WIJKKRANT

KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

Van de redactie

december 2016 - 14e jaargang nummer 4 (oplage 6.100)

De redactie wenst eenieder alvast Fijne Kerstdagen, een goed uiteinde en een gelukkig en gezond 2017. Daarnaast wensen wij u ook weer
veel leesplezier met deze wijkkrant. Veel plezier bij het lezen ervan !!
[helaas in deze editie van de wijkkrant geen puzzel, deze komt weer wel in de eerstvolgende editie.]
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 5/6 maart 2017.
Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 5 februari 2017
aanleveren (zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Zwembad in West, niet langer een verkiezingsbelofte.....

In het grijze verleden hadden we in West 2 zwembaden. Het ene was zwembad Arion, gevestigd aan de Oude Vlijmenseweg.
Thans een deel van de winkel van de fa. Engering. Het tweede was een gemeentelijk bad, nu onderdeel van de Sauna in West.
Dit laatste bad is in een bezuinigingsronde voor de prijs van een gulden verkocht. Na de overdracht duurde het niet lang of
het zwembad was niet langer beschikbaar voor de zwemmers. Het werd van een kleine sauna de indrukwekkende sauna die
het nu is.
Ongeveer 3 verkiezingen terug beloofde ik, namens Bosch Belang, mede op aangeven van de wijkraad West het zwembad
terug in West te brengen. Tweemaal mocht het niet lukken omdat het vanuit de oppositie moeilijk is om dit voor elkaar te
krijgen. Maar bij de laatste verkiezingen maakte vooral de wijk west Bosch Belang groot (en Belangrijk) genoeg zodat we in
het college kwamen met onze wethouder Paul Kagie.
Vanaf dat moment werd de druk van Bosch Belang groter en groter om het zwembad gerealiseerd te krijgen. Eerst volgde
uiteraard een groot aantal onderzoeken. Vertragend en frustrerend. Maar nu staan we op het punt dat de realisatie nadert.
Minimaal gaan we op dit moment voor een doelgroepenbad. Maar het is mogelijk dat door de
deelname van enkele omliggende gemeenten we zelfs een groot regionaal zwembad krijgen. In
elk geval zal wethouder van Son de gelden voor ons zwembad in West bij de komende voorjaarsnota vrij maken zodat het zwembad eindelijk werkelijkheid wordt.
Maar bedenk steeds, dat U door vooral Uw gemeentelijk stemgedrag kunt bepalen wat er in
Uw wijk gebeurt. Het is echt niet, ze doen toch maar. Inwoners bepalen welke poppetjes op de
stoelen komen.
Met de juiste poppetjes krijg je dan ook de wensen van de wijk gerealiseerd. Bijvoorbeeld een
zwembad !!
Noot Redactie: op de wijktafel van 15 december a.s. zal Frans van Valkenburg [foto rechts] een en ander
nader toelichten. Bovenstaande afbeeldingen zijn slechts als illustratie bedoeld.

In het hart van deze editie: de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken

Project om talenten van wijkbewoners te vinden en benu�en – Ankie van Boxtel, gastvrouw van het wijkplein – Het wijkteam en het buur�eam: zoek de verschillen –
Kooikersweg wordt opgeknapt – Dromen en praten over het leven in ’s-Hertogenbosch –
Zayaz sloopt duplexwoningen.

"West Presenteert....." de wijktafel van donderdag 15 december !!
Op donderdag 15 december is er weer een bijeenkomst van "West Presenteert....." in SCC De Helftheuvel, aanvang 20.00 uur. Er is ook weer veel ruimte om gezellig met elkaar te babbelen.
Naast Frans van Valkenburg over zwemmen in West, staat er nog veel meer op het programma.
De onderwerpen vindt u op de volgende pagina. 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 19:45 uur
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Heeft u 6 oktober gemist?
Op donderdag 15 december a.s. is er er weer een kans.....
De Wijktafel ... West Presenteert ... Hoe heet het nu precies? Dat maakt niet echt uit. Belangrijk is dat
u er op de hoogte kunt blijven van de activiteiten in de wijk. U kunt uw wijkgenoten ontmoeten en u
kunt er terecht met allerlei vragen. Dit alles onder het genot van een drankje.
Om toch wat duidelijkheid te scheppen: het heet "officieel" West Presenteert.....de Wijktafel.
De kans voor bewoners en initiatieven uit West om zich (u raadt het al) te presenteren. Het vindt vier
keer per jaar plaats in het Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel en richt zich op alle bewoners van
Schutskamp en Kruiskamp. 15 december is uw laatste kans dit jaar om eens een kijkje te nemen.
Wat heeft u op 6 oktober j.l. gemist?
De livegang van de website www.west.presenteert.nl (heeft u uw organisatie of activiteiten al aangemeld ??) - er draaide een film van het wijkfeest 'De Wereldreis', een mooie weergave van een spetterende dag - het volgende netwerkdiner werd aangekondigd - de werkgroep armoede gaf een inkijkje in hun activiteiten - Proper Jetje was aanwezig - en er was aandacht
voor West Side: THE STORY, een spektakelvoorstelling volgend jaar in het Beatrixpark gemaakt door jongeren uit de wijk.
Wat staat er op de planning van 15 december?
Marleen Kant (directeur van de Kruisboelijn) komt vertellen over het project "Vreedzame School neemt de Wijk" - Frans van Valkenburg
informeert u over de ontwikkelingen rondom het zwembad (zie ook de voorpagina) - One World Citizens komen vertellen over huiswerkbegeleiding en de omscholing van kinderen om zelf projectjes in de wijk uit te voeren - Ton Verhaeg vertelt over Voedseltuin Villanueva
- Badeloch (een bijzondere woonvorm waar mantelzorgers en hun partner/familielid met (een beginnende vorm van) regieverlies langer
zelfstandig samen kunnen wonen) - U wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken over het Wijk-/Buurt-/Dorpsbudget - Tess
Sanders vertelt u alles over ergotherapie - de leden van het buurtteam zijn aanwezig - En, zoals reeds eerder gezegd, ruimte om uw wijkgenoten te ontmoeten en beter te leren kennen bij een hapje en drankje.
U bent van harte welkom bij West Presenteert.....de Wijktafel op 15 december a.s. van 20.00 tot 21.30 in SCC de Helftheuvel

Wereldreis in West.....

Op zaterdag 17 september was het eindelijk zover, de uitvoering van het wijkfeest in West! Op het
wijkfeest waren gedurende de dag in totaal ruim 1500 bezoekers. Dat is een mooi aantal. Het weer,
locatie, gevarieerd programma, kinderactiviteiten, drank en eten hebben ervoor gezorgd dat het
meer een festival was geworden dan een wijkfeest!
Jong en oud hebben zich vermaakt. De spetterende optredens van wijkbewoners en bands zijn niemand ontgaan, deze optredens hebben sfeer gebracht tijdens het wijkfeest. Bijzonder was dat de
bezoekers letterlijk een afspiegeling waren van de wijk, allerlei nationaliteiten kwamen samen tijdens
het wijkfeest. Er heerste een ontspannen sfeer, dat zie je ook terug op foto’s.
Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers kijken met een tevreden gevoel terug op het Wijkfeest. Naar
aanleiding van het wijkfeest zijn er veel wijkbewoners die aangeven mee te willen helpen bij een
volgend wijkfeest. Dat is een positieve ontwikkeling, want met het wijkfeest willen we bewoners aan
elkaar verbinden, ontmoetingen tot stand brengen en vrijwillige inzet in de wijken vergroten.
Op deze manier leren buren elkaar beter kennen en zijn ze meer betrokken bij hun lee�aarheid in de wijk.
De vraag die heel vaak werd gesteld tijdens het wijkfeest door wijkbewoners: “Volgend jaar weer?" "Van mij mogen er jaarlijks wel twee
wijkfeesten worden georganiseerd”. Het projectteam bestaande uit professionals en wijkbewoners hebben veel tijd geïnvesteerd in de
voorbereidingen van het feest. Het resultaat was succesvol, dus dat gaan we in 2017 weer herhalen en wel op zaterdag 20 mei!
Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te denken over de Wereldreis in 2017 en/of wil je graag op de dag meehelpen, meld je dan nu aan
bij Benthe van der Vleuten via b.vandervleuten@divers.nl of (06) 55 322 160
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Camera in Beeld

Deze column geeft u nadere uitleg over camerabewaking door particulieren en hoe u de politie
kunt helpen met opgenomen beelden.
Bij de Helftheuvelpassage bent u er vast al aan gewend dat er cameratoezicht is. Daar gebruikt
men camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. De camera’s zijn er ook voor uw veiligheid. Als er sprake is van zakkenrollen worden de beelden bekeken
om de daders te traceren. Tegenwoordig gaan ook steeds meer particulieren hun eigendommen
beveiligen met camera’s. In principe hebt u die beelden voor uzelf. Maar u kunt ook behulpzaam
zijn om andere zaken op te lossen.
De politie maakt in haar dagelijks werk veel gebruik van camerabeelden, ook die van particulieren.
Maar waar zijn die camera’s?
Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een
databank, genaamd ‘Camera in Beeld’.
Wat is ‘Camera in beeld’?
Camera in beeld is een landelijk systeem, waarbij alle (particuliere en overheids-)camera’s met zicht op de openbare weg op een kaart
worden vermeld. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken.
Waarom is ‘Camera in beeld’ belangrijk?
Wanneer er bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak is geweest, kan de politie heel snel op de kaart zien of er camerabeelden
aanwezig zijn, die mogelijk beelden van het incident hebben opgenomen of vluchtende verdachten hebben waargenomen. Als dat zo is,
neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera. Met Camera in beeld kan de politie dus sneller meer incidenten
op lossen.
Mag ik rond mijn eigen bedrijf / woning een camera plaatsen die opnamen maakt?
Het is toegestaan een camera voor de beveiliging van je eigendom in te zetten. Voor bedrijven en woonhuizen geldt dat er een duidelijk
zichtbare aankondiging moet zijn, dat er camerabeveiliging aanwezig is, bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de toegangsdeur.
Mag ik opnamen maken van de openbare weg?
Uw camera mag alleen opnamen maken van uw eigendom en in principe niet van de openbare weg. U mag namelijk alleen opnamen
maken met als doel persoonlijke eigendommen te beschermen en niet om de privacy van mensen, dieren, goederen te schenden. Maar
als u bijvoorbeeld uw carport in beeld heeft en daarbij is een deel van de stoep ook te zien, is dit wel toegestaan. Enige overlap is namelijk
vaak onvermijdelijk. Wel bent u verplicht duidelijk zichtbaar te vermelden dat er camerabeveiliging aanwezig is.
Zijn de beelden van mijn camera bruikbaar als bewijs van een inbraak?
Ja, camerabeelden van ondernemers en particulieren mogen als bewijs worden ingebracht.
Als ik mijn camerabeelden beschikbaar stel, kan iedereen mijn gegevens dan inzien?
Nee, alleen politiemedewerkers kunnen deze gegevens inzien.
Indien de beelden gebruikt worden in een proces-verbaal is dat proces-verbaal ook door de verdachte in te zien.
Kan de politie meekijken met mijn camerasysteem?
Nee, de politie kan niet meekijken. De politie weet, als u zich aanmeldt, alleen waar uw camera hangt en welk deel van de straat wordt
opgenomen. Zij neemt alleen contact met u op wanneer er een incident heeft plaatsgevonden en de beelden mogelijk kunnen helpen bij
het opsporingsonderzoek.
Als ik meedoe met Camera in beeld, hoe worden mijn gegevens opgeslagen?
De camera- en contactgegevens worden ingevoerd in een cameraregistratiesysteem van de politie. In dit systeem kan de politie in één
oogopslag zien of en op welke locaties zich camera’s bevinden. Bovendien kan in dit systeem eenvoudig achterhaald worden wat het
zichtveld is van die camera(’s) of wat de camera’s vastleggen, wat de beeldkwaliteit is, hoe lang u de beelden bewaart en bij wie de beelden op te vragen zijn.
Wanneer worden camerabeelden opgevraagd?
Wanneer de politie het vermoeden heeft dat de beelden een daadwerkelijke meerwaarde kunnen geven in een opsporingsonderzoek. De
politiefunctionaris zal altijd met een machtiging van het Openbaar Ministerie de betreffende beelden vorderen.
Indien u zelf aangifte doet kunt u de beelden direct bij het doen van aangifte vrijwillig ter beschikking stellen.
Waar moet ik de beelden inleveren als de politie deze wil hebben?
Als het nodig is, komt de politie de beelden zelf ophalen.
Wil de politie ook weten waar mijn camera’s binnen zijn opgesteld?
Nee, voor Camera in beeld is het niet nodig te weten waar u binnen camera's heeft opgesteld. Als u ondernemer bent, is het wel handig
om door te geven óf u binnen camera's heeft en hoeveel, zodat de politie weet dat er beelden eventueel beschikbaar zijn. Als bijvoorbeeld een zakkenroller ook binnen uw bedrijf is geweest, zouden de beelden van de camera's binnen kunnen helpen bij de herkenning
van de verdachte.
Wat kost het om mee te doen aan dit project?
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Het kost alleen tijd om het inventarisatieformulier in te vullen dat u op de site www.politie.nl onder de noemer Camera in Beeld
Wie is mijn eerste aanspreekpunt bij de politie in mijn wijk en of gebied?
De wijkagent, die vindt u op deze website via 'Mijn buurt' en is bereiken via 0900-8844.
Voor de Kruiskamp betreft dit John Coeleveld en voor Schutskamp Frank Verboord.
Ik heb alleen camera’s die niet opnemen (dummy’s). Wil de politie dat ook weten?
Ja, ook deze cameragegevens wil de politie weten en registreren. Bij een incident weet de politie dan dat er geen beelden beschikbaar
zijn.

