weer vergeet. Zolang je
maar onthoudt waar het allemaal om
draait: dat kinderen fruit en groente
moeten eten, water drinken en bewegen. En dat allemaal om gezond te
blijven en overgewicht te voorkomen. Of
verminderen, als er al sprake van is.
Scholen
“Het begon allemaal met Samen Gezond
In West”, vertelt Ingrid. “Dat bestond uit
een reeks leuke programma’s. Tandenpoets-les, smaaklessen, excursies naar een
boerderij en naar de supermarkt, kleutergymnastiek – van alles dus. Maar al die
projecten hebben een begin en een eind
en we wilden graag dat de aandacht
blijft.” En dus werd dat geregeld. Scholen
in West hebben afspraken en regels
gemaakt, bijvoorbeeld over traktaties die
kinderen uitdelen. Verder is er op vaste
tijden aandacht voor gezondheid, eten,
drinken en bewegen in de lessen, letten
leerkrachten op of kinderen zich goed
ontwikkelen en is er veel samenwerking
met anderen. Als een school dat goed
doet, dan is er als beloning het vignet
Gezonde School. Twee scholen in West
hebben dat vignet al en bijna alle andere
scholen zijn er mee bezig om het binnenkort te krijgen.
En dan zijn er nog programma’s voor
peuters van 2 en 3 jaar en voor kinderen
die wat gewicht kwijt willen raken. Niet

alleen de kinderen worden daarbij
geholpen, ook hun ouders krijgen advies.
“Het gaat echt de goede kant op”, vindt
Ingrid. En ze kan het weten, want bijna
spelenderwijs worden de kinderen goed
in de gaten gehouden. “Dat gebeurt
bijvoorbeeld tijdens de boostweek. Dat is
twee keer per jaar en het meten en
wegen van kinderen is daar een klein
onderdeel van. Zo weten we dat kinderen in West niet langer dikker worden en
het met het gewicht heel voorzichtig de
goede kant op gaat.”
Zoet
Of leerkrachten en ouders de aandacht
maar niet willen laten verslappen, is het

verzoek. En dus is het zaak dat kinderen
kennis blijven maken met groente en
fruit. Dat ze minder dranken met suiker
en zoetstoffen drinken en meer water.
Wat die zoetstoffen betreft: “Die zitten
in bijvoorbeeld light-dranken en bevatten dan wel bijna geen calorieën, maar
ze zorgen er wel voor dat kinderen
alsmaar zoetigheid willen. Het is goed als
ze ook de smaken zout, zuur en bitter
leren waarderen.”
Het is één van de vele tips die Ingrid
heeft voor ouders. Wie meer wil weten,
loopt eens binnen bij het wijkplein. De
GGD is één van de organisaties die daar
te vinden zijn.

Ingrid Bodeutsch

Geld voor de wijk
De wijken Kruiskamp en Schutskamp
krijgen een eigen budget. Daarmee
kunnen bewoners van die wijken eigen
ideeën zelf realiseren. Het gaat om
plannen die de leefbaarheid van buurten
of de wijk bevorderen. Dat kunnen

plannen zijn op het gebied van een
sociale, fysieke en veilige omgeving. Of
een stimulans voor de buurteconomie.
Elke wijk gaat zelf bedenken hoe plannen
worden beoordeeld en door wie. In onze

wijken komt er waarschijnlijk een aparte
bewonersadviesgroep voor. Hoe het
precies georganiseerd wordt, is nog dit
jaar bekend. Dat moet ook wel, want het
nieuwe budget is vanaf 1 januari 2017
beschikbaar.

Losliggende stoeptegels, een kapotte
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het
Meldpunt Schoon Heel en Veilig (073) 615 55 55
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u
mee aan een schone stad!
Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl.
Hier is veel informatie te vinden over uw wijk.
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Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager
Rens Jeunink, telefoonnummer (073) 615 96 36,
r.jeunink@s-hertogenbosch.nl. Rens zit ook op Facebook:
www.facebook.com/pages/Wijkmanager-Wests-Hertogenbosch.
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente
’s-Hertogenbosch. Redactie en coördinatie: Sprinkels hq,
opmaak en druk: Dekkers van Gerwen,
fotografie: Fotoburo Olaf Smit.

www.s-hertogenbosch.nl

Oplage: 6.100

Informatie
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Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 30 oktober 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 #2: NIEUWE BEWONERS IN DE WIJK, prijswinnaar is geworden dhr. R. Beaard
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Horizontaal
1. bloemversiersel op kleding; 7. het gekochte (aanschaf); 12. explosieven opruimingsdienst (afk.); 13. Spaans wijngebied; 14. rivier in Utrecht; 15. deelwoord (afk.); 17. rustteken in psalmen; 19. opsmuk (versiering); 21. titel (afk.); 22. oceaan; 24. plastificeren; 27. ijzeren mondstang; 28. soort klooster;
30. zwarte kleverige stof; 31. verwaande houding; 32. (door koorts) verward spreken; 33. in samenwerking met (afk.); 35. windrichting; 37. onaangepast
persoon (afk.); 38. zwaar bevleesde koe; 41. troefkaart; 42. tekengerei; 44. roemen; 46. meer in Amerika; 47. berggeel; 48. melksuiker; 49. gast (eter); 50.
schalkse jongen; 52. sportploeg (elftal); 54. afslijting van land door water en wind; 56. voor (in samenstelling); 58. deel van kerkklok; 61. zangstem; 62.
strafwerktuig; 64. schil (vel); 65. Amerikaanse ruimtevaartorganisatie (afk.); 67 duivenhok; 68. stoot (duw); 70. deel van bijenkorf; 72. Chinese vermicelli;
73 strooisel als broodbeleg; 76. plaaggeest; 77. jongensnaam; 78. kleine nota of mededeling; 79. chanson; 81. titanium (afk.); 82. vertragingstoestel; 83.
bediende in livrei; 84. lidwoord; 86. voornaam tenor Pavarotti; 87. tentoonstellingsruimte voor kunstwerken.
Verticaal
1. badplaats in Zeeland; 2. muzieknoot; 3. noodsein (afk.); 4. stand der edelen; 5. proeve van bekwaamheid; 6. land in Azië; 7. meisjesnaam; 8. reclameverlichting; 9. steen; 10. openbaar ministerie (afk.); 11. levensgezel; 16. spinnenwebweefsel; 18. stuk doek of stof; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort;
21. Chinese vermicelli; 23. azijn; 25. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 26. Engelse adellijke titel; 27. kleur op de wangen; 29. bladgroente; 32.
groot water in Nederland; 34. Russisch ruimtestation; 36. plaatkieuwige weekdieren; 37. liefkozing; 39. bijenhouder; 40. fraaie bloemsoort; 42. kanselrede; 43. Amerikaanse gouden tiendollarstuk; 45. vochtig; 46. Europeaan; 51. niet thuis; 53. hooggelegen bergweide; 54. een enkele keer; 55. vruchtbare
plaats in de woestijn; 56. Braziliaanse (oud)voetballer; 57. uitroep van verbazing; 59. klein meertje; 60. veld- of kamptoilet; 62. mannelijke prostitué;
63. grappig; 66. algemene inspectiedienst (afk.); 67. afgericht (mak); 69. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 71. wilde haver; 73. groot Nederlands
warenhuis; 74. sloom en traag; 75. kleur van de regenboog; 78. bloeimaand; 80. rivier in Engeland; 82. rekening courant (afk.); 85. nummer (afk.).
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Scouting Columbus - de laatste seizoensactiviteiten.....

