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Van de redactie
De afgelopen maanden is weer veel gebeurd in de wijk. We kijken terug op geslaagde officiële openingen, het drukbezochte wijkfestijn 
in de Kruis- en Schutskamp. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de zomer nu echt voorbij is. De herfst is begonnen, de wintertijd is weer 
ingegaan, we zitten nog na te puffen van de eerste (echte) storm en dus maken we ons zo zoetjes op voor Sinterklaas, Kerstmis en Oud 
en Nieuw. We hebben weer veel kopij ontvangen zodat we u een interessante wijkkrant aan kunnen bieden. Met natuurlijk een terug-
blik op de diverse festiviteiten maar ook weer veel nieuws over andere zaken die wellicht voor u interessant kunnen zijn. Waar we in de 
wijkkrant helaas geen ruime aandacht (meer) aan konden schenken is het feit dat m.i.v. 15 december a.s. lijn 65 via winkelcentrum De 
Helftheuvel gaat rijden. De Provincie zal op diverse manieren deze wijziging aan de reizigers bekendmaken.
Speciale aandacht vragen wij deze editie voor de column van Jos Delsman. Jos gaat met pensioen!! Dit is dus zijn laatste column!!  De 
redactie bedankt Jos voor al zijn mooie en leerzame bijdragen van de afgelopen jaren en wenst hem veel liefs en goeds toe.
Veel leesplezier..............Geerte, Senay, Brahim, Martin, Wim en Hans

Alweer de laatste wijktafel van 2013.U wordt geïnformeerd over 
de belangrijkste voortgang van het ontwikkelplan. Jos Roemer 
komt vertellen wat de Vreedzame School precies betekent voor de 
kinderen (alle basisscholen en peuterarrangementen uit Kruis- en 
Schutskamp doen hieraan mee), maar ook voor u!
Het wijkteam zal u, nu zij al een klein half jaar bezig zijn, infor-
meren over hun ervaringen. Annelies van Theatergezelschap Zina 

is op zoek naar bewoners die op 12 en 13 maart 2014 zichzelf 

willen spelen in het Theater aan de Parade in de 
voorstelling “De Oversteek”.
Kom ook luisteren en meepraten. De koffie en thee 
staan klaar.

Wijktafel West, donderdag 28 november
aanvang 20:00 uur 
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 22/23 februari 2014. Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 17 januari a.s. aanleveren
         (zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Kom naar de wijktafel van donderdag 28 november in De Helftheuvel

   Kijk voor de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken op de binnenpagina’s
Wijkplein maakt vliegende start - Van vreedzame school naar vreed-
zame wijk - Op zoek naar het beste vrijwilligersidee - Zin in BIN? -
Oproep wijktafel - Informatie?
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“U bent belangrijk !!”
Het was  een normale doordeweekse dag in oktober 2013. Ik was al enkele dagen aan het nadenken over wat voor  
stukje ik voor de wijkkrant zou gaan schrijven. Die dag las ik de volgende berichten:
Op internet werd de communicatie vermeld tussen de wijkagent en een bezorgde burger.  Een shoarmazaak in het 
winkelcentrum  Oude Vlijmenseweg was door de gemeente gesloten nadat er in de kelder onder deze zaak, een 
hennepkwekerij was aangetroffen. Door de energieleverancier was de elektriciteitsmeter verwijderd waardoor er 
in het pand geen stroom meer was. Hierdoor werkte ook de apparatuur van het aquarium in deze zaak niet meer.  
De burger attendeerde op de aanwezigheid van vissen en sprak zijn zorg uit. Deze bezorgdheid werd overgebracht 
naar de gemeente en werd de uitbater gemaand om de vissen veilig op een andere plek onder te brengen.

In de Kruiskamp was een 16-jarige inbreker op heterdaad  betrapt. Een getuige zag dat er werd ingebroken en waarschuwde direct 
de politie.  De verdachten vluchtten maar een van hen,  de 16-jarige jongen, kon gevolgd worden tot in het Beatrixpark, waar hij zich 
verstopte. Hierna werd het park afgezet en kwam een politiehond ter plaatse. De verdachte weigerde tevoorschijn te komen waarna de 
politiehond werd ingezet. Deze beet de jongen in een bil en de jongen werd aangehouden.
’s-Avonds kreeg  ik een sms-melding van Burgernet over een gewapende beroving op de Kloosterlaan. Het signalement van de daders 
wordt gegeven met daarbij heel duidelijk de opmerking GEEN ACTIE. De politie wil natuurlijk niet dat u een confrontatie aangaat met 
bewapende verdachten. Wel wil de politie graag weten of u gezien hebt waar de daders gebleven zijn of dat u andere belangrijke infor-
matie kunt geven.
Deze drie voorvallen geven precies aan hoe belangrijk de inbreng van u, als bewoner, kan zijn met betrekking tot de veiligheid en leef-
baarheid in uw omgeving. U kunt de politie aansturen, waardoor de pakkans veel groter wordt. 