BIN: de teller staat op 1444 leden in Kruis- en Schutskamp!!
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Ik wil meedoen met Camera in beeld, wat moet ik doen?
Fijn dat u wilt helpen uw wijk veiliger te maken door mee te doen met Camera in beeld. Vul hiervoor het online formulier in. Dit vindt u
onderaan deze pagina. Mochten er in de toekomst wijzigingen zijn, dan kunt u dat via hetzelfde formulier aangeven.
Ik doe al mee met Camera in beeld, hoe geef ik een wijziging over mijn camerasysteem door?
Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier, dat u op de site www.politie.nl vindt.
Ik nam deel aan Camera in beeld, maar heb geen camera’s meer. Wat nu?
U kunt via het online formulier op www.politie.nl doorgeven dat uw camera’s zijn verwijderd.
Kwaliteit camerabeelden:
Indien u besluit om een camera te plaatsen, zorg dan dat de kwaliteit van de beelden goed is. Zodat het niet bij vage beelden blijft.
Frank Verboord, wijkagent Schutskamp
frank.verboord@politie.nl
Wilt u de politieberichten uit uw eigen wijk ontvangen? Wordt dan lid van het BIN. Aanmelden kan via www.bindb.nl
Hebt u zelf geen computer dan kunt u ook een familielid of kennis zich aan laten melden om u op de hoogte te houden van hetgeen in
de wijk gebeurt.

Buurtpreventieteams Kruis- en Schutskamp..

Het mooie weer is nu definitief voorbij. Voor ons betekent dit dat wij letterlijk weer in
de donkere uren op pad zijn, ook op de latere uren als dat nodig is.
De afgelopen maanden zijn voor ons als Buurtpreventie relatief rustig verlopen. We
hebben kunnen vaststellen dat er over het algemeen minder mensen op straat waren
als in dezelfde periode van het vorig jaar. Dientengevolge zijn we dan ook minder aangesproken. Veruit meestal zijn reacties aan en over ons positief, soms ervaren we ook
wel wat minder prettige gebeurtenissen zoals naroepen, luid toeteren of zoals laatst
met eieren gooien. Dit alles uiteraard van afstand. We schakelen bij al dit soort zaken
meteen de wijkagent in en bij diverse gevallen zijn hier ook al mensen op aangesproken.
Verder zien we een toename van de vervuiling, zowel in de Schutskamp als in de Kruiskamp. Alle door ons geconstateerde vervuilingen worden bij de gemeente aangemeld.
Soms kunnen wij de veroorzaker achterhalen. Dan schakelen wij de instanties in.
De goede toename van deelnemers aan buurtpreventie in de eerste helft van 2016 zet in de 2e helft van het jaar wat minder door. We
hebben o.a. geen buurttent acties meer gehad. Deze brachten over het algemeen ook wel weer nieuwe deelnemers aan. We zijn ons nu
aan het beraden hoe we dit weer beter op kunnen pakken. We denken bijvoorbeeld aan meer acties in en bij het winkelcentrum.
Verder hebben wij er op een zaterdagmiddag in augustus voor gezorgd dat de bewoners van de Gouverneurswijk (westelijk van het winkelcentrum) in alle rust hun buurtfeest konden houden. Wij hebben hiervoor ook de complimenten ontvangen van de feestgangers. Een
van de bewoners vertrouwde zoveel op ons dat die kwam melden dat hij thuis maar alles had opengelaten. Dit vonden wij toch wat te
ver gaan.
In september waren we actief op het grote, zeer gezellig verlopen feest in het Beatrixpark. Wij zijn gedurende de gehele looptijd met
gemiddeld 4 personen actief geweest, verdeeld over 3 tijdvakken.
Graag willen wij de preventieteams in beide wijken nog verder uitbouwen.
Doe ook mee en werk met ons aan een veiligere en socialere omgeving voor anderen én voor jezelf.
Je kunt je opgeven via buurtpreventiewest.db@gmail.com of via het Buurtinformatienetwerk (BIN) of bij Wijkplein De Helftheuvel,
Helftheuvelpassage 109, 5224 AC 's-Hertogenbosch. Er wordt dan contact met je opgenomen.

Overlast van de A59 in en rond 's-Hertogenbosch.....
Op zaterdag 12 november j.l. was de wijkraad West tezamen met enkele bewoners en bewonersraden aanwezig
bij een overleg met de (gemeentelijke en landelijke) politiek om een signaal af te geven over de overlast van de
A59 in en rond Den Bosch.
De politici en vertegenwoordigers van wijk- en bestuursraden konden luisteren naar het door een bewoner opgenomen geluid van voortrazend verkeer op de A59, ter hoogte van de Dammenlaan (Kruiskamp). ”De hele dag
lawaai. Je kunt geen normaal gesprek voeren in mijn tuin. En je ziet de vervuiling. We hebben ons huis twee jaar
geleden wit laten schilderen. Nu zie je overal roet verschijnen.”
Bewoners en een aantal wijk en bestuursraden gaven een duidelijk signaal af aan de (landelijke) politiek over de overlast
van de A59. Er wordt volgens hen te hard gereden rond Den Bosch, er is geluidsoverlast en luchtvervuiling. Bovendien
wordt het steeds drukker.
De wijk- en bestuursraden vertegenwoordigen samen 42.000 inwoners, ongeveer een kwart van de gemeente Den
Bosch. „De gemeente gaat niet over de rijkswegen, maar heeft wel een zorgplicht. De politiek moet ons beschermen”,
klonk het.
De bewonersraad Rosmalen, Nuland, Vinkel wil over een afstand van twee kilometer dubbel, stiller zoab-asfalt. Er zijn
vraagtekens geplaatst bij de rekenmodellen van Rijkswaterstaat. „Het lawaai is in werkelijkheid hoger dan nu in de berekeningen staat”, zegt de decibellenexpert. „Het ligt eraan waar, hoe en wanneer je het geluid meet”.
Feitelijk zijn de wijk- en bestuursraden voorstander dat de maximumsnelheid op de A59 ten noorden en westen van Den
Bosch omlaaggaat, van 120 naar 100 kilometer per uur, of liever nog naar 80 km (tegen een eerdere verhoging van 120 naar
130 km is vorig jaar met succes bezwaar aangetekend).
Volgens beleidsmedewerker Arjan de Kok van de CDA-Kamerfractie moet de discussie rondom de A59 minder over cijfertjes
en meer over de gezondheid van mensen gaan. Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA): „Instanties verpletteren
ons met sommetjes, maar mensen zijn geen sommetjes. We blijven opboksen tegen Rijkswaterstaat, de minister en zelfs de
wethouder in Den Bosch. Mensen slapen niet meer, worden ziek”. Wijkraad Maaspoort gaat via een enquête bij huisartsenposten onderzoeken of in de wijk de laatste tien jaar een toename is van het aantal longklachten. Deze enquête wordt ook
door de andere bewonersraden uitgevoerd waarmee het een gezamenlijk initiatief van de wijk- en dorpsraden wordt.
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

20161125 WKS 2016 04.indd 5
691202 WGW Kruiskamp Totaal.indd 5

28-11-2016 12:26:52
29-11-16 11:49

Wijkbewoners in beeld.....

Een nieuwe rubriek in de wijkkrant !!
Kent u iemand die ook een plek in deze rubriek verdient? Bel naar Henny Ketelaar 06 135 07 482 of stuur haar
een e-mail: henny@meeenander.nl

Wijkbewoners in beeld.....Ton Verhaeg, coördinator van Voedseltuin Villanueva

door Henny Ketelaar

Vanuit de keet kijken Ton Verhaeg en ik uit over Voedseltuin Villanueva aan de Vlijmenseweg: een moestuin ter grootte van een voetbalveld. Het belooft dit najaar een
mooie oogst te worden van wortels, prei en kool. Voor de klanten van de Voedselbank betekent dit maandenlang een gezonde maaltijd op tafel.
Handen in het zand…
Ton (67) is sinds het ontstaan van Villanueva in 2014 één van de twee coördinatoren: “Eerst was ik penningmeester bij de Voedselbank. Maar toen deze voedseltuin er
kwam, dacht ik: dat is veel leuker! Ik zit graag met mijn handen in het zand”. Ondertussen wijst hij naar de kas: “Het is dankbaar werk om zelf plantjes te kweken en te
zien opgroeien tot volwassen planten. Bijna helemaal biologisch. Dus zit er wel eens
een slakje in of een vlekje op”.
Ton draait de Voedseltuin samen met 20 tot 25 andere vrijwilligers, die meestal één
dag(deel) in de week meewerken. “We starten ’s ochtends met een werkoverleg, onder genot van een verse kop koffie of thee. Dan verdelen we onderling de taken. We
doen het werk in koppels, hoewel een enkeling het ook heerlijk vindt om in z’n eentje
te schoffelen: lekker het hoofd leegmaken”.
…zonder groene vingers
Voedseltuin Villanueva kan altijd nieuwe werkers gebruiken: jongeren die stage willen lopen, echtparen die samen nuttig bezig willen zijn, senioren die hun lijf fit willen
houden, mensen die werkervaring willen opdoen… En wie zo nu en dan mee wil helpen, kan meedraaien in de ‘plukkerspool’: “Dan bellen we je als we je nodig hebben.
Bijvoorbeeld als de aardbeien rijp zijn”.
Zelf is Ton ooit naar de tuinbouwschool gegaan, waarna hij heeft doorgeleerd aan de
HAS. Hij heeft dus verstand van alles wat groeit en bloeit: “Maar je hoeft geen groene
vingers te hebben om hier bij de Voedseltuin te werken. Het is vooral belangrijk dat je
graag buiten bent. De praktische dingen leren wij je wel”.
Ton Verhaeg: ton@verhaeg.com en (06) 573 39 972

Wijkbewoners in beeld.....Daan en Angèle van de Doorgeefwinkel

door Henny Ketelaar

Daan (62) is al twee uur aan het werk als ik rond twaalven de Doorgeefwinkel aan
Kooikersweg 553 binnen loop. Hij heeft net ‘nieuw’ serviesgoed uitgestald. “Onze
maatschappij is zo ingericht dat we drie keer zoveel kopen dan we nodig hebben en
gooien het dan de vuilnisbak in. Als wij er tussen kunnen zitten en het terug kunnen
geven aan de maatschappij, dan is het goed”.
Het gaat om mensen
In het pand ernaast bepaalt Angèle (63) de prijs van de kleding. “In het begin was hier
alles gratis. Maar dat leidde tot hebberigheid. Nu geven we een deel gratis weg en de
luxere spullen verkopen we". Eigenlijk gaat het bij de Doorgeefwinkel helemaal niet
om de spullen, maar om mensen: elkaar vooruit helpen. “Iedereen kan hier zo binnenlopen en ik ken bijna iedereen”, zegt Angèle. “Ik weet dat de drempel hoog is om hulp
te vragen. Laatst kwam een vrouw hier binnen, die maar bleef rondkijken. Uiteindelijk
vroeg ze: wat kost dat? Toen bleek de prijs te hoog. Dan kijk ik wat ze nodig heeft en
wat mogelijk is. Daar haal ik mijn voldoening uit".
Zien wat nodig is
De Doorgeefwinkel wordt gerund door ongeveer 10 vrijwilligers. “Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik in een winkel thuishoor, maar deze winkel vind ik leuk", zegt Daan,
“Ik heb ontdekt dat ik best een laagdrempelig figuur ben, misschien omdat ik zelf één
van de grootste armoelijders ben…”
De Doorgeefwinkel kan altijd nieuwe medewerkers gebruiken. Angèle: “Je moet zien
wat nodig is en de klik met mensen kunnen maken. Mededogen hebben en niet bang
zijn om aan te pakken: de winkel vullen, koffie schenken, een luisterend oor bieden,
zorgen dat mensen zich welkom voelen”. En wat is er zo mooi aan het werk? Daan:
“Fijne collega’s, we lachen veel, er hangt een goede sfeer. Het is hier net de werkplaats
van de Kerstman”.
Ook belangstelling om bij de Doorgeefwinkel te werken? Bel of mail dan met Geerte
van Hoek: geertevanhoek@hotmail.com en (06) 409 83 899
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De Doorgeefwinkel West vraagt om hulp.....

Kunt u ons helpen?

Zoals u wellicht weet kan iedereen 2 dagen in de week komen winkelen bij de Doorgeefwinkel West. Men mag
dan een aantal artikelen gratis meenemen.
Voor de groep die het financieel echt niet redt, zijn we 1 dag in de week open om deze te helpen met de allernoodzakelijkste spullen zoals keukengerei, beddengoed, gordijnen en babyspullen.
En misschien wist u ook dat er achter in de winkel een fietswerkplaats is waar bewoners met weinig budget hulp
kunnen krijgen bij kleine reparaties aan hun fiets? Dit kan 3 dagen in de week op maandag, woensdag en donderdag van 10:00 tot 14:00 uur. De werkplaats is bereikbaar via de Amsterdamstraat, aan de achterkant van de winkelstrip.
Naast hulp bij het repareren worden er ook fietsen opgeknapt om tegen een kleine vergoeding door te geven aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Per geval wordt gekeken of er een vergoeding wordt gevraagd…..

Noodkreet.....

Op dit moment worden we zeer regelmatig bezocht door Syrische gezinnen die in West (zijn) komen wonen. Veelal grote gezinnen die
met weinig (financiële) middelen een bestaan moeten gaan opbouwen in een wildvreemd land. Vaak zijn nog niet alle zaken rondom het
inkomen goed geregeld als ze een huis krijgen. We proberen ze zo goed mogelijk te helpen met kleding en huisraad.
Maar ook de vraag naar fietsen is groot: vooral voor kinderen die naar de middelbare school gaan en geen vervoer hebben.
>>>>> Hebt u misschien nog een fiets in de schuur staan die niet gebruikt wordt? Of eentje die eigenlijk opgeknapt moet worden maar
u komt er niet aan toe?
Ook keukengerei (m.n. pannen en serviesgoed) en beddengoed (m.n. dekens en dekbeddengoed) zijn zeer welkom!
U kunt spullen afgeven bij de Doorgeefwinkel op maandag, woensdag en donderdag van 10:00 tot 16:00 uur (in de Kerstvakantie zijn we
van 26 tot 31 december gesloten).
De Doorgeefwinkel is gevestigd aan de Kooikersweg 551/553
Voor meer informatie kunt u bellen met Geerte van Hoek, 06 409 83 899

Evertsenstraatkerken.....