Zaterdag 9 juli was het alweer de laatste draaidag. Traditiegetrouw sluiten we het seizoen altijd gezamenlijk met alle
speltakken af. Bij de openingen werden de vlaggen gehesen, waarna de groep in vieren werd gedeeld.
Twee groepen begonnen met het maken van totems. Hiervoor mochten zij uitsluitend hout en sisaltouw gebruiken. Er
ontstonden leuke creaties van diverse formaten. Vervolgens was het de bedoeling zo snel mogelijk je vuur aan te hebben, om de totem van het andere team in brand te steken. Dit bleek nog moeilijker dan gedacht!
De twee andere groepen gingen naar het andere veld. Hier kregen zij beide een zelfde hoeveelheid materialen om voor het andere team binnen een half uur een zo moeilijk mogelijke
hindernisbaan in elkaar te zetten. Met veel enthousiasme werden de handen uit de mouwen
gestoken. Er ontstonden in no-time twee hindernisbanen met soms bijzondere hindernissen
(zie foto rechts: een Welp die met een beetje hulp van een RoverScout een hindernis neemt…).
Aansluitend was het pauze en onder het genot van een drankje droegen alle jeugdleden een
zakje brooddeeg op het lichaam om het deeg te laten rijzen. Zij moesten een lange stok zoeken
en hier uiteindelijk het deeg omheen draaien. Nadat het broodje was afgebakken kon het van
de stok worden afgeschoven. Ideaal om te vullen met knakworstjes!
Als laatste sloten we die middag af met de jaarlijkse oudermiddag, waarbij we terugblikten
over het afgelopen seizoen en de aanwezigen de allerlaatste info over de op de handen zijnde
zomerkampen kregen aangereikt.
Zomerkamp Welpen
Dit jaar was er een gezamenlijk zomerkamp voor de Welpen en Scouts. Ze zijn met zijn allen
naar een Scouting terrein dicht bij Utrecht geweest. Het gezamenlijke kamp was te ere van het
5 jarig bestaan van de Welpenspeltak.
De Welpen hebben van zondag tot vrijdag in tenten geslapen. Op het kamp hebben ze Myrthe
geholpen om gerechten te bedenken voor haar nieuwe restaurant. Alle Welpen mochten zelf
een naam bedenken. De naam die Cas had verzonnen is het uiteindelijk geworden: Restaurant
Zonneschijn! Er werd niet alleen een menu bedacht, maar ze hebben ook haar boodschappen
terug gevonden door een tocht van wel 10km te lopen. De volgende dag zijn we naar een echte
piramide geweest waar we ons hebben uitgeleefd in de speeltuin. Omdat je als je in een restaurant werkt altijd hygiënisch moet blijven zijn we naar een supertof zwembad geweest. Fris
en fruitig hebben ze de volgende dag hun eigen voor- en hoofdgerecht mogen presenteren aan
een echte jury! De jury bestond uit een echte chef-kok en een directeur van een groot restaurant. De chef-kok werkt zelf in het restaurant
Da Peppone in het centrum van Den Bosch.
Na een drukke week hebben we de vrijdag rustig afgesloten door kleine spelletjes te spelen en daarmee hun eigen restaurant te bouwen.
Al met al een supergave, uitdagende en gezellige week. Alle Welpen en ook de leiding gingen moe en met een mooie ervaring naar huis.
Zomerkamp Scouts
Deze zomer zijn de Scouts gezellig een week op kamp geweest. Dit heeft samen met de Welpen plaats gevonden in Austerlitz. Onze
stoere Scouts zijn daar samen met de staf helemaal naartoe gefietst. Dit is maar liefst 52km! Op het terrein hebben ze zelf hun keukens
en tenten opgezet. Hier hebben ze de hele week zelf in gekookt en geslapen. In deze week hebben de Scouts stoere en leuke activiteiten
gedaan. Waaronder een mooie 2 -daagse HIKE die samen gelopen is met een andere Scoutinggroep uit Made en die begonnen is met de
fiets die we bij een manege mochten laten staan voor de nacht. Van hier af zijn ze naar een ander Scouting labelterrein in Baarn gelopen
om hier samen met die andere groep en de leiding op en onder een zeil te slapen. De dag erna zijn ze via een andere route terug naar de
manege gelopen om weer terug te kunnen fietsen. De dag na de HIKE kon iedereen zich lekker opfrissen bij een tof zwembad. Donderdag
zijn een hoop mensen, waaronder de afvaardiging van ons bestuur, langs gekomen voor de bonte avond waar hele leuke acts opgevoerd
zijn door de jeugdleden en de leiding. Als traktatie had het bestuur appels en bananen meegenomen. De appels gingen zonder klokhuis
maar gevuld met zoetstof, rozijnen en kaneel gewikkeld in aluminiumfolie op het vuur. De bananen met inkeping, gevuld werd met hagelslag, ondergingen hetzelfde lot. Helaas moesten we vrijdag na een leuk gezamenlijk spel met de Welpen alweer opruimen om zaterdag
alweer terug te fietsen. Vermoeid maar voldaan is iedereen na een week kamp weer naar huis gegaan.
Onze keuken weer als nieuw
Nadat ons klusteam zich uit heeft kunnen leven op het slopen van de oude keuken en het verwijderen van de tegels heeft een professionele tegelzetter de vloer en wanden voorzien van nieuwe tegels. Deze wand- en vloertegels hebben we gesponsord gekregen van Van
Boven uit Den Dungen; waaroor onze dank. Met de nieuwe RVS keuken ziet het er weer mooi uit en moeten we er weer vele jaren mee
vooruit kunnen. Van Expert van Erp, gevestigd in de Helftheuvelpassage, kregen we een zeer welkome korting op een 4-pits gaskookplaat
en een combimagnetron. Ook hen willen we via deze weg nogmaals bedanken!
Zou je dit zelf ook willen beleven of mee willen organiseren als vrijwilliger?
Neem dan vrijblijvend contact op met Ruud Claassen (secretaris) via e-mail: secretariaat@scouting-columbus.nl of via 06 53 41 59
		