Dit jaar wordt er in de Schutskamp vaker ingebroken dan vorig jaar. In de Kruiskamp valt het mee maar werd het in oktober ineens erger. 
De politie houdt er natuurlijk rekening mee en heeft meer aandacht voor de wijken waar veel wordt ingebroken. Toch weet je nooit in 
welke straat er zal worden ingebroken. Daarom zijn wij erg blij met meldingen van verdachte situaties en kunnen we dan gericht naar die 
locatie. Ziet u verdachte personen en hebt u het idee dat men van plan is in te breken:  Bel dan direct 112.
Geef dan ook meteen zoveel mogelijk gegevens door, zoals signalementen, eventueel een kenteken en de vluchtrichting van verdachten.

Wilt u de politieberichten van Schutskamp en Kruiskamp ontvangen, meld u dan aan bij www.bindb.nl 
U hoeft daarvoor alleen uw emailadres op te geven. Inmiddels zijn er al ruim 900 leden. U krijgt dan informatie over gepleegde misdrij-
ven in de wijk, u krijgt preventieadviezen en er wordt u gevraagd of u informatie heeft waar de politie wat mee kan.
Kijk voor preventieadviezen ook op www.politie.nl

Frank Verboord (wijkagent Schutskamp): Frank.Verboord@Brabant-Noord.Politie.nl
John Coeleveld (wijkagent Kruiskamp): John.Coeleveld@Brabant-Noord.Politie.nl

“Tot ziens”
Hoe vaak ik dat de afgelopen jaren wel niet tegen mensen gezegd 
heb. Ontelbare keren. Ik moet eerlijk bekennen dat het er vaak 
niet van gekomen is. Uit het oog, uit het hart, zo luidt het (niet 
altijd ware) gezegde. Ik zet het toch maar boven dit stukje. Om-
dat het mijn laatste stukje voor onze Wijkkrant is. Want ik ‘mag’ 
met pensioen. En dat is altijd een goed moment om ergens mee 
te stoppen. Niet omdat ik dat graag doe, maar omdat ik vind dat 
degene die in plaats van mij de pastorale verantwoordelijkheid 
voor ‘s-Hertogenbosch West krijgt, het van mij moet overnemen. 
Want ik heb ervaren dat een stukje in de Wijkkrant  een geweldig 
podium is om mensen te bereiken. Het biedt de gelegenheid om 
vanuit een religieuze achtergrond jouw kijk op onze samenleving 
te geven, een samenleving die alleen dan met recht samen-leving 
mag heten als we elkaar met respect behandelen en ieder die het 
moeilijk heeft een steuntje in de rug geven.

Ik vond bij Toon Tellegen een verhaaltje, dat hopelijk toepasbaar 
is op mijn afscheid, maar vooral op het afscheid dat mensen voor 
altijd moeten nemen van hun geliefden.

Op een dag nam de mier afscheid van de eekhoorn. ‘Ik ga voor 
geruime tijd op reis,’ zei hij, ‘maar ik weet niet voor hoe lang. Ik 
neem dus maar zó afscheid dat het ook voor heel lang kan zijn.’  
Zij schudden elkaar vijf keer de hand en omhelsden elkaar ook 
zoals het bij een afscheid voor lange tijd hoort. 

‘Laat je nog iets van je horen?’ vroeg de eekhoorn. De mier had 
zich al omgedraaid en riep, terwijl hij langs het bospad liep: ‘ja!’ 
Even later was hij uit het zicht verdwenen. 

Niet lang daarna ontving de eekhoorn een 
brief. ‘Beste eekhoorn, ik ben nu volledig 
op reis. Ik heb je beloofd dat ik iets van mij 
zou laten horen. Als je straks een uitroep-
teken leest, laat ik iets van mij horen. Lees 
je goed? Let op!’