Voortaan schrijven de 3 kerken beurtelings een stukje . Mijn naam is José Oomen en deze keer schrijf ik namens de Nieuw-Apostolische
kerk op nr. 1
Buiten is het nu nog fijn najaarsweer, maar als deze wijkkrant uitkomt loopt het al naar de Kerst, en is iedereen druk bezig met de voorbereidingen. De adventsperiode is ook een tijd van verwachting en voorbereiding, en niet alleen voor heerlijke kerstdiners!! In deze
tijd kunnen we ons bezinnen op wat Kerstmis echt voor ons als Christenen betekent, de geboorte van de Zoon van God, die later zijn
leven voor ons gaf. Wat een rijkdom, onze zonden kunnen vergeven worden en we hebben een heerlijke toekomst in het verschiet in het
hiernamaals.
Maar de kersttijd is voor sommige mensen ook een moeilijke tijd, dan voelen ze het gemis bijzonder van hun dierbaren die hen zijn
ontvallen. Ook de mensen die eenzaam zijn hebben het dan extra moeilijk. U kent in uw buurt misschien ook zulke mensen, wat zou het
mooi zijn om hen ook een fijne kerst te bezorgen door ze uit te nodigen bij u thuis of er even op bezoek te gaan. Dat zal uw Kerstfeest
zeker verrijken.
De kerken nodigen ook allen uit, die er behoefte aan hebben, om de kerkdiensten bij te wonen op Kerstmis, en niet alleen dan, natuurlijk
bent u elke zondag welkom, om 10 uur is er in elke kerk een dienst. Op kerstavond is er om 19 uur een kerstviering in de Toevlucht, op 1e
Kerstdag is er in de Nieuw-Apostolische kerk en de Gereformeerde kerk een dienst om 10 uur.
Ik wens u allen een warm en gezegend Kerstfeest.........

Een uniek concept...... Zelfstandig wonen voor mensen met dementie in alle inkomensklassen

Vivent Het Andere Wonen De Compagnie is een uniek concept waarbij zelfstandig wonen gecombineerd wordt met
24/7 zorg voor mensen met dementie. De appartementen (totaal opp. 70 m2) beschikken over twee slaapkamers, een
woonkamer/keuken, badkamer, apart toilet, een berging en een balkon/tuin. Het appartement mag naar eigen wens
worden ingericht zodat de omgeving herkenbaar, huiselijk en vertrouwd blijft. Daarnaast is het mogelijk om met partner in te trekken, maar ook huisdieren zijn van harte welkom. Naast de 16 appartementen zijn er ook twee gezamenlijke
huiskamers waar ten alle tijden iemand aanwezig is.
Hier kan samen worden gegeten, activiteiten worden gedaan of gewoon gezellig samen worden gekletst.
Warme, liefdevolle en waardige zorg bij De Compagnie
Vanwege het geclusterd wonen is het mogelijk om 24 uur per dag zorg
aan te bieden. De zorg wordt op maat afgestemd op de wensen en
behoeften van de bewoner(s), waarbij de eigen regie leidend is. Hierdoor wordt er flexibel omgegaan met het bieden van zorg. Er wordt
gefocust op datgene wat een bewoner zelfstandig kan en er vindt professionele ondersteuning plaats daar waar nodig.
In de toekomst zal er mogelijk ook een grote belevingstuin worden
gerealiseerd. Op deze manier kunnen bewoners ook genieten van een
prettige buitenlocatie. Veel verschillende geuren en kleuren, maar ook
seizoenen worden dan herkenbaar.
Veiligheid
Het bijzondere concept wordt ondersteunt door techniek zodat er een
veilige, doch vrije omgeving ontstaat. Hierbij kan men denken aan: valen dwaaldetectie, automatische deuren en noodsignalering. Samen
met familie wordt er afgestemd hoe deze technieken worden ingezet.
Ziie ook de website www.hetanderewonen.nl
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Kat in de zak gekocht tijdens de feestdagen...
De feestdagen komen er weer aan en dat betekent niet alleen
een gezellige tijd met veel lekker eten en familieleden om je
heen, maar ook veel cadeaus. Rond deze tijd kan het dan ook
behoorlijk druk zijn in de winkels.
Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor om hun cadeaus online
aan te schaffen bij een webwinkel. Thuis op de bank via de laptop,
tablet of telefoon is een online aankoop zo gedaan. Bovendien hoef
je er de deur niet voor uit tijdens deze koude dagen.

foto: Huub Hulsen

Maar wat nu als de online aankoop tegenvalt? Wat zijn dan jouw rechten met betrekking tot het retourneren
van online aankopen?
Volgens de wet is het zo dat je voor online aankopen, waaronder cadeaus, recht hebt op een bedenktijd van 14
dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat jij jouw online aankoop hebt ontvangen. Heb je bij een webwinkel
in één bestelling meerdere online aankopen gedaan en worden deze op verschillende dagen geleverd? Dan gaat
de bedenktijd in op de dag nadat je het laatste product hebt ontvangen. Daarbij komt nog dat de webwinkel
waarbij je de online aankoop hebt gedaan jou moet informeren over de bedenktijd en de webwinkel moet jou
een retourformulier verstrekken. Doet zij dit niet dan wordt de bedenktijd verlengd naar maximaal één jaar.
Je moet tijdens de feestdagen dus wel goed rekening houden met de bedenktijd van 14 dagen wanneer je al
vroeg een online aankoop doet bij een webwinkel. Je loopt anders het risico dat de bedenktijd verstrijkt, voordat het Sinterklaas of Kerstmis is.
Het kan overigens wel zo zijn dat webwinkels speciaal tijdens de feestdagen een bedenktijd van 30 dagen hanteren. Let goed op want dit is niet altijd zo. Lees daarom op de website van de webwinkel waarbij je de online
aankoop doet goed de voorwaarden door.
Het komt ook regelmatig voor dat je tijdens de feestdagen online een cadeau voor iemand koopt dat speciaal
voor iemand gemaakt wordt. Denk hierbij aan een fotoboek of een T-shirt met speciaal iets erop bedrukt. Voor
dit soort online aankopen geldt geen bedenktijd. Mochten er foto’s ontbreken of is het T-shirt verkeerd bedrukt
dan is het product ondeugdelijk en heb je uiteraard recht op een ander deugdelijk product. In dat geval kun je
de online aankoop wel retourneren, maar dan vraag je om een ander exemplaar dat wel goed is.
Valt de online aankoop die je hebt gedaan tegen dan kun jij de aankoop kosteloos annuleren. Stuur het ongewenste product terug naar de webwinkel en de webwinkel moet dan binnen 14 dagen het aankoopbedrag aan
jou terugbetalen en de daarbij horende verzendkosten, die jij hebt moeten maken om het product terug te
sturen. Houd er wel rekening mee dat alleen jij, degene die de online aankoop heeft gedaan, de online aankoop
kan retourneren. Niet degene aan wie je bijvoorbeeld het cadeau geeft.
Heb je onlangs bij een webwinkel een online aankoop gedaan wat niet aan de verwachtingen voldeed en heb je
een geschil met de webwinkel over de bedenktijd? Neem dan gerust contact op met de advocaten van Willems
van Bladel. Wij voorzien je van passend advies of bespreken samen met jou de juridische mogelijkheden. Een
eerste afspraak is altijd kosteloos. Kijk ook eens op onze website voor meer informatie: www.wvbadvocaten.nl

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
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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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Maak iemand wegwijs in de buurt, word Buurmaatje.....

Een buurmaatje is eigenlijk niet meer dan een vriendelijke buurman of -vrouw die een nieuwe bewoner helpt
de buurt te leren kennen. Hoe fijn is het voor een bewoner, dat er iemand is die naar hem of haar omkijkt,
in de nieuwe buurt. Zeker als de nieuwe bewoner de taal nog niet goed spreekt en de stad helemaal niet
kent. Als buurmaatje kunt u dan helpen iemand wegwijs te maken in de mogelijkheden in de buurt. Hoe kun
je goedkoop je woning inrichten, op welke dagen moet de bak aan de straat, en wat er precies staat in deze
folder van de gemeente. Het zijn vragen waar een buurmaatje goed bij kan helpen. Het kan gaan om kleine
praktische dingen zoals de sleutel bij de buren leggen.
En soms ontstaan er langdurige mooie vriendschappen. Alles is mogelijk, niets moet.
Een citaat van een bevlogen buurmaatje in Den Bosch:
"Abdul en ik kunnen het samen goed vinden. In het begin werkten we vooral aan zijn taal, ik hielp hem bij
zijn huiswerk. Maar al gauw zijn we er samen op uit gegaan, de wijk in, de stad door, wandelen, fietsen
en hij blijkt ook goed en graag hard te lopen. Afgelopen woensdag zijn we samen 10 km wezen hardlopen/wandelen. Hij vond het prachtig en tussendoor praten we over van alles".
Als buurmaatje hoeft u niet te helpen met de 'saaie' of 'moeilijke' klussen. Het papierwerk en de officiële
brieven worden afgehandeld door vrijwilligers van vluchtelingenwerk die hiervoor zijn opgeleid.
De beheerder van Zayaz en de wijkwerker van Divers vragen soms actief aan iemand om buurmaatje te worden. Maar het is ook mogelijk om uzelf aan te melden. Zodra er een statushouder in uw buurt komt wonen nemen we dan contact op. Als buurmaatje kunt u altijd
terugvallen op de wijkwerker van Divers.
Voor vragen of om u aan te melden kunt u contact opnemen met Benthe van der Vleuten: b.vandervleuten@divers.nl 06-55322160

Heeft u wel eens aan buurtbemiddeling gedacht?

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat zal iedereen onderschrijven. Maar wat doe je
als het contact met die buur niét zo goed is, als er sprake is van een verstoorde relatie? Dan is
het goed om te weten dat Buurtbemiddeling073 bestaat, een onpartijdige en gratis bemiddeling,
die in veel gevallen leidt tot een beter contact met uw buren en een oplossing van het probleem.
Het verhaal van Erik zal voor veel mensen herkenbaar in de oren klinken. Het gaat over twee buurgezinnen, zoals je die zoveel tegenkomt. De kinderen zijn ongeveer van dezelfde leeftijd en spelen veel met elkaar. Ook de ouders kunnen
lange tijd goed met elkaar overweg … totdat hun verstandhouding langzaamaan verstoord raakt. “Dat kwam door de metershoge haag,
die één van de buren in zijn achtertuin had staan”, vertelt Erik, al een aantal jaar actief als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling073. “Die haag
werd op den duur zó hoog, dat hij al het licht bij de buren wegnam. Er was al diverse keren geprobeerd over het probleem te praten, maar
dat had niets opgeleverd. Toen kwam het moment dat de buurman besloot het dan maar zélf op te lossen. Toen zijn buren een weekendje
weg waren, had hij zijn kettingzaag gepakt en de hele haag rigoureus afgezaagd”.
Buurtbemiddeling
Nadat de politie erbij was gekomen en zelfs de woningcorporatie was ingeschakeld, werd een beroep gedaan op Buurtbemiddeling073.
Erik ging als onpartijdig bemiddelaar, met een collega, met beide buren aan tafel. “Tijdens de intakegesprekken horen bemiddelaars
uitgebreid de verhalen van individuele partijen. Tijdens het bemiddelingsgesprek gaan de partijen dan met elkaar in gesprek en gebeurt
de echte magie”, stelt hij. Die gesprekken vinden steevast plaats op neutraal terrein. “Je krijgt dan de twee verhalen te horen en stelt op
gegeven moment de vraag wanneer het probleem voor beide partijen is opgelost. Daarbij kun je niet forceren. Ze moeten het zélf doen.
Wij hebben aan allebei de verhalen de aandacht gegeven. Toen bleek dat de ene buurman apetrots was op zijn haag. Geleidelijk aan
ontstaat er begrip voor elkaar, tijdens zo’n gesprek. Dan voel je de rust terugkomen”.
Door de bemiddeling slaagden beide buren erin om goede afspraken te maken. Dat leidde er zelfs toe dat ze besloten om samen de
achtertuinen opnieuw in te richten. “Ze konden er uiteindelijk alle twee om lachen”, stelt Erik tevreden vast. Eind goed, al goed dus.
Heb jij óók een probleem met je buren? En kom je er zelf niet uit? Dan is Buurtbemiddeling073 er ook voor jou.
Onpartijdig, gratis, onafhankelijk en natuurlijk vertrouwelijk. Wil je buurtbemiddeling aanvragen?
Vul dan het formulier op de website www.buurtbemiddeling073.nl in,
bel naar (073) 612 44 88 of stuur een mailtje naar info@buurtbemiddeling073.nl

'Ouderen moeten zélf eenzaamheid voorkomen'.....