Het voltallige personeel van Restaurant Zonneschijn						
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KC Westerbreedte is gezond.....
KC Westerbreedte heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald op het gebied van sport en bewegen.
Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid
van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Op vrijdag 23 september 2016 zal het vignet gezonde school
uitgereikt gaan worden. Er zal in dit kader ook een start gemaakt worden met een actie voor minder afval door o.a. het
gebruik van minder drinkpakjes.
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo
zorgt KC Westerbreedte voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht
voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het thema voeding. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet minder afval
door het gebruik van minder drink pakjes.
Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde
School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Resultaat B-Fit interventie in West.....

Op dit moment draait de interventie B-Fit op volle toeren in ’s-Hertogenbosch west. Sportvereniging CHC trekt
de kar en zorgt samen met partners in de wijk dat ouders van het jonge kind, 2-3 jarigen, weten wat een gezonde
leefstijl voor hen inhoudt. Ouders weten waar ze kunnen sporten en bewegen met hun kind in de wijk, waar Pukkiesport wordt georganiseerd, dat water drinken belangrijk is, dat groente en fruit eten lekker is en tot slot, ontbijt en een goede nachtrust zorgen voor
een goede ontwikkeling van het jonge kind.
Bij Kanteel op locatie Westerbreedte en Boschveld staat B-Fit ook centraal. Pedagogisch medewerkers zorgen dat er wekelijks aandacht is voor de gezonde leefstijl. Ouders worden betrokken en via een nieuwsbrief krijgen zij iedere maand tips en trics voor hun kind.
Pukkiesport is bewegen met ouder en kind. Grondvormen van bewegen staan hier centraal en begrippen als onder, boven, links en rechts
worden spelenderwijs geleerd. Er wordt uitgelegd waarom water drinken, groente en fruit eten belangrijk is. Maar ook wat een ontbijt
met je doet.
Wilt u weten waar in het nieuwe seizoen de lessen Pukkiesport worden georganiseerd? Of waar je lekker kunt bewegen in de vrije ruimte? Waar je kunt aanmelden of u wil antwoord krijgen wat gezond is voor uw kind, neem dan contact op met sv CHC en vraag naar de
B-Fit coaches Manon Theeuwen m.theeuwen@s-hertogenbosch.nl, Nicole Korsten n.korsten@s-hertogenbosch.nl of vraag de GGD, Ingrid
Bodeutsch i.bodeutsch@ggdhartvanbrabant.nl
Overige partners binnen het project B-Fit zijn het consultatiebureau van de GGD Hart van Brabant en wijkgezondheidswerk, fysiotherapie
Helfheuvel, Vivent diëtiek, Kanteel locaties Boschveld en Westerbreedte, Welzijnsinstelling Divers, Gezondheidscentrum West, ’S-PORT
van de gemeente ’s-Hertogenbosch en sportvereniging CHC.

Vreedzame School neemt de Wijk.....

In de week van 13 tot 18 juni was het dan zover. De kinderen van Basisschool De Kruisboelijn wilden aan de wijk
laten zien dat zij hun inbreng in de wijk belangrijk vinden. Deze keer eens niet lastige voetballende kinderen,
maar nu kinderen die iets voor de wijk overhebben. En omdat het een vreedzame school is willen ze daarmee
ook hun vreedzame karakter laten zien.
Alle groepen hebben op een of andere manier meegedaan. In eerdere uitgaven van de wijkkrant heeft u al kunnen lezen hoe een en ander ontstaan is. Nu was het de week van de uitvoering.
In de groepen 1 / 2 was een imker op bezoek geweest., Daar hebben de
kinderen ook geleerd waarom bijen zo belangrijk zijn en dat er dus veel
bloemen en struiken moeten groeien in de wijk waar bijen van houden.
Daarom hebben ze bloemen gezaaid om uit te planten in de kinderboerderij De Bossche Hoeve. Ze waren nog wel erg klein om al uit te planten,
maar de intentie was goed. Uiteindelijk wordt ieder klein plantje ook weer
een grote. Daarnaast zijn de kinderen in de
wijk gaan kijken wat er allemaal te vinden
is op het gebied van soorten woningen,
winkels, parken en natuurlijk de Bossche
Hoeve. Daar hebben zij mooie tekeningen
over gemaakt. Volgens een van de kinderen was het leuk, vooral om de kinderboerderij te helpen.

De groepen 3 / 4 zijn ook de wijk ingetrokken en hebben foto’s gemaakt van mooie
plekken in de wijk maar ze ontdekten ook
dat er best veel zwerfvuil in de wijk verspreid ligt. Daar moest iets aan gedaan
worden. In samenwerking met Proper Jetje zijn de armen uit de mouwen gestoken en is er veel zwerfvuil opgeprikt.
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Vreedzame School neemt de Wijk - vervolg.....

Groep 6 ging weer een stapje verder. Maar daar ben je ook wel weer een jaar
ouder en wijzer voor.
Zij hebben een leuke middag verzorgd voor de bewoners van de taling met
bingo en lekkere hapjes.
En daar kwam veel bij kijken. Winkeliers bellen voor de prijzen van de bingo
en voor de spullen van de lekkere hapjes. Overleggen met de Taling wat wel
en niet kan en wanneer en hoe laat en hoelang.
En dan ook nog leuke optredens voorbereiden voor de bewoners als pauze
vulling. Maar als voorbereiding natuurlijk zelf de hapjes maken uitserveren
en de middag goed laten verlopen.
Iedereen was erg tevreden.