Op dat moment klonk er een zacht gefluit dat onmiskenbaar het 
gefluit van de mier was. ‘Mier!,’ riep de eekhoorn opgetogen. 
Hij draaide de brief om en om, keek tussen alle letters en toen in 
de envelop op de grond, maar er was geen spoor van de mier te 
bekennen. Hij begon opnieuw te lezen, en weer hoorde hij, toen 
hij het uitroepteken las, hetzelfde zachte gefluit. Als hij lang naar 
het uitroepteken keek, kon hij zelfs een liedje herkennen dat de 
mier dikwijls floot. 

Hij deed de brief in de envelop en legde hem op de tafel naast 
zijn bed. ‘Hij moet heel ver weg zijn’, dacht de eekhoorn, ‘maar 
hij denkt aan mij!’ De zon scheen en de eekhoorn ging op de tak 
voor zijn deur zitten, maar telkens stond hij op om de brief nog 
eens te lezen, en telkens als hij bij het uitroepteken kwam hoorde 
hij weer het zachte fluiten van de mier  die ver weg iets van zich 
liet horen. 

De eekhoorn schudde zijn hoofd, zijn ogen glinsterden en hij 
dacht: ‘mier, mier!’ 

Het ga u allen goed!!
Jos Delsman, pastor Emmausparochie

Bezorging van de Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, inclusief de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken, vindt in 2014 plaats in de weekends voorafgaand 
aan de wijktafels (deze vinden in 2014 plaats op de donderdagen 27 februari, 24 april, 26 juni, 25 september en 27 november).
Indien u op de zondag van dat betreffende weekend de Bossche Omroep niet ontvangen heeft, kunt u op de betreffende zondag (tussen 10:30 en 
12:00 uur) bellen met 073 513 05 65
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Aandacht voor uw Zorgverzekering !!
In November en December kunt u weer wisselen van zorgverzekeraar of uw aanvullende verzekering uitbreiden.

 Vaak loont het om verzekeraars met elkaar te vergelijken

  Kijk voor een onafhankelijk advies op: www.overstappen.nl/zorgverzekering

Voorlichtingsbijeenkomst Veiligheid voor Senioren
Babbeltrucs aan de deur of op straat, wisseltrucs met sieraden, over de schouder meekijken tijdens het pinnen, of vallen in uw eigen 
huis. Het zijn verschrikkelijke dingen…..U zult het mogelijk zelf wel eens hebben meegemaakt of iemand kennen die dit heeft mee-
gemaakt..
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst, door politie ’s-Hertogenbosch, Divers Welzijnsonderneming en gemeente ’s-Hertogenbosch, gaan 
we in op deze onderwerpen. Deze voorlichting, speciaal gericht op senioren, gaat over:
• De babbeltruc   Met de babbeltruc wordt bedoeld dat men zich met een smoes binnenpraat of andere smoezen gebruikt om u iets 

afhandig te maken.
• Veilig pinnen   Hoe kunt u zo veilig mogelijk pinnen?
• Inbraakpreventie   Wat kunt u doen om de woning tegen inbraak te beveiligen?
• Valpreventie   Hoe houdt u het risico op vallen zo klein mogelijk?

De voorlichting Babbeltruc, Veilig pinnen en Valpreventie vindt plaats op de volgende datums:
• Maandag 2 december van 14.00- 16.00 uur
• Woensdag 11 december van 14.00- 16.00 uur

Graag willen wij u voor één van deze bijeenkomsten uitnodigen. 
De voorlichting wordt gegeven door vrijwilligers van Divers in het Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel van 14:00 tot 16:00 uur. 

De politie wil u graag informatie en tips geven. Waar kunt op letten en wanneer moet u de politie inlichten?  

Na afloop van de voorlichting is er uiteraard ruimte voor het stellen van vragen.

Wij willen ook uw kind(eren) of eventuele mantelzorger(s) uitnodigen voor deze bijeenkomst. Ook voor hen kan het nuttig zijn om te 
horen hoe de leefomgeving veiliger gemaakt kan worden.

Graag verwelkomen wij u op 2 of 11 december. Voor aanmelding verzoeken wij u contact op te nemen met Jaquelien Maas (Divers). 
Haar contactgevens zijn:  E-mail: j.maas@divers.nl  Telefoonnummer: 06 115 67 492

Praktijk Fysiotherapie Helftheuvel nieuw in
de wijk !!
(IN) HET HART VAN DE WIJK
Fysiotherapie Helftheuvel is gevestigd in het Wijkplein Helftheuvel mid-
den in de wijken Kruiskamp / Schutskamp. In het Wijkplein Helftheuvel 
kunnen buurtbewoners binnenlopen met vragen over wonen, zorg, 
welzijn en inkomen (Wmo) of over ontwikkelingen in de buurt. Ook 
zonder vragen is iedereen van harte welkom voor een kennismaking of 
een praatje. De koffie staat voor u klaar. Naast het Wijkplein en Fysio-
therapie Helftheuvel is ook de GGD met het consultatiebureau in het 
nieuwe pand gevestigd. 