Zo luidde onlangs een titel uit het NRC handelsblad. Misschien wilt u ze daar een handje bij helpen? Welzijn Divers zoekt verschillende
vrijwilligers in de strijd tegen eenzaamheid.
Participatiecoaches
Deze coaches helpen 55 plussers hun netwerk op peil te houden of te vergroten om in de toekomst eenzaamheid te voorkomen.
Uiteraard kunnen zij er ook aan bijdragen bestaande eenzaamheid te bestrijden, dan wel beter draaglijk te maken.
Dementiemaatjes
Een maatje helpt mensen met dementie met praktische zaken, onderneemt activiteiten met hen voor de gezelligheid of ter ontlasting van de mantelzorger.
Bezoekdienst weduwen en weduwnaars
Het overlijden van een partner is vaak een aangrijpende gebeurtenis. Voor de nabestaande breekt er een moeilijke periode aan,
waarin behoefte is aan veel steun.
Vrijwilliger: “Wie zijn partner heeft verloren, krijgt vaak te horen dat hij of zij het verlies zélf zal moeten verwerken. Dat klopt. Maar daar
willen wij vanuit de Bezoekdienst wel wat aan toevoegen: het is fijn om een steuntje in de rug te krijgen om het goede pad te vinden om
alleen weer verder te kunnen gaan”.
In ruil voor uw vrijwillige inzet bieden wij u zinvol vrijwilligerswerk, deskundigheidsbevordering in de vorm van training en intervisie,
goede begeleiding, nieuwe contacten (o.a. met de collega-vrijwilligers) en een reële onkostenvergoeding.
U bent van harte welkom om ons team van vrijwilligers te versterken!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek van Oss van Welzijn Divers m.vanoss@divers.nl tel: 06 467 68 108
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Kennismaken met Maatschappelijk Steunpunt de Tussenheuvel.....

De Tussenheuvel is een steunpunt in en voor Den Bosch West en onlangs geopend op 25 juni 2016
Voor wie?
Het steunpunt is een ontmoetingsplaats voor mensen die het fijn vinden om een steuntje in de rug te krijgen bij het vorm geven van o.a. hun dag invulling of het deelnemen aan de maatschappij in het algemeen.
Bijvoorbeeld als u graag sociale contacten wil uitbreiden of zich eenzaam voelt. Of als u psychische problemen hebt of als het niet lukt om de eindjes aan elkaar te knopen. Het kunnen diverse redenen zijn.
Bezoekers, vrijwilligers en een professional voor ondersteuning zijn de hele week aanwezig en maken de
Tussenheuvel samen tot een leuke ontmoetingsplek waar u deze steun ook letterlijk kunt ervaren.
Wat is er te doen?
De Tussenheuvel is zich nog aan het ontwikkelen en we willen dit met u als bezoeker en wijkbewoner
doen. We willen graag samen met u bezig zijn op het gebied van creativiteit, koken, spel, gezondheid en
bewegen en hiermee aansluiten bij wijkinitiatieven. U kunt aan activiteiten deelnemen of deze zelf organiseren. U bent natuurlijk ook welkom voor rust en een kopje koffie of voor het maken van een praatje
…..of even niets. Alles is mogelijk!
Vrijwilligers gezocht!
Hebt u interesse om als vrijwilliger iets te willen
betekenen met uw talent of wie u bent! We zijn
o.a. nog op zoek naar gastheren/vrouwen, creatieve mensen, koks om een maaltijd te verzorgen. Kom eens langs om kennis te
maken en wie weet wat u voor de Tussenheuvel kunt betekenen.
Openingstijden
Maandag, dinsdag en donderdag van 09:30 tot 16:30 uur
Woensdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur
Vrijdagochtend van 09:30 tot 13:00 uur
Algemene info: Helftheuvel 113, 5224 AC 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 06 82 30 58 29 (De Tussenheuvel) óf 06 52 58 08 96 (professional)

Samen Gezond spreekuur
Wilt u advies over sporten, bewegen of een gezonde leefstijl?
Of wilt u informatie over activiteiten in de wijk of over welzijn?
Kom naar het Samen Gezond spreekuur
Iedere donderdag van 11:00 -12:00 uur op het wijkplein De
Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109

Wijkgezondheidswerker Ingrid Bodeutsch
GGD Hart voor Brabant, 088 368 6311

Buurtsportcoach llvie van Schijndel
'S-PORT, 06 117 38 742

Wijkwerker Brahim Settout
Divers, 06 506 48 060
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Gezond oud worden......
Nieuw op het wijkplein De Helftheuvel

In
’sDe
De
De
O

Onze voeding is constant is het nieuws: is melk nu wel of
niet gezond? En brood, moeten we dat nu wel of niet eten?
Bijna iedere dag is er weer iets te melden over onze voeding… Hoe zit het nu werkelijk?
En merkt u bij het ouder worden dat uw lichaam zo verandert waardoor u de nodige ongemakken ervaart? Zoals incontinentie of dat u ‘opeens’ op de grond ligt, nog voordat u
het in de gaten had...? Hier kunt u zelf gemakkelijk wat aan
doen zodat het geen probleem wordt!
Op vrijdag 27 januari 2017 organiseert de GGD Hart voor
Brabant samen met Fysiotherapie Helftheuvel een voorlichtingsbijeenkomst ‘Gezond ouder worden’. Tijdens deze
voorlichting hoort u meer over een gezonde leefstijl, wat
gezonde voeding is, de nieuwe Schijf van Vijf komt aan bod,
we gaan ook in op valpreventie en hoe u incontinentie kunt
voorkomen.
U bent van harte welkom op deze gratis bijeenkomst.
Aanmelding vooraf kan tot 24 januari
• via email i.bodeutsch@ggdhvb.nl
• via telefoonnummer 088-3686311.
Organisatie door GGD Hart voor Brabant in samenwerking
met Fysiotherapie Helftheuvel
Presentaties verzorgd door:
• Ingrid Bodeutsch (wijkgezondheidswerker)
• Nancy Claessens (bekkenfysiotherapeut)
• Tess Sanders (ergotherapeut)
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Datum: vrijdag 27 januari 2017 van 10:00 - 12:00 uur
Locatie: Wijkplein Helftheuvel
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Rectificatie.....Gezellig bingo spelen bij het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch
In de septemberuitgave van de Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is abusievelijk geschreven dat de bingoavonden van het Gemengd Koor
’s-Hertogenbosch op dinsdag zijn. DAT IS ONJUIST.
De bingoavonden zijn op woensdagavond.
De eerstvolgende bingoavond is de Kerstbingo op woensdag 14 december 2016, de aanvang is om 20:00 uur.
De eerste bingoavond in het nieuwe jaar zal op woensdag 4 januari 2017 gehouden worden.
Onze excuses voor de mogelijke verwarring die is ontstaan.

SAS Oproepjes.....
De Stichting Actieve Senioren West / Engelen is voor enkele activiteiten op zoek naar nieuwe leden.
KOERSBAL
Zoekt nog een aantal enthousiaste nieuwe leden.
Koersbal vindt plaats op vrijdagmorgen van 10.45u tot 12.45 uur in SCC de Helftheuvel.
Prijs € 4,-- per maand
Voor meer informatie: mw. Nellie Bouwmans Tel. 073-6218121
BRIDGE ( niet competitief )
Op dinsdagmiddag kan er gebridged worden van 14.00 tot 17.00 uur.
De kosten zijn € 5,-- per maand.
Het groepje van 4 personen is op zoek naar meer nieuwe leden.
Wilt u hieraan meedoen, bel dan met mw. Bep van Galen tel.: 073-6217901.
Zij kan u meer informatie verschaffen.
TAI CHI / QIGONG
Op vrijdagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur vindt de activiteit: Tai Chi / Qigong plaats in het SCC de Helftheuvel.
Er is in de groep nog plaats voor enkele nieuwe leden.
De kosten zijn € 17,-- per maand.
Voor meer informatie kunt u bellen met mw. Marianne Penninks tel.073-6217407.
Voor algemene informatie over de S.A.S: zie onze website: www.sasdenbosch.nl
Voor West / Engelen: secr.westengelen@sasdenbossch.nl

Wandel je FIT.....
Voor wie?

Voor bewoners van ’s Hertogenbosch West van 50 jaar en ouder die het leuk vinden
om wekelijks met een groep te wandelen.
Wanneer?
Iedere donderdag van 13:30 tot 14:30 uur.
Waar?
Begin- en eindpunt is Park De Taling (Eendenkooi 2). We verzamelen bij de receptie.
Hoe ver?
A�ankelijk van je belastbaarheid, maximaal een uur wandelen. Aansluitend is er de mogelijkheid
om gezamenlijk iets te
drinken in het Atrium van Park De Taling.
Begeleiding? De groep wordt begeleid door een sportbegeleider plus een vrijwilliger.
Kosten?
€ 11,95 per maand. Dit is inclusief koffie/thee na afloop.
Wat moet ik aan? Stevige schoenen waar u goed op kunt wandelen. Gemakkelijk zittende kleding is aan te raden.
Ook is het verstandig een flesje water mee te nemen.
Aanmelden? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurizio Atzeni

m.atzeni@vanneynsel.nl

06 13 24 76 01

Activiteiten met Kerstmis in Park De Taling.....
Vrijdag 16 december om 18:00uur
Feestelijke ontsteking van een reuze kerstboom in het Atrium
Bewoners en familie, van Park De Taling of uit de wijk, kunnen hun verhaal, gedicht en/of een foto kwijt in die
kerstboom. Met medewerking van het “Talingkoor”.
Een kop koffie/thee is verkrijgbaar en na afloop wordt u iets lekkers aangeboden.
Kerstavond 24 december aanvang 18:45 uur
Kerstnachtviering voor (wijk)bewoners en familie.
Het “Talingkoor” zal deze dienst muzikaal opluisteren met begeleiding van orkest en solisten.
De muzikale leiding is in handen van Martin Rovers.
Koffie/thee is verkrijgbaar. Na afloop wordt u een glaasje Glühwein en iets lekkers aangeboden.
U bent van harte welkom!

Heeft u uw organisatie en/of
activiteiten al aangemeld ??

www.westpresenteert.nl
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Duketown Ladies zoeken Ladies......

H

Zet nù de stap om bij een koor te gaan zingen en meld je aan
bij Barbershopkoor Duketown Ladies in Den Bosch!
Dit enthousiaste koor heeft ambitie maar hecht óók aan gezelligheid, sfeer en de onderlinge sociale band.
Kom vrijblijvend op onze repetitieavond kijken en luisteren:
maandag in school De Rietlanden, Bilderdijkstraat 20, 20.00
– 22.15 uur.
Wij zingen 4-stemmig en a capella. Met name bij de hogere
stemmen kunnen we versterking gebruiken.
Neem contact op met secretariaat@duketownladies.nl, tel.
06-22031428 (Marti Hegt) of 06-23717874 (Tryntsje van Vessem).
Info: www.duketownladies.nl
of zoek ons op op Facebook en/of Twitter.
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huiskamer westerpark

huiskamer westerpark

Huiskamer Westerpark is een dagopvang voor ouderen in buurthuis Deuteren,
geheel begeleid door vrijwilligers van Welzijn Divers.
Voor wie is de huiskamer bedoeld?
Het project is bedoeld voor alle ouderen in de wijken Deuteren, Boschveld en Schutskamp die behoefte
hebben aan contact, gezelschap, activiteiten, of een maatje. Maar zeker ook ouderen met beginnende
dementie of met een zwakke gezondheid zijn meer dan welkom. Onze deelnemers hebben geen CIZ
indicatie nodig.
wat is ons doel?
Eenzaamheid bij ouderen verminderen door een leuke dag buitenshuis te bieden.
Mantelzorgers ontlasten.
wat bieden wij?
Een luisterend oor, gezelschap, gezelschapsspelen, biljarten, kaarten, creatieve activiteiten,
crea-workshops, of een mooie film kijken. Natuurlijk kunnen deelnemers hun eigen hobby
meenemen en/of zelf een voorstel doen...want de eigen inbreng is even belangrijk als het aanbod
van onze vrijwilligers. Lekker niks doen, tv kijken of lezen is ook mogelijk. Wij hebben ook makkelijke
sta-op relax fauteuils voor u.
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kosten voor de hele dag?
Welzijn Divers vraagt aan de deelnemers een bijdrage van € 3,50 voor de koffie, thee en de lunch.
wanneer en waar?
Elke dinsdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Buurthuis Deuteren
Baksvelstraat 112
5223XM ‘s-Hertogenbosch
073 - 8514449
U kunt eventueel ook gebruik maken van de seniorenbus:
www.senioren-bus.nl / 06-13007660
meer weten of aanmelden?
Anita Putters Ouderenwerk Divers: 06- 46768118

Rogier van der Weydenstraat 2 | 5213 CA ’s-Hertogenbosch | Tel. 073 612 44 88
welzijn@divers.nl | www.divers.nl