De kinderen van de groepen 5 en 8 hebben een leuke dag georganiseerd bij
Cello aan de Eindhovenlaan. De keuze was enorm zoals voetballen, volleyballen, badminton, jeu
de boules,
blikgooien spijkerpoepen, balgooien en nog veel meer. Totaal 22 onderdelen.
Per spel werd een kaart gemaakt met daarop een beschrijving, materialen die nodig waren, hoeveel personen er aan deel konden nemen en
een plattegrond. Daarnaast werden de ruimtes bekeken waar de spelen
en spelletjes gedaan konden worden. Nadat ze op foto waren vastgelegd
werd bepaald waar wat werd gedaan. En natuurlijk moest er een poster
ontworpen worden zodat de bewoners geïnformeerd konden worden.
Het was kortom een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.

De kinderen van groep 7 leken aanvankelijk helemaal niets te doen…..
Echter in het volle geheim hebben zij een afscheidsfeest georganiseerd
voor de kinderen van groep 7. De laatste dag voor de leerlingen van
groep 8 was dan ook wel heel speciaal. Dit is vast het begin van een
mooie traditie.

De leerlingen raad heeft deze ideeën opgehaald bij diverse wijkbewoners
en professionals waaronder wethouder Kagie. Heeft u ook een leuk idee
dat de kinderen volgend schooljaar op kunnen pakken, laat het ons dan
weten.
Mail naar Westpresenteert@gmail.com of bel naar 073-8225182

Naschoolse activiteiten op BBS De Kruiskamp.....
Ook in het najaar gaan de naschoolse activiteiten weer van start en wel in de week van 3 oktober. Inschrijving hiervoor is mogelijk tot vrijdag 16 september. Heb je geen flyer ontvangen dan kun je er een afhalen bij de recepties van
BBS De Kruiskamp aan de Jan Olieslagersstraat en aan de Churchilllaan.
De volgende activiteiten gaan van start en lopen meestal 10 weken. Uitgezonderd het koken die zijn 3 of 4 weken,
afhankelijk van de vakanties.
Maandag 3 oktober:

Knutselen voor de groepen 3,4,5 op de locatie Jan Olieslagersstraat 51

Maandag 3 oktober:

Danslessen voor de groepen 1,2,3 op locatie Churchilllaan 82

Dinsdag 4 oktober:

Theaterlessen voor de groepen 4,5,6 op locatie Jan Olieslagersstraat 51

Donderdag 6 oktober:

Theaterlessen voor de groepen 6,7,8 op locatie Jan Olieslagersstraat 51

Donderdag 6 oktober:

Knutselen voor de groepen 4,5,6,op locatie Churchilllaan 82

Donderdag 6 oktober:

Koken voor de groepen 5,6,7,8 op locatie Jan Olieslagersstraat 51

Vrijdag 7 oktober:

Decorontwerpen en knutselen voor de groepen 7 en 8 op locatie Jan Olieslagersstraat 51

Woensdag 12 oktober: Dans voor de 5,6,7 op locatie Jan Olieslagersstraat 51
Woensdag 12 oktober: Naailes voor de groepen 6,7,8 op locatie Jan Olieslagersstraat 51
Woensdag 12 oktober: Digitaal tekenen en animaties maken voor de groepen 6,7,8, op locatie Churchilllaan 82
De meeste groepen beginnen om 14:15 uur. We hebben ervoor gekozen aan te sluiten bij de schooltijden van de scholen met de meeste
inschrijvingen.
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Naschoolse activiteiten op BBS De Kruiskamp - vervolg.....

Naast deze activiteiten organiseert Divers samen met ’S-PORT de meidenclub voor meisjes uit de groepen 5,6,7 op
dinsdagen vanaf 4 oktober aanvang 15:00 uur.
Tevens is er weer de kidsclub voor kinderen van de groepen 3 en 4 ook op de dinsdagen vanaf 4 oktober. Aanvang
ook 15:00 uur.
Natuurlijk zijn er dan nog de pleinactief activiteiten van 'S-Port op maandagen vanaf 14:15 uur bij de locatie aan de
Jan Olieslagersstraat en op de dinsdagen bij de locatie aan de Churchulllaan.
Op vrijdagen organiseren we samen met One World Citizens huiswerkbegeleiding op de locatie Churchilllaan 82 vanaf 15:00 uur.
Genoeg te doen lijkt mij zo. Maar mochten er nog ideeën zijn voor andere activiteiten dan horen wij dat graag.
Voor meer informatie mailen naar rene@bredebosschescholen.nl of tel: 073-8228182

Wijktheater weer van start - ook tijdens wijkfeest De Wereldreis.....

De grote klapper is wel het wijktheater tijdens het grote wijkfestival De Wereldreis op zaterdag 17
september. Vanaf 12:00 uur bieden wij diverse geweldige optreden aan. Op twee podia zijn vele
artiesten te beluisteren.
We mogen verwelkomen: Duketown Ladies, Prisiri met Antilliaanse muziek, Kees Verlaar, Smartlappenkoor Deuteren, Lian Khazoum, Angela Hexpoor, Trunksize Music, Lyobo 4 Christ met haar
band en een groot optreden van de band Kasba. Dit alles mag u niet missen.
Daarnaast bestaat er die dag de mogelijkheid deel te nemen aan een drumworkshop van 45 minuten waarna een optreden volgt op het grote podium. Aanvang 15:00 uur. Maximale deelname
30 personen.
De andere wijktheatervoorstellingen vinden plaats op 21 oktober en 16 december in BBS De Kruiskamp aan de Jan Olieslagersstraat, steeds vanaf 19:00 uur.

Koken voor de Wijk.....

Er is een groepje bewoners die het plan heeft opgevat om één keer in de week te gaan koken voor bewoners in de wijk. Doel is om voor
een zeer laag tarief een gezonde maaltijd te maken. Deze maaltijden kunnen dan vooraf besteld worden en afgehaald worden op de dag
dat er gekookt wordt. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken hoe laag de kosten kunnen blijven.
Maar eerst hebben we een flink kookteam nodig dat hieraan mee wil werken.
Heeft u belangstelling om verder geïnformeerd te worden geef u dan snel op bij Claudia ten Hove tel: 06-21593723 of bij Geerte van
Hoek (de Doorgeef Winkel). Of stuur een mail naar westpresenteert@gmail.com

Handwerkclub en Mandela's kleuren.....