KWALITEIT, SAMENWERKING EN NIEUWE ZORG
In de praktijk vindt u moderne faciliteiten en ruime behandelkamers. 
De therapeuten zijn ervaren en volgen continu specialistische opleiding 
om u van uitstekende zorg te kunnen voorzien.
Naast algemene fysiotherapie kunt u bij Fysiotherapie Helftheuvel
ook terecht voor fysiotherapie voor ouderen, manuele therapie, medical taping en dry needling / triggerpointtherapie, en de kinderdisci-
plines kinderfysiotherapie en kinderergotherapie. Zorg om de hoek! Met een team van zes fysiotherapeuten en één ergotherapeut staan 
wij graag voor u klaar.

LANGER ZELFSTANDIG WONEN MET ERGOTHERAPIE
Omdat het steeds belangrijker is dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, beschikt de praktijk ook over een ergotherapeut.
Zij biedt begeleiding bij aanpassingen in huis, het makkelijker uitvoeren van taken als koken en schoonmaken of bijvoorbeeld scootmo-
bieltraining. Ergotherapie wordt geheel betaald door uw basisververzekering.

VERGOEDING FYSIOTHERAPIE
Er bestaat veel onduidelijkheid over fysiotherapievergoedingen. Maar er wordt meer vergoed dan u denkt! Wilt u ook weten wat uw 
verzekering betaalt, bel dan gerust vrijblijvend naar de praktijk. 

MEER INFO
Er wordt bij aanmelding goed geluisterd naar uw wensen en zo bekeken welke therapeut het beste bij u past. Deze therapeut is voor u 
het vaste aanspreekpunt. Zo vindt u passende zorg dichtbij huis. U heeft bij ons geen verwijzing van uw arts nodig en we hebben met alle 
zorgverzekeraars contracten. De praktijk is alle dagen geopend en ook ’s avonds en in het weekend staan wij voor u klaar.
Voor meer informatie en een afspraak kunt u terecht op www.fysiotherapiehelftheuvel.nl   of bel  073 684 71 00

vlnr: Sjoerd Stegenga, Emeline Noordman, Marie Jose Lathouwers,
Ilona Slijpen, Jan Luijten, Anke van der Varst
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Wijkfestijn 28 september
BBS De Kruiskamp, Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ‘81, Atlent, het Wijkplein De Helftheuvel, het Jongerenactiviteitencentrum 
4West en het sportpunt West hadden hun deuren geopend om aan “hun” bewoners te laten zien wat er nieuw is in de wijk (vergeet 
hierbij de kunst- en looproutes niet) maar vooral wat daar te doen is. Terugkijkend op de dag was de organisatie erg tevreden over de 
opkomst. Omdat beelden altijd meer spreken dan woorden, hierbij een impressie van de dag, evenals van de opening van het Jonge-
rencentrum en BBS De Kruiskamp. Meer foto’s vindt u op de website van de wijkraad West.
(Van de open dag van SCC De Helftheuvel ter ere van hun 40-jarig jubileum hebben we helaas geen beeldmateriaal)

20131108 WKS 2013 05.indd   4 7-11-2013   21:12:38668333 WgW Kruiskamp Schutskamp nov 2013 geheel.indd   4 11-11-13   11:48