Boer Kees.....Verantwoordelijkheid & Duurzaamheid

In mei jl. heeft de voorzitter van de Z.L.T.O. zijn visie gegeven over verantwoordelijkheid en duurzaamheid in de agrarische
sector. Hij merkte op dat het merkwaardig is dat in de vruchtbare rivierdelta in Nederland veel gronden in gebruik zijn voor
andere functies dan agrarische. Dit, terwijl het toch zo zou moeten zijn dat de landbouw met name zou moeten worden
geconcentreerd op vruchtbare gronden. Zo worden bijvoorbeeld ‘bolle akkers’ afgegraven ten behoeve van woningbouw,
terwijl onze voorouders veel geïnvesteerd hebben om vruchtbare akkers te creëren. Een belangrijk deel van de agrarische
sector vindt plaats op gronden die daarvoor minder geschikt zijn. Veel bedrijven zijn bijvoorbeeld gevestigd in de Kempen en
de Peel. De benaming ‘de Kempen’ vindt zijn oorsprong in ‘lege vlakte’. De Peel is ook afgeleid van ‘lege vlakte’ en ‘moeras’.
Een agrarisch bedrijf moet niet strikt economisch benaderd worden maar het uitgangspunt moet ook zijn ‘volhoudbaarheid’
en daarvoor is duurzaamheid noodzakelijk! De agrariër is in eerste instantie de verzorger van de bodem, de gewassen en het
veel. Indien de huidige productiemethodes worden voortgezet komt de volhoudbaarheid in gevaar.
Er moet op een andere wijze omgegaan worden met onze natuurlijke hulpbronnen. Dit betekent dat moet worden gekeken naar de optimale maat, waarbij gezinsbedrijven de maatstaf zijn. De schaalvergroting wordt uitgelokt door de eis van almaar goedkoper te produceren. Dit leidt tot uitwassen. De consument moet bereid zijn meer te betalen voor zijn voeding. Nederlanders betalen verhoudingsgewijs
het minst voor hun producten. Dit is niet vol te houden. Naast de agrariër moet ook de consument zichzelf de vraag stellen "Wat deed ik
vandaag om een bijdrage te leveren aan een duurzame productie" !!
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Hcc vereniging locatie ’s-Hertogenbosch in wijkcentrum De Heftheuvel.....
Beste lezers, we zitten alweer in een nieuw seizoen, en we gaan
weer met volle teugen genieten van een enerverend computer
jaar. Het afgelopen jaar is een uitstekend jaar geweest waarbij
veel bezoekers ons hebben verblijd met een bezoek om een actueel thema bij te wonen of om een computer probleem ter
spraken te brengen waarbij we gezamenlijk naar een oplossing
kijken.
De onderwerpen hebben betrekking voor Linux, Apple en Windows computers en we behandelen deze thema’s op vaste vrijdagmiddagen van iedere maand. De derde vrijdagmiddag is gereserveerd voor Linux en Apple computers en de vierde vrijdagmiddag hebben we
een actueel onderwerp en houden we een inloop waarbij we hard of software problemen behandelen.
Deze middagen beginnen om 14:00 uur tot 16:00 uur. Zalen zijn open vanaf 13:45 uur.
Enkele interessegroepen zijn:
Apple
Haal meer uit je iPad, iPhone en Mac met de tiplijsten van HCC!apple. Tevens gratis ondersteuning voor HCC!leden via hccforums.nl en
op de inloopavonden
CompUsers
De CompUsers interessegroep helpt gebruikers van computers in de thuissituatie. De meeste aandacht gaat uit naar programmatuur voor
toepassingen en besturingssystemen.
Drones
Wordt dit het jaar dat drones hun opmars gaan maken? Er gebeurt veel op het gebied van drones. En komend jaar wordt de regelgeving
flink aangescherpt voor hobbyisten die met drones vliegen.
Digimedia
Vanaf de oprichting (in 1985, onder de naam Interessegroep PC) richt de digimedia interessegroep zich op het ondersteunen van mensen
met een hobby waarin het gebruik van personal computers een relevante rol speelt. Doordat computers steeds veelzijdiger worden zijn
platform Foto, Video en Creatief, HCC!muziek en HCC!web voortaan bij HCC!digimedia aangesloten.
Genealogie
Na de oprichting van de HCC gingen steeds meer leden van de vereniging de computer gebruiken voor de hobby genealogie. In 1986
richtte daarom een aantal amateurgenealogen de HCC Genealogie Gebruikersgroep op, die inmiddels HCC!genealogie heet.
Modelbaanautomatisering
Al sinds 1978 houdt de Modelbaanautomatisering interessegroep zich bezig met het besturen van (treinen, seinen en wissels op) modelbanen met behulp van de computer. Naast het "eigen" HCC!m-systeem willen we ook juist andere nieuwe digitale systemen ondersteunen en (vaak ook beginnende) gebruikers met raad en daad bijstaan.
Dit is een kleine opsomming van de vele interessegroepen die onder de vlag van de HCC opereren.
Kijk ook eens op de site van HCC www.hcc.nl voor meer informatie over HCC en de interessegroepen.
Info: Zaalcoördinator Wim de Bruijn, werkgroepen Linux en Apple, op de betreffende vrijdagmiddagen.

Heeft u uw organisatie en/of
activiteiten al aangemeld ??

www.westpresenteert.nl
Nieuw in buurthuis Deuteren......

Dansmiddagen voor 40+, 50+ en senioren

In het nieuwe seizoen gaan we elke donderdagmiddag gezellig stijldansen in ons
buurthuis. Een ervaren dansleider draait echte dansmuziek en helpt u op weg als U
een pasje niet meer weet.
Vroeger dansles gehad? Een ideale manier om alles nog eens op te frissen. Nooit
eerder gedanst? Iedereen die kan lopen kan het leren.

Het paard ruikt de stal

In het programma de bekende standaard dansen, soms een enkele country-linedance
of een oude dans zoals polka
Eerste bijeenkomst donderdag 6 oktober. Nieuwe leden eerste twee keer gratis.
Daarna betaal je met een 10 rittenkaart, á € 2,50 per keer. (het hele seizoen geldig)
Aanvang 14.00 uur einde 16.00 uur.
Adres Baksvelstraat 112 5223XM
Kom gerust met de auto, wij betalen het parkeergeld omdat wij een abonnement
hebben.
Wij vinden het prettig als U zich even aanmeldt via de mail.
info@stijldansclub.nl
073-5116414
website van de dansclub www.stijldansclub.nl
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De Bossche Hoeve.....

Als u dit leest is Sinterklaas alweer uit Nederland vertrokken en hopelijk ook de vogelgriep.
Nu wij dit schrijven zijn de professionele bedrijven al verplicht om al haar pluimvee op te hokken. Hier zou De Bossche Hoeve niet onder behoeven te vallen, maar………………….
Midden in de kippenweide staan drie prachtige oude Lindenbomen die elke avond bezocht worden door honderden zo niet duizenden spreeuwen. Tegen zonsondergang komen ze of in kleine groepjes of in grote groepen van
heinde en verre aangevlogen om zich te formeren tot een grote massa vogels die in de Lindenbomen vallen om
daar te overnachten, een prachtig schouwspel en een gekwetter van jewelste. Maar al die spreeuwen bestrijken overdag een heel groot
gebied en hun uitwerpselen zouden ziektekiemen kunnen bevatten. Wij willen met onze dieren geen enkel risico lopen en de dierenarts
heeft dringend geadviseerd ze op te hokken om een uitbraak van de vogelgriep te voorkomen.
Nu hebben wij de intentie om dieren het liefst niet in kooien te houden maar ze redelijk vrij te laten rondlopen. Ook is dit voor ons de
eerste keer dat we hier mee te kampen hebben, dus moeten we op dit moment redelijk improviseren om ieder dier onder een afdak op
te hokken. Als u dit leest heeft u e.e.a. wellicht al ervaren op De Bossche Hoeve.
Ook is de zoönoseverklaring voor 2017 alweer aangevraagd. Zoönose zijn dierziekten die van dieren op mensen overdraagbaar zijn,
meest bekend is de Q-koorts. Al onze dieren worden door de dierenarts preventief behandeld (ingeënt) zodat zij die ziektes niet kunnen
krijgen of wij verzorgen de dieren dusdanig dat zij die ziektes niet kunnen krijgen. Altijd blijft natuurlijk het advies om na het voeren van
de dieren goed uw handen te wassen. Overbodig is het waarschijnlijk de waarschuwing aan zwangeren om altijd lichamelijk contact met
dieren te vermijden.
Sinds het uitkomen van de vorige wijkkrant zijn er toch weer de nodige zaken veranderd. We hebben o.a. een brug aangelegd door de
vlinder/pluktuin. Hierdoor heeft u een beter zicht op de eendenvijver maar loopt u ook midden door de bloemen in deze tuin en kunt
u alle insecten aanschouwen. Wat niet iedereen door heeft is dat deze houten brug ook een ideale overwintering biedt aan diverse
insecten.
Voor de kleintjes is de natuurlijke speeltuin uitgebreid met zand/water speeltafels, in de winter wellicht wat te koud maar in het voorjaar
en zomer een prachtige gelegenheid om hun creativiteit te uitten.
In de dierenweides zijn een aantal hoogstammige fruitbomen geplaatst. Voor de dieren bieden zij in de toekomst schaduw en ze zijn ook
op het gebied van educatie een aanwinst voor het park. VMBO scholieren kunnen hier in de praktijk het snoeien van fruitbomen oefenen
en basisschoolleerlingen kunnen in de toekomst hier fruit komen plukken/hengelen en dit verwerken tot jam of een heerlijke appeltaart.
Tevens geven wij blijk het erfgoed te respecteren en trachten wij door deze aanplant deze in stand te houden.
Ook zijn er hagen geplant. Heel vroeger werden hagen door boeren gebruikt als erfafscheiding, prikkeldraad was namelijk nog niet uitgevonden. Naast het feit dat deze hagen het vee verhinderde een andere weide te kiezen werden deze hagen bewoond door vele insecten
en gevogelte. Door het plaatsen van deze hagen willen wij de Hoeve een nog groenere uitstraling geven en de natuur nog meer kansen.
De pyramidestal heeft een extra afdak gekregen zodat koude en regen geen vat meer hebben op de ingang. Hierdoor blijft het strooisel
langer droog en hebben de dieren het aangenamer.
Ook de huiskamer heeft een metamorfose ondergaan, was het al een gezellige huiskamer is deze nog meer boerderijachtig geworden
en kunt u hier heerlijk genieten van een drankje. Omdat de december en januari maanden voor u al duur genoeg zijn schenken onze
vrijwilligers als u uw tas koffie of thee op hebt het 2e kopje gratis in.
Begin november zijn wij in contact gebracht met een bont ezeltje, Kareltje. Dit ezeltje werd gebruikt om door het land heen verhuurd te worden voor allerlei toestanden. Het beestje vol met
wormen en verwaarloosd kende geen rust en geen aangename omgeving om te verblijven. 13
november 2015 was de dag dat wij als Stichting zijn opgericht maar ook de dag dat de ezel van
West, Frits kennis maakte met Julia. Ook een verwaarloosde ezel die uit het verre Amsterdam
een einde kwam maken aan de eenzaamheid van Frits.
De eerste dagen van november waren koud, nat en donker. Het gevoel van de feestdagen kwam
er aan bij enkele vrijwilligers. Hierop is door hen besloten dit beestje, Kareltje aan te kopen.
Enerzijds om het diertje een goed tehuis te geven, anderzijds een welkome aanvulling op het
ezelbestand. Julia is namelijk om de drie à 4 weken “goed hengstig”. Zei wil dan allerlei dingen
van Frits die hij niet meer kan (hij is geholpen namelijk). Enkele dagen heeft Frits het dan goed
te verduren. Door Kareltje krijgt Frits het die dagen dan ook wat rustiger en Kareltje heeft net
als Frits zijn eerste pleziertjes tijdens de hengstigheid. Overigens is Kareltje ook geholpen, dus
ezelveulentjes zullen er niet komen. Kareltje is bijna twee jaar oud. Een ezel kan wel 30 jaar oud
worden, West heeft waarschijnlijk dus nog heel lang plezier van Kareltje en hopelijk Kareltje
van West.
U leest dat er al weer de nodige zaken zijn gerealiseerd en we hebben nog veel meer en grotere
ambities. Heeft u ideeën dan vernemen wij ze ook graag. Het park is er namelijk voor West!
Vorige wijkkrant hebben wij al aangegeven dat de naam Kinderboerderij ook niet meer helemaal goed past. Veel aspecten staan in het teken van ontmoeten. Met de vele vaste planten (en
ook weer de honderden bloembollen die de afgelopen maand de grond in zijn gegaan) ontstaat
er ook een mooi parkachtig landschap. Ook doen wij veel aan educatie en letten wij op vele natuuraspecten. Samen met Het Groene
Woud hebben wij immers al enkele projecten gerealiseerd die de plaatselijke flora en fauna ten goede komen. Wellicht moeten wij meer
gaan denken aan de toevoeging Natuur Educatief Centrum?

Koﬃe-/ Thee- actie

In december en januari schenken onze
vrijwilligers, als u uw kopje koﬃe of thee
op hebt, het 2e kopje gratis in !!

Er
te
oo

He
be
Sch
me
wi
vri
ke
Sa
wi
in
he
am
te

Mo
“E
ze
ech
wa
an

Statiegeldactie

Deponeer uw statiegeldﬂessen in de zak
bij de ingang van het park. De opbrengst
komt geheel ten goede aan de speelplek !!