Op donderdag 8 september gaat ook de handwerkclub weer van start.
Iedere donderdag van 10:00 - 12:00 uur kunt u terecht op de BBS aan de Jan Olieslagersstraat.
Iedere tweede maandag kunt u mandela’s kleuren van 10:00 - 12:00 uur.

West Presenteert.....de WEBSITE

Organiseert u een activiteit in de wijk of heeft u een club in de wijk of bent u zzp’er of winkelier of bent u op een
andere manier actief in de wijk dan kunt u zich aanmelden op de website van West Presenteert.
Daarop willen we alles en iedereen die actief is een plek geven zodat andere bewoners een overzicht krijgen van
wat -en waar- te halen is.
Vul de gegevens over uw organisatie (stichting, club, vereniging, bewonersorganisatie e.d.) in op het formulier
via de website en vul ook het formulier in over de op stapel staande activiteiten.
Deze formulieren worden dan verwerkt en uw gegevens zijn voor alle bewoners zichtbaar op de website!!
De website wordt tijdens de wijktafel van 6 oktober a.s. verder toegelicht.
Meer informatie via westpresenteert@gmailcom

Ladies Night in het SPORTIOM.....

Wat een succes!! Met 181 bezoekers van de leeftijd
van 10 jaar tot 55 jaar. Meiden, vrouwen hebben er van
genoten dat ze dit eens mee mochten maken. Bubbelbaden zaten vol, van de glijbanen is volop gebruik gemaakt. Tussen het zwemmen door werd mij meerdere
malen gevraagd of ze langer mochten blijven of dat er
vaker een ladiesnight georganiseerd kan worden. Het
aantal bezoekers was boven verwachting. Een mix van
cultuur, geloof en afkomst was duidelijk te zien. Iedereen kwam voor dezelfde reden en dat is een avondje
ontspannen en genieten, voor vele in een subtropisch
zwemparadijs die ze nog nooit bezocht hebben.

Kortom Ladiesnight was en is in wijken het gesprek van de dag en zeker voor herhaling vatbaar!
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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
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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 !
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Huisartsen
1e etage balie A
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
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Huisartsen
1e etage balie B
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.oefentherapiedenboschwest.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
21-8-2016 11:52:41

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

Goedkoper kan niet !

Of je moet het zelf doen...

Actie (tot 30 januari 2017)
Elke maandag voor 65+-ers
Knippen en Trimmen € 5,=

06 24 11 55 87
Afspraak maken is niet nodig

an

Gratis parkeren
Pieter Florisstraat 22
(achter de Oranje markt)
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’s-Hertogenbosch, juli 2016

In 1980 zijn wij gestart met onze praktijk voor fysiotherapie aan de van Well Groeneveldlaan en
vanaf 1982 KEMPFYSIO, praktijk voor fysio- en manuele
therapie aan de Commissaris Bosch van Drakensteinlaan
18 in de Kruiskamp.
Voor ons heeft een tweetal zaken centraal gestaan in
onze dienstverlening. Enerzijds betrof dat het zo snel en
efficiënt mogelijk opheffen of verminderen van uw
klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat, dit
om zo snel mogelijk weer optimaal te kunnen
functioneren in het dagelijkse leven.
Anderzijds hechtten wij veel waarde aan het
persoonlijke contact en de juiste aandacht voor uw
hulpvraag.
Na een intense en wat ons betreft een inspirerende
periode hebben wij besloten om onze praktijk
KEMPFYSIO per 1 januari 2016 te sluiten en te starten
met een nieuwe periode van ons leven.
In de afgelopen 36 jaar hebben wij met veel plezier met u samengewerkt. Eind 2015 hebben we
besloten onze fysiotherapiepraktijk aan de Commissaris Bosch van Drakensteinlaan in Den Bosch te
sluiten. Graag willen wij u via deze weg hartelijk danken voor het jarenlange vertrouwen in onze
fysiotherapiepraktijk ‘Kemp Fysio’.
Voortdurende zorg
Voor vervolgvragen en of behandelingen kunt u terecht bij fysiotherapiepraktijk Van de Ven & De
Laat. Ze zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum West aan de Koenendelseweg 9 in Den Bosch.
Wij geven het stokje graag aan hen door vanwege het vertrouwen dat we hebben in de kwaliteit van
de zorg die zij verlenen en de wijze waarop ze dat doen.
Het team bestaat uit Rob van de Ven, Elles Kooijmans - de Laat, Gijs van de Ven en Maaike
Olijslagers. Hun positieve houding en mensgerichte aanpak kenmerkt hun manier van werken.
Naast manuele en algemene fysiotherapie is de praktijk gespecialiseerd in handtherapie,
sportfysiotherapie, McKenzie, oedeemtherapie, oefentherapie bij artrose/COPD/perifeer arterieel
vaatlijden, dry needling en medical taping. Deze therapievormen kunnen worden ingezet voor o.a.
rug-, nek- en hoofdpijnklachten, hand- en polsletsel, sportblessures, gewrichtsklachten, long- en
ademhalingsproblemen (COPD). Tevens bieden zij medische fitness voor kleine groepen aan.
U kunt hen bereiken op de volgende wijze:
Tel: 073-6215551 rechtstreeks of via het afsprakenbureau van Fysiocompany: 073-6232222
E-mail: vandeven@fysiocompany.nl & elles@fysiocompany.nl

Nogmaals hartelijk dank en ´tot ziens´,
Tineke en Ton Kemp
KEMPFYSIO
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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

Het tafeltennisseizoen is weer van start gegaan.....
Op 6 september 2016 gaan de deuren van TTV de Kruiskamp ’81 weer open.
De competitiespelers gaan weer hard trainen om TTV de Kruiskamp ’81 in de
competitie te vertegenwoordigen. Zo zijn er 4 senioren- teams en 1 jeugdteam die aan de NTTB competitie gaan beginnen.
Daarnaast hebben we nog een aantal jeugdteams die in de RBW competitie
(zie foto) gaan spelen.
De recreantengroep is de afgelopen maanden ook zeer goed uitgebreid met
nieuwe leden, die het naar eigen zeggen zeer naar hun zin hebben bij TTV
de Kruiskamp ’81.
Al met al een positief begin van het nieuwe tafeltennis jaar.