Missie X-Mas Wijktour
(Sti chti ng VEADS - Voor Elkaar Aan De Slag)
VEADS gaat in de Kerstmaand voor een aantal gezinnen, die het moeilijk hebben, 
het verschil maken. Dat doen we samen met buurtbewoners, scholieren en het 
bedrijfsleven. Daarvoor organiseren we de Missie X-Mas Wijktour. Van 8 tot en 
met 29 december zullen we bij 2 jongeren- en 2 winkelcentra, 13 wijken, 5 scholen 
en in Rosmalen staan, om zo contact te krijgen met het Bossche publiek. Waarbij de bewoners van de stad uitgedaagd worden om “Voor 
elkaar aan de Slag” te gaan. Er wordt aandacht gevraagd voor de leef-omstandigheden van buren en naasten. 
Op 14 december a.s. staan we ti jdens de Missie Xmas Wijktour bij de Helft heuvelpassage (zandvlakte) van 11:00 tot 19:00 uur. Er 
is dan een kerstbraderie, een ruilmarkt, 200 m2 schaatsbaan, koren, optredens en vele andere acti viteiten. Er is een Rad van Fortuin 
en verschillende acti es om geld in te zamelen. Dit geld komt ten goede aan je eigen buurtbewoners die een steuntje in de rug kun-
nen gebruiken of zich belangeloos inzett en voor een ander. We gaan dan mensen verrassen, Surprisepakkett en uitdelen, zorgen voor 
entertainment, en complimenten uitdelen. Er zijn nu al meer dan 60 vrijwilligers acti ef op de 15 lokati es waar we langs komen. Jullie, de 
buurtbewoners, maken het verschil !!
Gezinnen, individuen die in aanmerking willen komen voor een Surprise Pakket, kunnen zich tot 1 december inschrijven via het wijk-
plein Helft heuvel. Wij doen geen toezeggingen vooraf. Tijdens de Wijktour op 14 december wordt bekend gemaakt wie er in aanmer-
king is gekomen voor een Surprise Pakket. Via ons netwerk, en in overleg, worden de pakkett en thuis bezorgd. We houden rekening met 
uw privacy. U kunt ook via de website www.veads.nl (projecten/surprisepakkett en) een aanmeldformulier downloaden.
Wil je zelf een bijdragen leveren op wat voor manier dan ook, of wil je mee doen aan de bestaande acti es, zoals een wensbootje maken, 
Granny Square haken of heeft  u een leuk ander idee, laat het ons weten voorelkaaraandeslag@gmail.com
We zijn ook op zoek naar materiële bijdragen. U kunt dan van de gelegenheid ook gebruik maken om uzelf te promoten.
Ook staan we van 28 november tot 1 december bij de KerstCreati es in de Brabanthallen met leuke acti es, zie www.kerstcreati es.nl  
Laten we met zijn allen ti jdens de Kerstmaand voor zoveel mogelijk mensen het verschil maken.
Meer informati e: www.veads.nl - projectleider Angelique de Rouw
Namens het bestuur van VEADS............Bart Eigeman, voorzitt er

Onze Facebook/ evenementen pagina Missie X-mas is up to date
htt ps://www.facebook.com/pages/Missie-Xmas-wijktour-voor-elkaar-aan-de-slag/161351697298577?id=161351697298577&sk=events

Tijdens de wijktour kunnen Surprisepakkett en uitgedeeld worden. Dit kan echter niet voor verswaar. Deze worden uitgedeeld en kunnen 
opgehaald worden op 23 en 24 december bij de Plusmarkt in Empel/Maaspoort Goulmy en Baarplein. Mocht u slecht ter been zijn of 
niet in de gelegenheid zijn om op onderstaande lokati es de pakkett en in ontvangst te nemen. Geef dit aan op het aanmeldformulier !! 