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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Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, december 2016

De deuren langs voor saamhorigheid
Er zit veel meer in wijkbewoners dan het soms lijkt. Dat is de stellige overtuiging van Henny Ketelaar en Benthe van Vleuten. Om
te ontdekken wat wijkbewoners wensen en kunnen, stropen ze de mouwen op en gaan de deuren langs. Voorlopig in de
oostelijke straten van de verzetsheldenbuurt.
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Henny woont in Engelen, maar voelt zich
betrokken bij de wijken Kruiskamp en
Schutskamp. Vanuit haar werk is ze druk
met het ontwikkelen van initiatieven in
wijken en buurten. Daarom doet ze op
vrijwillige basis graag mee met wijkwerker Benthe van der Vleuten van Divers.
Samen met nog andere betrokkenen
willen ze de talenten en saamhorigheid
in de wijk versterken. Om, zoals dat in
het jargon van de welzijnswerkers en
ambtenaren heet, “meer sociale cohesie
te creëren”.
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Mondjesmaat
“Er gebeurt best veel in deze wijken”,
zegt Benthe. “Wij hopen en denken
echter dat er veel meer mensen zijn die
wat willen en kunnen betekenen voor
anderen. En dus willen we ontdekken of
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dat echt zo is.” Gelegenheden waren er
al, maar die blijken voor veel wijkbewoners niet te werken. Initiatieven als de
Wijktafel lokken maar mondjesmaat
nieuwe gezichten naar het wijkplein, het
sociaal cultureel centrum De Helftheuvel
of andere plekken en activiteiten.
Henny: “Het kost veel werk, maar wij
denken dat het werkt om langs de
deuren te gaan. Om bij mensen thuis te
praten over wat hen beweegt, waar ze
behoefte aan hebben en wat ze kunnen
bieden”. Benthe: “En als blijkt dat
iedereen hartstikke gelukkig is en niet zit
te wachten op meer samen doen en meer
voor elkaar betekenen, dan is dat prima.
Dan weten we dat”.
Duwtje in de rug
Maar de dames verwachten dat het

anders zal uitpakken. De ervaring elders
leert dat mensen soms een klein duwtje
in de rug nodig hebben. Dan praten ze
met een stukadoor die niet op het idee
kwam om zijn vakmanschap in te zetten
voor de klussendienst in de wijk. Of om
een werkloze jongere als stagiair werkervaring op te laten doen.
Afwachten
Begin volgend jaar ontvangen de
bewoners van de verzetsheldenbuurt een
foldertje. Daarin wordt de komst van
Henny, Benthe en andere betrokkenen
aangekondigd. De bezoekjes zelf worden
gehouden in januari en februari. Henny
mijmert al over concrete activiteiten die
mogelijk volgen op de gesprekken.
“Maar dat moet ik eigenlijk niet doen.
Eerst maar afwachten wat er uit komt.”
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Henny Ketelaar (rechts) en Benthe van Vleuten aan de wandel in de verzetsheldenbuurt.
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Ankie heet u welkom

D

Ankie van Boxtel is sinds een tijdje de gastvrouw van het wijkplein. Ze heet u welkom, biedt u koffie aan en vertelt u bij wie u
waarvoor moet zijn.
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Dat is leuk werk, vindt Ankie (61). “Ik
heb veertig jaar bij de bank gewerkt en
heb er altijd van gedroomd om de laatste
jaren voor mijn pensioen zoiets als dit te
doen. Een baan als receptioniste bij de
bank, dat leek me wel wat.” Dat liep
anders, want bij een reorganisatie kwam
ze zonder werk. Vijf jaar was ze werkloos. Nou ja, werkloos – zonder betaald
werk dan, want vrijwilligerswerk deed ze
volop. Ook was ze mantelzorger.

Maar nu heeft ze dan haar droombaan.
“Ik ben niet alleen gastvrouw, maar werk
hier ook als beheerder. Als de koffie op
is, dan is dat mijn schuld. Want ik ga over
de voorraad. En als er wat stuk is, laat ik
het repareren.”
Voor de enkeling die nog nooit Wijkplein
De Helftheuvel bezocht: hier treft u de
medewerkers van Divers, Juvans, MEE,
BrabantWonen, het sociaal wijkteam,
sociaalraadslieden en de wijkagent. U

kunt er terecht voor vragen op het
gebied van wonen, zorg, welzijn en
inkomen. Maar ook voor ontwikkelingen,
activiteiten en vrijwilligerswerk in de
wijk. De samenwerking van het wijkplein
met het sociaal cultureel centrum wordt
steeds hechter. “En verder heb ik ook
contact met de fysiotherapie die hier is
gevestigd en met De Tussenheuvel, de
inloop die Reinier van Arkel hier is
gestart.”
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Ankie van Boxtel (rechts) in gesprek met vrijwilligers van het wijkplein

Wijkteam, buurtteam – hoe zit het nou?
De wijken Kruiskamp en Schutskamp hebben sinds kort een buurtteam. En dan is er ook nog het Sociaal Wijkteam. Wie doet nou
wat? Femke Schellekens is lid van het buurtteam en legt het graag uit.
Femke werkt bij MEE. MEE ondersteunt
mensen met een beperking. Samen met
mensen van Juvans en Divers zit ze sinds
kort in het Buurtteam Breed Welzijn van
Kruiskamp en Schutskamp. “Bij ons
kunnen mensen met zowat alle vragen
terecht. Of het nou gaat over geld,
gezondheid, opvoeding, wonen of
vrijwilligerswerk – iedereen is welkom.”
Dat zeiden de mensen van het wijkteam
ook, toen die groep drie jaar geleden
werd opgericht. “Dat klopt. Wij hebben
die taak van het wijkteam overgenomen”, legt Femke uit. “Het Sociaal
Wijkteam houdt zich voortaan bezig met
hulp aan mensen en gezinnen. Als er
meerdere problemen zijn, dan maken ze
met die mensen een plan van aanpak.
Ook volgen we de uitvoering van de
hulp.”
Het Buurtteam richt zich op zowat alle
vragen die mensen maar kunnen
hebben. “We geven advies en ondersteu-
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ning en doen dat in goede onderlinge
samenwerking.” Uiteindelijk moet het
ertoe leiden dat mensen die aankloppen
goed geholpen worden en zich sterker
voelen. Het Buurtteam heeft daarbij niet
alle wijsheid in pacht. “We maken ook
graag gebruik van het sociale netwerk

van mensen en van de buurt en de wijk.”
Het Buurtteam Breed Welzijn zit op het
wijkplein. Binnenlopen zonder afspraak
kan elke maandag van 13.00 tot 16.00 uur,
dinsdag van 9.00 tot 16.00 uur en woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Kooikersweg als nieuw

Ete

De Kooikersweg wordt weer als nieuw. Komend jaar wordt het deel tussen de
Helftheuvelweg en de Kruiskampsingel opnieuw bestraat. Ook wordt de riolering
vervangen.
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Dromen en zieltjes winnen
Gezellig samen met wijkbewoners een hapje eten en ondertussen ervaringen, inzichten en dromen met elkaar delen rond het
thema ‘Leven in ’s-Hertogenbosch’. Dat is het doel van de dialoogtafel. “Het gaat niet om de discussie”, begint begeleider Henny
Ketelaar de bijeenkomst. “Vooral met elkaar in gesprek gaan en naar elkaar luisteren is vanavond belangrijk.”
Op diverse locaties in de stad werden op
8 november dialoogtafels georganiseerd.
Zo ook in de BBS De Kruiskamp. Een
handjevol wijkbewoners zit deze avond
aan tafel. Enkele deelnemers komen uit
andere delen van de stad. Henny legt de
spelregels uit: je spreekt voor jezelf,
denkt niet voor een ander, geeft geen
advies, toont respect en luistert met
aandacht. Ondertussen wordt in de
keuken de maaltijd voorbereid. Kruidige
Marokkaanse soep, gratin, salade en
appeltaart met koffie toe.
Zieltjes winnen
Petra, Gera en Geerte zijn actieve
wijkbewoners met het hart op de tong.
Zij wonen al jarenlang in de wijk en
vertellen graag hoe het eraan toe gaat.
Corrie woont sinds enkele weken in de
wijk en luistert graag. Marga, Diny en
Michel wonen weliswaar niet in de wijk,

maar voelen zich er wel bij betrokken.
Uit de verhalen blijkt dat de deelnemers
veel gemeen hebben als het gaat om
ervaringen en dromen. Michel, de enige
man in het gezelschap, is coördinator van
Voedseltuin Villanueva aan de Vlijmenseweg. “Ik kom zieltjes winnen”, grapt hij.
Hij vindt het belangrijk om mensen uit de
wijk te betrekken bij alles wat er in de
tuin gebeurt. Het is een goede manier
om elkaar beter te leren kennen. “Dat
neemt vooroordelen weg”, is de ervaring
van de anderen. En dat is in een wijk
zoals Kruiskamp, waar steeds meer
vluchtelingen een woning vinden, hard
nodig.
Praktische dromen
Communicatie is voor iedereen de sleutel
tot een samenleving, waarin iedereen
mee kan doen en kansen krijgt. “Ik zou
willen dat alle vooroordelen worden

uitgegumd”, droomt Michel. Daarnaast
noemt hij het een zegen, als internet
eens een half jaar uit zou vallen. “Die
telefoontjes zorgen ervoor dat de
kwaliteit van de communicatie afvlakt.
De jeugd leert niet meer face to face
communiceren. Ik houd mijn hart vast
voor de toekomst.” Gera droomt van
meer verdraagzaamheid en minder haat
en nijd. Petra heeft vooral praktische
dromen: “Dat de gemeente meer geld uit
wil geven zodat we net iets meer kunnen
organiseren in de wijk.” Geerte: “Een
goede nieuwe locatie voor de Doorgeefwinkel.” Op de vraag wat iedereen zelf
daaraan wil bijdragen, zijn de aanwezigen het al snel eens: “Maak gebruik van
elkaars netwerk, zoek elkaar op en vraag
elkaar om hulp. Dan kan er heel veel in
de wijk.”

”
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Eten, praten en hardop dromen. Het gebeurde bij die Dialoogtafel.
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Nog één keer slopen en bouwen
Voor Zayaz is het naar verwachting voorlopig het laatste sloop- met vervangende nieuwbouwproject in de wijk Schutskamp. De
duplexwoningen in het plan JP Coenstraat/Dirk Hartogstraat gaan tegen de vlakte en maken plaats voor 72 nieuwe
appartementen.
Op 31 oktober verlieten de laatste
tijdelijke bewoners de huizen. Dat werd
een flinke klus, want in korte tijd moest
de weggegooide huisraad en ander afval
worden opgeruimd. Nathalie van Esch is
projectconsulent bij Zayaz en zegt dat
het een indrukwekkende operatie was.
“Er lag ineens een enorme bende en de
Afvalstoffendienst en de leegstandbeheerder hebbende hele dag gewerkt om
de boel op te ruimen. Tot onze verrassing
boden buurtbewoners spontaan hulp
aan.”
Appartementen
Achtereenvolgens gaan nu een asbestbedrijf en een sloopbedrijf aan de slag. In
het voorjaar wordt met de bouw van de
appartementen begonnen. Een definitief
ontwerp is er nog niet, maar Nathalie
weet al wel dat het om 72 appartemen-

ten gaat voor huishoudens van één en
twee personen. “Ze zijn niet heel groot
en daardoor kunnen we de huurprijs laag
houden”, legt ze uit. “De appartementen
zijn niet voor een specifieke doelgroep.
Alle generaties zijn dus welkom, al
hebben de oud-bewoners van het
herstructureringsplan van de duplexwoningen voorrang bij de woningtoewijzing.”
Zayaz voerde gesprekken over het plan
met verschillende betrokkenen, zoals de
wijkagent. Als resultaat van deze gesprekken komt er vanuit de nieuwe
appartementen zicht op de binnenplaats.
Dat komt de veiligheid ten goede. Wat
ook helpt: er komen benedenwoningen.
Bij de af te breken huizen was daarvan
geen sprake, de begane grond was voor
bergingen en garages.

Communicatie
De omwonenden zijn in september
geïnformeerd over de sloop en het
voorlopige nieuwbouwplan. Dat gebeurde
tijdens een bijeenkomst in sociaal cultureel
centrum De Helftheuvel en een brief. Daar
blijft het niet bij. Tijdens de werkzaamheden neemt sloopbedrijf Maton De Rooy de
communicatie met de buurt op zich. Ook
wordt de status van de huizen in de
directe omgeving opgenomen. “Dat doen
we om later vast te stellen of eventuele
schade het gevolg is van het werk.”
Voor Zayaz is het een bijzonder project.
“In andere wijken in de stad staat er voor
ons nog heel wat op stapel, maar in de
wijken Kruiskamp en Schutskamp zijn we
qua nieuwbouw en ingrijpende renovaties
na de oplevering van de nieuw te bouwen
woningen voorlopig klaar.”

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.

www.s-hertogenbosch.nl

Oplage: 6.100

Informatie

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.

D
M

E

B
M
H
a
V
H
D

W
V
te
v
te
te
W
•
•
•
•
•
•
•
W
H
B
E
li
W
•
•
•
•
•
C
O

N

De duplexwoningen staan leeg. Asbest wordt momenteel verwijderd.

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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Vrijwilligersacademie073.....
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VrijwilligersAcademie073 biedt jaarlijks trainingen en workshops voor vrijwilligers uit Vught en 's-Hertogenbosch aan. Dat betekent
veel gevarieerde workshops voor verschillende groepen uit alle sectoren. Het team ontwikkelt leerlijnen, organiseert workshops,
verzorgt de administratie en communicatie met deelnemers, zorgt voor bekendheid bij organisaties en bij deelnemers, houdt sociale media bij en gaat in gesprek en potentiële workshopleiders.
Iedereen binnen het team werkt in tweetallen en heeft een taak. We zoeken nog een aantal vrijwilligers voor het team, met name
voor het organiseren van Workshops en voor Communicatie.
Ben jij op zoek naar het volgende:
• Wil je pionieren en werken aan scholing voor vrijwilligers?
• Ben je enthousiast en zie je mogelijkheden?
• Werk je graag in een team, ben je zorgvuldig en stem je af?
• Werk je zelfstandig, hou je van aanpakken en handig in het werken met Excel en Word?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom ons team versterken! Ik nodig je graag uit om met ons in gesprek te gaan.
Mail naar vrijwilligersacademie073@gmail.com

EHBO vrijwilliger / Eerste hulpverlener (m/v) Afdeling ’s-Hertogenbosch e.o......