TOP evenement in de aankomende jaren bij TTV de Kruiskamp ‘81

Met trots kan de TTV De Kruiskamp '81 bekendmaken dat er een overeenstemming is bereikt met de NTTB (Nederlandse Tafeltennis
Bond) voor het organiseren van de Final Four voor de aankomende 3 jaar (2016, 2017, 2018). Met de Final Four komen de “Ajax, PSV
en Feyenoord (van het tafeltennis)” uitmaken wie er met de felbegeerde titel vandoor zal gaan. Mogelijk bent u al bij ons langs geweest
toen we dit toernooi in december 2014 en 2015 hebben georganiseerd. U bent van harte welkom om dit top evenement te komen
bekijken. Het toernooi is dit jaar gepland voor zondag 11 december 2016.
Naast de evenementen die met tafeltennis te maken hebben, worden er ook evenementen georganiseerd die niet direct met tafeltennis te maken hebben. Leden kunnen aangeven als ze een evenement willen organiseren. Het bestuurslid met het pakket evenementen
zal hierbij ondersteunen om er een geslaagd evenement van te maken. Hierdoor worden de ondersteunende leden van de vereniging
ook bij de club betrokken.
Kortom, Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 biedt volop mogelijkheden om er een gezellige dag/avond van te maken of je nu lid,
ondersteunend lid bent of één keer onze accommodatie wil bezoeken om een indruk te krijgen van wat Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 nu precies is.
Wilt u meer weten van onze club, de deur staat open en de koffie staat klaar. Het bestuur of de persoon die vrijwillig achter de bar in
de foyer aanwezig is zal u graag te woord staan.
Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht op onze website of door ons een e-mail te sturen.
info@dekruiskamp81.nl
www.dekruiskamp81.nl
Facebook: ttv de kruiskamp
Mike Huisman, Voorzitter TTV de Kruiskamp ‘81

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) continue
evenals de wereld om ons heen.
Aikido kent meerdere stromingen.

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 kennis maken met Aikido op:
Maandagavond van 20:30 tot 22:00 uur
Vrijdagmorgen van 10:00 tot 11:30 uur
Locatie: Sporthal de Schutskamp - Eendenkooi 1 ’s-Hertogenbosch.
Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar info@asjr.nl of kom langs tijdens de training.
Voor meer informatie zie: www.asjr.nl
20160819 WKS 2016 03.indd 27

21-8-2016 11:52:45

TV De Schutskamp, een tennisvereniging
waar het goed vertoeven is.....
Naast een mooi park, hebben wij 10 kunstgrasbanen waarop het
hele jaar gespeeld kan worden. Dat kan via een lidmaatschap,
maar de baan een uur huren kan ook (baanhuur@schutskamp.nl)
We hebben open toernooien, toegankelijk voor tennissers van
buienaf (Open Schutskamp, Dubbel, 50 plus, Sanrise) en interne toernooien (Hein Schute, Lady’s day, Snerttoernooi) waar u als lid aan
kan deelnemen.
Als vereniging vervullen we ook een maatschappelijke functie. Zo wordt de tuin onderhouden door leerlingen van de Herman Broere
School en een aantal volwassenen via WeenerXL. Uiteraard worden ze dan goed verzorgd, zorgen we voor een schoolbijdrage en mogen de vrijwilligers van WeenerXL bij ons een gratis balletje slaan.
Maar ook sportief zijn we maatschappelijk bezig. Sinds 2013 zijn we twee activiteiten gestart. We zijn het Sanrise open veteranen
toernooi begonnen. Daarvan gaat de opbrengst naar de Sanrise stichting die de gelden gebruikt om voor de San people in Namibië
weer een leefbaar bestaan te creëren.
Daarnaast zijn we gestart met het G-tennis voor sporters met een verstandelijke beperking. Momenteel hebben we 9 spelers die het
heel goed doen. Goud, Zilver en brons is al veelvuldig veroverd op grote toernooien, ook op ons Super-G toernooi welke bij de club
gespeeld word. Een toernooi waar 39 deelnemers aan meedoen, met daarnaast hun eigen begeleiding. Dat kan alleen maar slagen als
we als club voldoende vrijwilligers op de been krijgen om die dag super goed te laten verlopen.
En dat lukt al drie jaar lang. Een club met 320 leden, waarvan er 70 vrijwilligers graag een steentje bijdragen aan dit gebeuren. Graag
laat ik onze vrijwilligers zien en wellicht bent u sportief en maatschappelijk betrokken maar heeft u nog geen kennis gemaakt met het
tennis. Schroom dan niet om contact met ons te leggen. En wie weet, staat u volgend jaar tussen onze super vrijwilligers op de foto.

Namens de vereniging wil ik alle vrijwilligers enorm bedanken voor jullie inzet. Mede door jullie hebben we gezamenlijk een geweldige
prestatie geleverd. Verschillende taken werden uitgevoerd, zoals de verzorging van de lunch, bezetting van de bar, scheids- en lijnrechters, buddy’s en een manusje van alles hadden we ook.
Kortom, jullie hebben allemaal even hard gewerkt om deze dag goed te laten verlopen. Nogmaals bedankt en alle respect voor jullie.
Een club met 312 leden en dan 70 mensen weten te mobiliseren voor een G- toernooi. Hoe trots mag je dan zijn?
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14.00 - 15.00

Maandag

14.30 - 15.30

14.30 - 15.30

14.00 - 15.00

Dinsdag

Dinsdag

Woensdag

15.00 - 16.00

15.00 - 16.00

15.00 - 16.00

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Elke donderdag
m.u.v. de schoolvakanties en dec/ jan

14:45 - 15.30
15.30 - 16.15

Maandag

Elke maandag
m.u.v. de schoolvakanties

TIJD

DAG

Voetbal
inclusief toernooien en
wedstrijden

Voetbal
voor de allerkleinsten
inclusief toernooien en
wedstrijden

Kaboutersport
Verschillende sporten

Plein Actief!
Spelen en sporten met
spelmaterialen op het
schoolplein

Meiden Club
Sporten, spelen, bewegen,
lol maken en creatieve
activiteiten

Kids Club
Sporten, spelen, bewegen,
lol maken en creatieve
activiteiten

F-jes 6-7 jaar

mini 4-5 jaar

Kinderen 4-5 jaar

groep 3 t/m 8
- voor kinderen van alle
basisscholen in West

groep 5 t/m 8
- KC Westerbreedte
- BS de Kruisboelijn
- BS Nour
- KC de Ontdekking
- KC de Kwartiermaker

groep 3 en 4
- KC Westerbreedte
- BS de Kruisboelijn
- BS Nour
- KC de Ontdekking
- KC de Kwartiermaker

groep 2 t/m 4 (14.45 uur)
groep 5 t/m 7 (15.30 uur)
- KC de Kwartiermaker
- KC Boschveld

groep 3 t/m 8
- voor kinderen van alle
basisscholen in West

Plein Actief!
Spelen en sporten met
spelmaterialen op het
schoolplein

Gymplus
Extra gymles buiten
schooltijd voor kinderen
die moeite hebben met
bepaalde oefeningen in de
gymles op school

DOELGROEP

ACTIVITEIT

sv CHC, de Fuik 8-10

sv CHC, de Fuik 8-10

sv CHC, de Fuik 8-10

Schoolplein bij de BBS bij
BS Nour en BS De Kruisboelijn

BBS De Kruiskamp zuid
Churchilllaan 82

BBS De Kruiskamp noord
Jan Olieslagersstraat 51
(sportlessen)
BBS De Kruiskamp noord
Jan Olieslagersstraat 51
(creatieve lessen)

Gymzaal Jan Olieslagersstraat
Jan Olieslagersstraat 51
(sportlessen)
BBS De Kruiskamp noord
Jan Olieslagersstraat 51
(creatieve lessen)

BBS Boschveld
Zernikestraat 2

Schoolplein bij de BBS bij
Kindcentrum Westerbreedte

BBS De Kruiskamp Noord
Jan Olieslagersstraat 51

LOCATIE/ADRES

4 x gratis sporten,
€ 5,00 per maand t/m
einde seizoen bij inschrijving betalen. (Jeugdsportfonds mogelijk)

4 x gratis sporten,
€ 5,00 per maand t/m
einde seizoen bij inschrijving betalen. (Jeugdsportfonds mogelijk)

4 x gratis sporten,
€ 5,00 per maand t/m
einde seizoen bij inschrijving betalen. (Jeugdsportfonds mogelijk)

Gratis

Gratis
KlupUp-activiteit
van BBS De Kruiskamp

Gratis
KlupUp-activiteit
van BBS De Kruiskamp

De leerlingen worden
hiervoor uitgenodigd
door de gymdocent op
de basisschool

€ 1,00 per les

Gratis
KlupUp-activiteit
van BBS De Kruiskamp

KOSTEN

SV CHC

SV CHC

SV CHC

´S-PORT
Tycho Demmink

Divers
Anne Leenderts

´S-PORT
Jordy de Wit

Divers
Anne Leenderts

´S-PORT
Jordy de Wit

´S-PORT
Angela Groenwold
Manon Theeuwen
In samenwerking
met fysiotherapie
Helftheuvel

´S-PORT
Jordy de Wit

UITVOERDER

Stan de Wijs
06 38 25 42 41
accomodatiebeheerde@svchc.nl

Stan de Wijs
06 38 25 42 41
accomodatiebeheerde@svchc.nl

Stan de Wijs
06 38 25 42 41
accomodatiebeheerde@svchc.nl

Tycho Demmink
06 15 90 84 10

Jordy de Wit
06 25 64 33 17
Anne Leenderts
06 21 39 12 89
a.leenderts@
divers.nl

Jordy de Wit
06 25 64 33 17
Anne Leenderts
06 21 39 12 89
a.leenderts@
divers.nl

Manon Theeuwen
06 52 58 52 62

Angela Groenwold
06 52 58 52 57

Jordy de Wit
06 25 64 33 17

CONTACT

In het schooljaar 2016 – 2017 zullen er weer verschillende activiteiten plaats vinden in de Kruiskamp en Schutskamp. Op de website van ’S-PORT (www.s-port.nl) kun je alle activiteiten
met informatie vinden. In de ’S-PORTKAART WEST (kun je ook vinden op de website van ’S-PORT) staan alle activiteiten voor het schooljaar 2016/2017. Hieronder staat een klein overzicht. De informatie van alle verenigingen zal in de volgende wijkkrant vermeld worden.

Activiteiten 'S-PORT Kruiskamp - Schutskamp - schooljaar 2016/2017.....

Angela Groenwold
06 52 58 52 57
´S-PORT
Renske v. Kilsdonk
Gratis
Schoolplein BBS Boschveld
Zernikestraat 2
alle leeftijden
KC Boschveld
Plein Actief!
Spelen en sporten met
spelmaterialen op het
schoolplein
13.00 - 14.30
Vrijdag
Elke vrijdag m.u.v.
de schoolvakanties
(bij slecht weer
gaat het niet door)

Hier kun je kiezen uit bijna 400 cursussen van 82 verenigingen.
Daar zit dus zeker iets bij wat jij leuk vindt!

Stan de Wijs
06 38 25 42 41
accomodatiebeheerde@svchc.nl
SV CHC
4 x gratis sporten,
€ 5,00 per maand t/m
einde seizoen bij inschrijving betalen. (Jeugdsportfonds mogelijk)
sv CHC, de Fuik 8-10
D-jes 8-9 jaar
Voetbal
inclusief toernooien en
wedstrijden
16.00 - 17.00
Woensdag
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Kijk voor alle kennismakingscursussen van verenigingen uit de hele gemeente op www.sjorssportief.nl

Stan de Wijs
06 38 25 42 41
accomodatiebeheerde@svchc.nl
SV CHC
4 x gratis sporten,
€ 5,00 per maand t/m
einde seizoen bij inschrijving betalen. (Jeugdsportfonds mogelijk)
E-jes 8-9 jaar
Voetbal
inclusief toernooien en
wedstrijden
16.00 - 17.00
Woensdag

sv CHC, de Fuik 8-10

CONTACT
UITVOERDER
KOSTEN
LOCATIE/ADRES
DOELGROEP
ACTIVITEIT
TIJD
DAG

Activiteiten 'S-PORT Kruiskamp - Schutskamp - schooljaar 2016/2017 (vervolg).....

PUKKIESPORT in WEST.....

Kom gezellig spelen en bewegen bij PUKKIESPORT in West
Sportvereniging CHC en ´S-PORT organiseren gezamenlijk pukkiesport in West. Dit zijn leuke beweeglessen voor peuters van 2 en 3 jaar. Samen
met hun ouder(s) maken de peuters spelenderwijs
kennis met sporten en bewegen.