Bijna 30.000 vrijwilligers staan klaar om mensen te helpen als het nodig is.
Met noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp of het begeleiden van evacuaties en de opvang van slachtoffers bij een ramp.
Het Rode Kruis is dringend op zoek naar vrijwillige EHBO'ers. Wil jij als EHBO'er betrokken zijn bij evenementen? Meld je dan nu
aan! Ook als je geen EHBO certificaat hebt op dit moment.
Vind je het leuk om met mensen te werken en te ontdekken wat hen beweegt?
Heb jij een aantal uur per week tijd?
Dan hebben wij een hele leuke uitdagende vrijwilligersfunctie!
Wat ga je doen?
Voor evenementen in de regio hebben we vrijwilligers nodig voor de EHBO-posten. Daarom zijn we op zoek naar uitbreiding van ons
team EHBO'ers. Van flauwte tot hersenschudding, van kneuzing tot drugsgebruik. Alles kun je tegenkomen als hulpverlener. Ons team
van goed opgeleide en getrainde hulpverleners is in staat om bij een grote diversiteit aan letsels eerste hulp te verlenen. Door je aan
te sluiten bij dit team doe je veel praktijkervaring op. Daarnaast leer je om het hoofd koel te houden in risicosituaties en goed samen
te werken met andere hulpdiensten. Als je geen geldig EHBO certificaat hebt, kan het Rode Kruis zorgen voor een opleiding.
Wat vragen wij?
• Een geldig EHBO certificaat. Indien je nog geen EHBO diploma hebt biedt het Rode Kruis een EHBO opleiding aan
• Minimaal 16 jaar;
• Effectief blijven presteren onder tijdsdruk;
• Inschatten wanneer professionele hulp noodzakelijk is;
• Tijdig professionele hulpdiensten alarmeren;
• Betrokkenen gerust kunnen stellen;
• Relevante informatie over het slachtoffer kunnen doorgeven aan een professionele hulpverlener.
Waar?
Het werkgebied is de gemeenten Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught, 's-Hertogenbosch met de daarbij behorende dorpen.
Beschikbaarheid?
EHBO'ers zetten zich minimaal 6 keer per jaar in voor diverse activiteiten. Daarnaast volgen zij minimaal 12 van de ongeveer 32 herhalingslessen en nemen 2 keer per jaar deel aan algemene EHBO vrijwilligers overleg.
Wat bieden wij?
• Werken in een leuk team in een informele sfeer.
• Werkbegeleiding en collegiale ondersteuning.
• Een aanvullende verzekering voor vrijwilligerswerk.
• Onkostenvergoeding op basis van gemaakte kosten.
• Maatschappelijk actieve betrokkenheid als aanvulling op je c.v.
Contact Rode Kruis Afdeling ‘s-Hertogenbosch en omgeving
Oude Dieze 12, 5211 KV 's-Hertogenbosch
073-6132879 (ma. t/m. vr. 09.30 – 12.30 uur)
infodenbosch@rodekruis.nl

Oplage: 6.100

Nieuwe samenwerking op het gebied van werken met jeugd.....

Nieuwe samenwerking op het gebied van werken met jeugd in 's Hertogenbosch start op 1 januari in West.
Het jongerenwerk van Welzijn Divers, JPP van Juvans en Buurtsportwerkers van 's-port gaan samenwerken in 1 team. Kennis van de
buurten in West en over jongeren wordt zo gebundeld om jongeren in west nog beter te kunnen ondersteunen.
De voorbereidingen voor het nieuwe team zijn in volle gang. De komende weken gaan de medewerkers in gesprek met bewoners,
ondernemers, netwerkpartners en vooral jongeren om het programma voor 2017 zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen
en behoeften die leven in West.
Jongeren zetten we daarbij nadrukkelijk aan het stuur. Zij worden in staat gesteld om samen met het jongerenwerk of zelfstandig bij
te dragen aan goed jongerenbeleid in West.
De komende tijd kun je kennis maken met de nieuwe jongerenwerkers op straat of in jongerencentrum 4West.
Mocht je ook ideeen hebben of iets anders willen vertellen over wat je belangrijk vindt voor jongeren in West mail dan naar het
nieuwe jeugdwerk via i.loermans@divers.nl
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Kinderen helpen met taal en rekenen: iets voor u......

Er zijn een aantal initiatieven in West die kinderen ondersteunen bij hun taalen rekenvaardigheid. Vrijwilligers van Divers bieden een-op-een bijles aan kinderen.
ONE WORLDcitizens biedt op de BBS huiswerkbegeleiding aan kinderen/jongeren van groep 6 tot en met de tweede klas. En er is het voorleesproject 'Lees
Voor Lees Mee' waar vrijwilligers een aantal weken lang bij kinderen thuis gaan
voorlezen. Alle drie de projecten zijn erop gericht kinderen vooruit te helpen in
hun ontwikkeling. Maar ook zijn alle projecten nog op zoek naar vrijwilligers!
In West wonen veel kinderen waarvan Nederlands niet de eerste taal is van de
ouders. Zij worden van huis uit niet in het Nederlands voorgelezen en horen de
Nederlandse taal minder om zich heen. Soms kunnen deze kinderen een extra
steuntje in de rug gebruiken van een vrijwilliger. Bijvoorbeeld door voorgelezen
te worden of hulp te krijgen via bijles of huiswerkbegeleiding.
Daarnaast zijn er natuurlijk de kinderen waarvoor het in de klas net even te snel gaat of die wat achterstand hebben opgelopen. Ook
zij zouden graag wat ondersteuning krijgen van een vrijwilliger die hen helpt bij rekenen of taal.
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan met deze kinderen? Dan horen wij graag van u! Dan kijken we samen wat het
beste bij u past. U kunt ons bereiken via Benthe van der Vleuten, b.vandervleuten@divers.nl 06 553 22 160
We zijn ook altijd op zoek naar taalmaatjes die volwassenen willen helpen bij het verbeteren van hun Nederlandse taalvaardigheid!
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Wil jij dat jouw activiteit bij wijkbewoners meer aandacht
krijgt?
Wil jij bewoners betrekken bij iets dat jij gaat organiseren?
Wil jij dat jouw vereniging in de wijk bekender wordt?
Ben jij zzp’er en wil jij dat bewoners van de wijk jou weten
te vinden?
Ben jij lid van een stichting met een goed doel en wil jij dat anderen mee gaan doen of gaan sponsoren?

ZET DE INFORMATIE DAN OP WWW.WESTPRESENTEERT.NL
Hoe? Ga naar de website en het wijst zich vanzelf.
Deze website is bedoeld om alle activiteiten die in en rond onze wijk plaatsvinden te tonen,, zodat bezoekers snel informatie kunnen
vinden als ze iets nodig hebben of iets willen ondernemen. De eerste actievelingen zijn u al voorgegaan.
Voor vragen en informatie mail naar westpresenteert@gmail.com of bel naar 06 546 08 303

20161125 WKS 2016 04.indd 16
691202 WGW Kruiskamp Totaal.indd 20

28-11-2016 12:27:06
29-11-16 11:50

2016112

en

12:27:06

Fysiotherapie Helftheuvel, zorg voor elkaar!
Zorg en welzijn afgestemd op de behoefte van wijkbewoners

Doe ook mee met onze beweegprogramma’s!
Doe mee met ons fysiofit programma!
Sinds enige tijd weten al heel wat wijkbewoners de weg te vinden naar onze praktijk voor deelname aan een
beweeggroep. In onze trainingszaal werken ze met de fysiotherapeut aan een persoonlijk beweegdoel.
De fysiotherapeut begeleidt bij het stellen van passende doelen en begeleidt de training. Iedereen kan meedoen, alle leeftijden en alle niveaus zijn welkom. Er is een groot aantal trainingsmomenten, zowel overdag als
’s avonds. Zo is er altijd een passend tijdstip. De groepen waarin getraind wordt zijn klein. Het maximum
aantal deelnemers is acht. Voor sommige groepen ligt dit aantal zelfs lager.

Speciale training voor doelgroepen
Tevens bieden wij enkele speciale fysiofit groepen aan. Zo zijn er groepen speciaal voor dames, ouderen,
mensen met bekkenklachten of met een chronische beperking. Fysiotherapeute Emeline Noordman vertelt
over de begeleiding van haar oefengroepen: “De meeste mensen komen een tot twee keer per week naar de
praktijk om te trainen. We proberen de oefengroepen zoveel mogelijk op leeftijd en niveau in te delen. We
starten meestal met gezamenlijke oefeningen, waarna iedereen start met trainen aan de hand van het
persoonlijke trainingsplan. Na de training is er voor wie dat wil nog een kop thee of koffie.”
We vinden het belangrijk dat de training ook toegankelijk is qua kosten. Een training kost maar vijf euro.

Ons Fysiofitprogramma op een rijtje:
- Voor jong en oud en ieder niveau
- Altijd begeleiding van een ervaren fysiotherapeut
- U koopt een strippenkaart zodat u alleen betaalt als u komt
- U bepaalt zelf hoeveel u traint
- De training kost vijf euro per keer

Benieuwd of dit iets voor u is?
Doe een keer

gratis mee!

Wilt u een keer deelnemen aan een
p r o e f le s ? D a t k a n k o s te loo
lo o s !
Bel 073 6847100 en meld u aan.
U kunt ook binnenlopen bij onze
praktijk. Wij zijn gevestigd in Wijkplein De Helftheuvel aan de
Helftheuvelpassage 109 in
’s-Hertogenbosch.

PMC Helftheuvel — Helftheuvelpassage 109b Den Bosch — www.fysiotherapiehelftheuvel.nl — tel 073 6847100
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Start van het nieuwe seizoen bij Scouting Columbus.....

Overvliegweekend

K

Vrijdag 30 september was het tijd voor de oudste leden van iedere speltak om afscheid te nemen Zij gingen namelijk “overvliegen” naar een oudere speltak. Na een gezamenlijk diner
werden de Scouts en Explorers gedropt. Het was een zogeheten flitsdropping. Als zij werden gespot door de leiding onderweg kregen zij een
klein zwaar of juist licht, maar groot voorwerp mee. Zo werd het steeds moeilijker om je te verstoppen. Uiteindelijk hebben alle groepjes onze scoutingboerderij ’t Hoefke terug kunnen vinden en kon iedereen zijn of haar tent induiken.
Na een kort nachtje hebben we met zijn allen ontbeten, waarna het echt overvliegen kon plaatsvinden. Middels een grote tokkelbaan “vlogen” de jeugdleden
richting hun nieuwe speltak, waar zij met open armen werden ontvangen. Moe
maar voldaan keerden zij huiswaarts.
Bij een overvliegend ouder jeugdlid mag een beetje water niet ontbreken !!

Staf-, stam- en bestuursactiviteit
Aansluitend aan het overvliegweekend vond de jaarlijkse staf-, stam-, bestuursactiviteit plaats voor alle leiding en vrijwilligers van Scouting Columbus. Met zijn
allen hebben wij ons verzameld bij het “Hubertusterreintje” in Cromvoirt. Een
primitief stukje bos met een waterpunt als enige voorziening. Na een heerlijke
BBQ ging de activiteit echt van start. Om de teambuilding te benadrukken werden alle aanwezigen in twee teams verdeeld. Zij kregen in diverse rondes verschillende opdrachten. Er konden steeds prijzen gewonnen worden, wel het gasstel, maar niet de gasfles. Wel de pan, maar niet de eieren. Zo was samenwerken
tussen beide groepen ook bij het ontbijt nodig!

Na alle rondes te hebben doorlopen hadden beide
teams een tent opgezet, ruim 1 meter boven de
grond. Het hele team moest op dit platform de nacht
doorbrengen. De nachtrust werd pas laat ingezet na
een gezellige avond bij het kampvuur.
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De tenten op hoogte de volgende ochtend.

Groepsontwikkeling
Zaterdag 5 november hebben wij onder begeleiding
van onze nieuwe groepsbegeleider Yolanda van Gemert een vervolg gegeven aan ons project groepsontwikkeling. Bijna alle staf- en bestuursleden waren hierbij aanwezig.
Alle taken van de aanwezigen zijn op de grond in een
grote taart uiteen gelegd volgens de traditionele indeling van onze organisatie. In een later stadium is
deze traditionele indeling vervangen door onze doelen, zoals het organiseren van leuke draaidagen en
activiteiten voor onze jeugdleden
Verrassend ontstond er een heel nieuwe rangschikking in taken en verantwoordelijkheden en kwamen
we erachter wie waarin nu echt goed is, of waar taken elkaar juist overlapten. Een zeer geslaagde en
leerzame middag!
Het taartdiagram met de onderverdeling qua taken

Enthousiast geworden?
Wij zijn nog op zoek naar leiding en/of andere vrijwilligers!
Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat (Ruud Claassen)
via e-mail: secretariaat@scouting-columbus.nl of bel met 06 534 15 973
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KLUPUP Naschoolse activiteiten op BBS De Kruiskamp.....

De eerste activiteiten van dit schooljaar zijn al van start gegaan. Theaterclubjes, knutselclubjes, dansclubjes, de
naaiclub en kookclubjes. Vooral het koken is zeer populair onder de kinderen. Maar liefst 50 kinderen hadden zich
hiervoor opgegeven. De activiteiten vinden plaats in BBS De Kruiskamp. In februari starten we de volgende inschrijvingsperiode. Alleen kinderen die op de BBS zitten krijgen een uitnodiging.
Maar zit uw kind op een andere basisschool en wilt u ook een uitnodiging ontvangen, stuur dan een mailtje naar
info@bbsdekruiskamp.nl Dan sturen wij u deze t.z.t. toe.

Wijktheater.....

Het wijktheater is een theateruitvoering voor wijkbewoners. De toegang is geheel gratis. De meeste
uitvoeringen worden gehouden op de locatie Jan Olieslagersstraat 51 in BBS De Kruiskamp.
De eerstvolgende is op 16 december a.s. aanvang 19:00 uur. Aankondigingen worden getoond op
www.facebook.com/westpresenteert
Op 10 februari 2017zal er weer een georganiseerd worden op dezelfde locatie. Belangstellenden die willen optreden kunnen zich melden
via info@bbsdekruiskamp.nl
Op 13 april en 7 juli 2017 wordt het wijktheater gehouden op locatie Churchilllaan 82 bij basisscholen De Kruisboelijn en Nour.
Het programma van het wijktheater wordt mede samengesteld door de Muzerije.
Amateurs en beginnende professionele artiesten treden hier op. Zet de data vast in uw agenda.

THEATERDINER EEN GROOT -EN LEKKER- SUCCES.....