In West hebben we 4 locaties
Pukkiesport :
MAANDAG
15.00 - 15.45 uur en 15.45 - 16.30 uur
Kindcentrum De Kwartiermaker
Justin Tahapaty (trainer s.v. CHC)
jusnoah@hotmail.com
06 28 80 61 12
DONDERDAG
15.00 - 15.45 uur en 15.45 - 16.30 uur
Sportzaal Churchilllaan
Manon Theeuwen ('S-PORT)
m.theeuwen@s-hertogenbosch.nl
06 52 58 52 62
VRIJDAG
15.00 - 15.45 uur en 16.00 - 16.45 uur
Gymzaal BBS Boschveld
Renske v Kilsdonk (´S-PORT)
r.vankilsdonk@s-hertogenbosch.nl
ZATERDAG
In de ochtend
Kindcentrum de Kwartiermaker
Docent nog niet bekend
Info : Wendy Assmann (´S-PORT)
w.assmann@s-hertogenbosch.nl
06 52 58 52 63
Meer informatie nodig of al aanmelden? Dat kan door contact
op te nemen met de docent. Het lidmaatschap Pukkiesport bedraagt € 25,= per periode :
• periode 1 is van september 2016 tot en met januari 2017
(circa 18 lessen)
• periode 2 is van februari 2017 tot en met juni 2017 (circa
18 lessen)

Pukkiesport begint in de week van maandag 19 september !
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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

Walking Football bij sv CHC.....

In het voorjaar start sv CHC met Walking Football. Walking Football is voetballen zonder rennen. De regels zijn hetzelfde als bij het gewone voetbal, met een paar uitzonderingen. Zo is er
geen buitenspel, zijn er geen keepers, mogen er geen slidings gemaakt worden en mag de bal
mag niet boven heuphoogte komen. De spelregels zijn bedoeld zodat blessures worden voorkomen. Er wordt 6 tegen 6 gespeeld op een klein veld. Walking Football is voor mensen van 60
jaar en ouder. Dag en tijdstip van de activiteit wordt in overleg bepaald.
Interesse om te starten met Walking Football? Of wilt u alvast meer informatie? Neem dan contact op met Stan de Wijs van CHC, accomodatiebeheerder@svchc.nl, of 06-38254241

Wij dagen u uit. Maak kennis met een sport in uw buurt!.....

Probeer het eens uit en ervaar wat het met u doet.

50Plus Sport (voor mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder), ’s-avonds
50Plus Sport is een gevarieerd beweegprogramma, met aandacht voor conditie, beweeglijkheid, spierkracht en
sportspelen. De lessen zijn zeer gevarieerd en uw collega sporters heel enthousiast! Er wordt met veel plezier en enthousiasme meegedaan.
Waar: Sportzaal Churchilllaan, Churchilllaan 81, 5224 BT ’s-Hertogenbosch
Dag en tijd: Maandag 20.00 – 21.00 uur.
Aanmelden en/of informatie: ´S-PORT, Ilvie van Schijndel, 06 132 29 494 of i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl
Zumba (alleen voor vrouwen van 50 jaar en ouder), ‘s avonds
Tijdens de Zumba lessen 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 of riannetamis@yahoo.nl
Gymnastiek, Beweeg u Fit (vooheen MBvO), overdag
De les Beweeg u Fit Gymnastiek begint met een warming-up. Daarna is het tijd voor spierversterkende oefeningen voor onder andere
armen, benen, taille en buik. De oefeningen wisselen wekelijks, waardoor het iedere week anders is. De les wordt afgesloten met een
gezellig spel. En natuurlijk worden ook de lachspieren getraind!
Waar: SCC De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch
Dag en tijd: maandag 10.00 – 11.00 uur, 14.00 – 15.00 uur, 15.00 – 16.00 uur
Aanmelden en/of informatie: ´S-PORT, Ilvie van Schijndel, 06 132 29 494 of i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl

Nieuwe activiteit - Yoga, Beweeg u Fit (voorheen MBvO), overdag
We willen starten met een nieuwe groep Yoga voor 65-plussers. Vier mensen hebben zich al aangemeld. Doet u ook mee? Even tijd voor
uzelf! U leert hoe u door zachte strekking spanningen in uw lichaam kan losmaken en loslaten. Als het lichaam ontspant wordt het denken vanzelf kalm en komt u helemaal tot rust. Bij Beweeg u Fit 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, Ilvie van Schijndel, 06 132 29 494 of i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl
Natuurlijk zijn wij op 17 september aanwezig tijdens het Wijkfeest in het Beatrixpark. U kunt ons vinden in de speciale sporthoek!
Hebt u nog twijfels of vragen, wilt u iets heel anders? Wij helpen u graag.
Als u zich dan inschrijft voor een kennnismakingspakket van 6 lessen ontvangt u tussen de 15 en 25% korting!
Tijdens de Nationale Sportweek van 17 tot en met 25 september kunt u zonder aanmelden binnenlopen
bij de activiteit van uw keuze en gelijk een gratis proeﬂes volgen! Graag TOT ZIENS !!
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SPORTSPREEKUUR SPORTWIJK WEST.....

Iedere donderdag van 11:00 tot 12:00 uur op het wijkplein Helftheuvel.
Ilvie van Schijndel helpt 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

Nationale Sportweek een feestje voor iedereen.....

In de week van de Nationale Sportweek kun je zomaar een sport proberen!
Van 17 t/m 25 september staan veel deuren open bij sportaanbieders. De ideale week om eens wat
nieuws te proberen of juist je oude sport weer eens te doen. Zoek tussen de activiteiten op www.sport.nl/nsw of er iets leuks in de buurt is.
Ook zijn we benieuwd wat Bosschenaren de leukste sportplek vinden. Post jullie mooiste sportplek via
Twitter #NSW16 #BeActive @sport073 en via Facebook/sportdb073. De leukste inzenders kunnen spontaan verrast worden.
Opening Nationale Sportweek
Op zaterdag 17 september zijn er al volop activiteiten van verenigingen tijdens het wijkfeest De Wereldreis. De officiële opening van
de Nationale Sportweek is op zondag 18 september tijdens het evenement Gezond Den Bosch. Kom mee dansen, rennen en sporten. De
hele dag zijn er workshops en sportieve uitdagingen voor jong en oud! Het hele programma staat op www.gezonddenbosch.nl. Meedoen
met de openingsdans is gratis. We zien alle kinderen graag om 13.00 uur aan de Marathonloop 1.

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!!
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