Op 14 november j.l. vond het eerste theaterdiner plaats in BBS De Kruiskamp.
Meer dan 100 mensen hebben niet alleen genoten van het heerlijke eten, bereid door Resto van Harte, maar ook van geweldige optredens.
Tijdens de inloop werden de gasten onthaald met pianomuziek van Anne-Ruth Sneep.
Daarna was het de beurt aan Helin, Selin en Seray. Zij zorgden voor twee geweldige dansnummers.
Na het voorgerecht speelden een theatergroep van de Muzerije een kort toneelstuk. Vervolgens was het de beurt aan Aylin op Viool.
De grote ster van de avond was toch wel de 80 jarige Piet Reuser die met enkele klassieke nummers vooral de dames in de zaal tot
ontroering bracht. Vooral toen hij tot slot rode rozen liet uitdelen in de zaal.
Het volgende "gewone" wijktheater is op vrijdag 16 december a.s. om 19:00 uur op de locatie Jan Olieslagersstraat 51
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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

S

• Figuurcorrectie en cellulitusbehandeling d.m.v. endermologie en Flabèlos trilplaat

I
v

• Diverse gezichtsbehandelingen voor huidverjonging en huidverbetering:

Z
b
p

- Acnebehandelingen *
- Anti-rimpelbehandelingen met botox en injectables

W
a

- De allernieuwste alternatieve faceliftbehandeling HIFU
* Behandelingen van het gelaat worden veelal vergoed door uw
zorgverzekering.

W
h

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 en telefoonnummers:
Gez.Centrum
/ KC Westerbreedte
Kooikersweg 203 / Jan Olieslagersstraat 53
073 6221412
/ 06 579 3919 - 073 6221412
Alies Olling
Kooikersweg 203 ma, vr
KC Westerbreedte wo, do
Marga van de Westelaken
Kooikersweg 203 di, wo
KC Westerbreedte ma, vr
info@logopediehelpt.nl
www.logopediehelpt.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
Openingsti
Openingstijden:
jden: 24/7
Telefoonnummer:
06 21 29 01 62 (Kruiskamp)
06 21 39 72 50 (Boschveld - Helft
Helftheuvel)
heuvel)
Inloopspreekuur:
ma t/m vrij van 13:00 - 15:00 uur
www.vivent.nl

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

Psychologen
Laheij

P

H
G
K

Openingsti
Openingstijden:
jden:
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
Openingsti
Openingstijden;
jden;
Spreekti
Spreektijden
jden 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
Openingsti
Openingstijden:
jden: maandag t/m vrijdag van
07:00 uur tot 13:00 uur.
Telefoonnummer: 088 21 41 100
www.diagnosti
www.diagnostiekvooru.nl
ekvooru.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
28-11-2016 12:27:11
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Gratis intakegesprek bij de huidtherapeut!

Huidverbetering

Acnetherapie

Acnelittekens

Oedeemtherapie

Schimmelnagels
laseren

Definitief ontharen

Beenvaatjes laseren

Pigmentvlekken
laseren

el)

g)

Professioneel advies op maat!
Huidzorg 073
Gezondheidscentrum Den Bosch West
Kooikersweg 203

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

de

Goedkoper kan niet !

Of je moet het zelf doen...

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

n

06 24 11 55 87
Afspraak maken is niet nodig

van

12:27:11

Gratis parkeren
Pieter Florisstraat 22
(achter de Oranje markt)
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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

Diëtist DieetPlaneet nu óók in Den Bosch!
Even voorstellen
Mijn naam is Renate Westerhuis en ben gepassioneerd over alles wat met voeding en gezondheid te
maken heeft. Ik ben ervan overtuigd dat gezonde voeding van grote invloed kan zijn op de gezondheid
en dat kleine aanpassingen in het eet- en beweegpatroon positieve resultaten geeft. Mijn adviezen zijn
dan ook altijd persoonlijk afgestemd.
Waarvoor kunt u bij mij terecht?
U kunt voor veel voedingsvragen bij me terecht. Een kleine greep hiervan is overgewicht, ondergewicht/ onbedoeld gewichtsverlies, diabetes, hypertensie, hypercholesterolemie, maag- en darmklachten, voeding bij kinderen (met overgewicht) en voeding bij ouderen.
Staat uw vraag hier niet bij, neem dan contact op zodat we kunnen kijken wat ik voor u kan betekenen.
Bijzonderheden & vergoeding
Er is mogelijkheid voor avondspreekuur, spreekuur op zaterdag en huisbezoeken. Dieetadvisering met een medische indicatie wordt vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar
vergoed. Ook zonder verwijzing kunt u bij me terecht.
Contact
De praktijk is gevestigd op de Koenendelseweg 9, Den Bosch.
Wilt u meer informatie, heeft u een vraag of wilt een afspraak maken (dit kunt u ook zelf in de
online-agenda inplannen)
neem dan contact op met onderstaand algemeen telefoonnummer of email.
T: 088 3438 000 | E: afspraak@dieetplaneet.nl | www.dieetplaneet.nl

Heeft u uw organisatie en/of
activiteiten al aangemeld ??

www.westpresenteert.nl

Maak kennis met Aikido bij Aikidoschool Jushin Ryu.....
Wat is Aikido?
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.
Omdat aikido geen wedstrijden of
competitie kent, is het geschikt voor
iedereen en alle leeftijden.

Bij Aikido leer je o.a.
• Alert zijn en op het juiste moment
reageren
• Jezelf weerbaar maken, houden
• Je grenzen verleggen
• Samenwerken
• Trainen met plezier en zonder
competitie

Vanaf maandag 9 Januari start Aikidoschool Jushin Ryu met een serie van 6 kennismakingslessen.
Kosten € 35.Tijdens deze lessen maak je kennis met diverse onderdelen van Aikido.
De lessen worden gegeven op:
Maandagavond van 20.30 tot 22.00 uur voor iedereen vanaf 18 jaar.
Vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur voor 50+
Locatie: Sporthal de Schutskamp Eendenkooi 1.
Voor meer informatie zie: www.asjr.nl Interesse? Stuur een e-mail naar info@asjr.nl
20161125 WKS 2016 04.indd 25
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Zin in tennis? Kom naar TV De Schutskamp.....

Tennisvereniging De Schutskamp is een leuke club waar sportieve prestaties belangrijk zijn maar gezelligheid voorop staat. Onze vereniging beschikt over 10 verlichte kunstgrasbanen waar het hele jaar door op gespeeld kan worden. Dankzij onze zeer actieve groep vrijwilligers liggen de
banen er altijd mooi bij en kun je terecht voor een hapje en drankje in ons
gezellige paviljoen “De Fuik”. Ons tennispark is gevestigd in Den Bosch West en heeft voldoende parkeermogelijkheden. Er is geen ledenstop dus als nieuw lid kun je direct de tennisbaan op!
Zowel in de zomer en winter is er een breed aanbod aan lesmogelijkheden om je tennisprestaties te verbeteren.
Tevens is les een leuke manier om andere Schutskampleden te leren kennen.
Door het jaar heen worden tal van activiteiten georganiseerd voor de jeugd en de senioren, zoals competities, clubkampioenschappen en gezelligheidstoernooien, om bijvoorbeeld bestaande en nieuwe leden te laten integreren. Je thuis voelen bij
een nieuwe tennisclub vergt echter ook inzet van de nieuwe leden zelf. Veel tennissen en meedoen met de activiteiten is een goed
middel om dit te bereiken!
Heb je interesse om lid te worden, maar wil je eerst eens een keer sfeerproeven?
Vraag dan een proefles aan via tc@schutskamp.nl
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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 :
Donderdag
15.15 - 16.00 uur Sportzaal Churchilllaan, Churchilllaan 81
Manon Theeuwen | medewerker ´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, Zernikestraat 2
Renske van Kilsdonk | medewerker ´S-PORT | r.vankilsdonk@s-hertogenbosch.nl | 06 15 31 42 60
NIEUW
Dinsdag
9.30 - 10.15 uur Kindcentrum De Kwartiermaker, Heerendonklaan 4
Justin Tahapary | trainer s.v. CHC | jusnoah@hotmail.com | 06 28 80 61 12
Zaterdag
10.00 - 10.45 uur en/of 10.45 - 11.30 uur Speelzaal BBS De Kruiskamp, Jan Olieslagersstraat 51
Wendy Assmann | medewerker S-PORT | w.assmann@s-hertogenbosch.nl | 06 52 58 52 63
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YOGA, Beweeg u Fit.....
In de vorige wijkkrant heeft een oproep gestaan voor een nieuwe yogagroep, speciaal
voor inwoners van 65 jaar en ouder. De groep is na de oproep gestart met een aantal
proeflessen.
De deelnemers waren enthousiast, waardoor de activiteit nu wekelijks plaatsvindt. Er is nog plek voor een
aantal nieuwe deelnemers. Doet u ook mee? 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
Dag en tijd: donderdag 14.30 – 15.30 uur
Aanmelden en/of informatie: ´S-PORT, Ilvie van Schijndel, 06 11 73 87 42 of i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl

50Plus Sport.....

50Plus Sport (voor mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder), overdag of ’s avonds.
50Plus Sport is een gevarieerd beweegprogramma, met aandacht voor conditie, beweeglijkheid, spierkracht en sportspelen.
De lessen zijn zeer gevarieerd en worden gegeven door een ervaren docent. Het plezier staat voorop!
Waar: Sporthal De Schutskamp, De Eendenkooi 1 en Sportzaal Churchilllaan, Churchilllaan 81
Dag en tijd: maandag 09.00 – 10.00 en 10.00 – 11.00 (Sporthal De Schutskamp) en 20.00 – 21.00 uur (Sportzaal Churchilllaan)
Aanmelden en/of informatie: ´S-PORT, Ilvie van Schijndel, 06 11 73 87 42 of i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl

Jeu de Boulesvereniging But Vrij .....

Hallo beste wijkbewoners,
Wat een fantastisch idee om de website www.westpresenteert.nl te kunnen gaan benutten voor het welzijn en
het samenbrengen van buurtgenoten.
Uiteraard wil de Jeu de Boulesvereniging But Vrij niet achterblijven om u via deze weg de gelegenheid te geven
kennis te laten maken met onze club.
Wij spelen recreatief en dat betekent, dat we niet verbonden zijn aan de Nederlandse Jeu de Boulesbond, dat het u vrij staat om enkel
dan te komen spelen als het u uitkomt en dat de kosten van deelname laag zijn.
Er wordt sportief en met volle inzet gespeeld. Lekker een aantal uurtjes buitenlucht en een gezellig praatje met medespelers.
Voor meer informatie:
Kijk op de nieuwe website www.westpresenteert.nl bij de activiteiten van Sport en recreatie
of kom tijdens een van onze speeldagen direct naar ons speelveld (naast het verzorgingstehuis de
Taling). Graag verwelkomen we u en laten u kennismaken met deze tak van sport voor jong en oud.
Dinsdag en woensdag van 13.30 - 15.30 uur
Zondag
10.00 - 12.00 uur.
Secretaris, mevr. E. Voskuil. Tel. 06-37613051 of email: evoskuil@hotmail.com

Schoolsport toernooien West.....
Op 7, 8, 9 en 10 november j.l. vonden de Schoolsporttoernooien voor
de groepen 5 t/m 8 in West plaats.
De week werd afgetrapt door de groepen 8 van Bs Nour, Kc Westerbreedte, Bs de Kruisboelijn en Kc de Ontdekking, zij speelden het
slagbal toernooi. Op dinsdag waren de groepen 7 aan de beurt met het
lijnbal toernooi. Lijnbal is een eenvoudige variant op volleybal.
Op woensdag hebben de groepen 6 het tre�al toernooi gespeeld en
de groepen 5 sloten de week af met een hit en run toernooi. Hit en run is een eenvoudige
vorm van slagbal.
Alle kinderen van de scholen waren ingedeeld in gemixte
teams. Dit houdt in dat er kinderen van Bs Nour, Kc Westerbreedte, Bs de Kruisboelijn en Kc de Ontdekking samen in één team zaten. Dit onder het motto van
elkaar beter leren kennen. Kinderen zitten op verschillende scholen maar wonen wel bij elkaar in de wijk.
Zo hopen we dat buiten schooltijd ook gezellig met elkaar wordt samen gespeeld. Tijdens de toernooien
hebben de kinderen super met elkaar samen gewerkt. Er hing een hele positieve en sportieve sfeer.
Ook hebben de hulpouders de teams erg goed begeleidt, aangemoedigd en gecoacht. Stagiaires van het
Koning Willem I college en de Fontys Sporthogeschool waren scheidsrechter, zij hebben er voor gezorgd
dat de wedstrijden soepel verliepen.
Deze toernooi week stond in het teken van Samen Gezond. Wij zorgen samen voor een gezonde leefstijl. Om vanuit ’S-PORT hieraan bij te dragen hebben wij gezorgd voor watertaps die we cadeau hebben
gekregen van de GGD. Kinderen konden zelf water tappen en drinken wanneer ze wilden. Deze taps
worden bij alle activiteiten van ’S-PORT gebruikt.
Wij willen alle hulpouders, leerkrachten, stagiaires en vooral de kinderen bedanken voor
hun fantastische inzet!
Met sportieve groet, Meneer Jordy, meneer Tycho en juf Manon
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Wijkfeest De Wereldreis bedankt haar sponsoren
voor hun (financiële) bijdrage aan
De Wereldreis op 17 september j.l.
maar ook de vele vrijwilligers voor
hun inzet en enthousiasme,
en niet te vergeten de vele bezoekers !!

Wij bedanken ook de diverse winkeliers uit de Kruis- en Schutskamp die mooie prijzen beschikbaar hebben gesteld:.

Modehuis De Bruin - Twinkeltje - Inge Dinge - Kippie
Reformdrogisterij de Gentiaan - Schoenmakerij Streur
Juwelier Anny van Buul - Bonita - AH - Vers Inn
Dierenzaak Pets Place - Handyman - Team Kapsalon
KC Westerbreedte - Bossche Basak Döner

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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