De betekenis van Kerstmis....
Herfst. De bladeren beginnen te verkleuren; geel, rood, bruin, allerlei schitt erende kleuren. Je wordt er blij van als je door het bos, het 
park of gewoon over straat loopt. Wat kan de natuur mooi zijn! Dan beginnen de dagen langzaam korter te worden, de zon schijnt wat 
minder of laat zich een dag helemaal niet zien, er vallen soms stevige regenbuien en het kan fl ink waaien. Dat prachti g gekleurde blad 
aan de bomen ligt inmiddels op het gras of nog erger: op straat.
Het blije gevoel van een paar maanden geleden is verdwenen. Je kijkt naar buiten en ziet kale bomen. Regenfl arden gieren langs het 
raam en je ziet er tegenop om boodschappen te gaan doen. En dan moet je er misschien straks ook nog door om de kinderen uit school 
te halen! Echt weer om depressief van te worden. Je weet natuurlijk ook wel dat het weer een keer voorjaar wordt, maar dat is op zo’n 
moment nog heel ver weg. Herkenbaar? Vast wel! 
Gelukkig zijn er de komende ti jd nog wat feestdagen in aantocht. Sinterklaas is alweer in het land en over een week of 5 is het weer 
Kerst. Echt iets om naar uit te kijken, om je aan op te trekken. Als je alleenstaand bent en al die dagen alleen thuis zit, word je daar mis-
schien niet echt blij van, maar toch is de boodschap van het Kerstf eest er voor iedereen!
Over dat Kerstf eest wil ik het deze keer hebben. Niet over de kerstman, over ballen in de kerstboom of over cadeautjes, maar over de 
echte betekenis van Kerst en waarom dit voor Christenen zo’n groot feest is. Veel mensen weten nog wel ongeveer wat Kerst betekent, 
maar in de loop van de jaren is het misschien wat vager geworden. Met Kerst vieren we de geboorte van het kindje Jezus, de zoon 
van God. Dat gebeurde meer dan 2000 jaar geleden, maar we vieren het nog steeds ieder jaar. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Maar er 
was ook een bijzondere reden: God stuurde zijn zoon naar de aarde omdat hij om de mensen geeft . Hij zag uit de hemel alle kwaad 
en ellende op de aarde en zag ook, dat de mensen er zelf niet uit kwamen. Door zijn zoon naar de aarde te sturen wil hij al het kwaad 
overwinnen en voorgoed uitbannen. Aan het einde van de wereldgeschiedenis zal hij de aarde weer net zo mooi en goed maken als het 
paradijs ooit was. Dat is toch een prachti ge boodschap! Het is één van de kernpunten van ons geloof. Aan andere belangrijke punten 
van ons geloof, zoals Goede vrijdag en Pasen, hopen we volgend jaar aandacht te besteden. 
In een paar regels hebben we nu de betekenis van het Kerstevangelie (dat betekent Blijde boodschap) neergeschreven. Maar er is nog 
veel meer over te vertellen. Dat gebeurt onder andere in een feestelijke kerkdienst. Daar nodigen we u en jullie graag voor uit, want dat 
feest willen we niet alleen maar voor onszelf houden. Feestvieren doe je immers niet alleen, dat doe je het liefst met zoveel mogelijk 
mensen! Op Kerstavond, 24 december, bent u en ben jij, jong en oud, om 21:00 uur van harte welkom voor deze feestelijke kerkdienst 
in de Gereformeerde kerk aan de Evertsenstraat 35. Om 20:30 uur gaat de kerk open, zodat u vooraf een kop koffi  e of chocolademelk 
kunt drinken. Als u op Kerstavond niet aanwezig kunt zijn, maar toch graag een dienst mee wilt maken, dan bent u op 1e Kerstdag wel-
kom bij onze kerkdienst die om 10:30 uur begint.
Het programma voor de diensten is momenteel nog niet helemaal bekend, maar zal in december op onze site www.denbosch.gkv.nl 
bekend gemaakt worden. Houdt u die dus goed in de gaten.
We kijken er naar uit om u te ontmoeten op Kerstavond!
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Spreekuur Wmo-loket in Wijkplein De Helftheuvel
Het Wmo-loket is er voor iedereen die informatie en advies wil hebben over maatschappelijke zaken zoals zorgvoorzieningen, welzijn, 
wonen en inkomensondersteuning.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt allerlei voorzieningen en regelingen waardoor het zelfstandig functioneren en 
meedoen in de maatschappij kan worden verbeterd. Veel mensen zijn helaas niet altijd op de hoogte van deze regelingen. Zij lopen dan 
misschien diverse tegemoetkomingen mis. En dat is jammer!

Denk hierbij aan vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp, een gehandicapte parkeerkaart etc.

Bij het Wmo-loket kunt u hierover uitgebreide informatie krijgen maar u kunt hiervoor ook direct een aanvraag indienen.

Informatie kunt u ook krijgen over bijzondere bijstand en minimaregelingen, zoals sociale activiteiten, een goedkopere collectieve aan-
vullende verzekering en de regeling voor chronisch zieken. Wilt u hiervoor echter een aanvraag  indienen dan moet u echter telefonisch 
contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 073 615 9333

Spreekuurtijden Wmo-loket Wijkplein De Helftheuvel: iedere donderdag van 09:00 tot 10:30 uur (vrij inloopspreekuur)
       en van 11:00 tot 12:30 uur (op afspraak via www.s-hertogenbosch.nl/wmo)

Ik zie u graag terug op mijn spreekuur, u bent van harte welkom!    Jos Leenders, Wmo-consulent Wijkplein De Helftheuvel

Voor algemene informatie kunt u ook bellen naar het centrale Wmo-loket: 073 615 9333 (iedere dag van 8:30 tot 17:00 uur)

Eenzaam?
Van 26 september tot 5 oktober vond de landelijke week tegen de eenzaamheid plaats. Geïnspireerd door dit initiatief heeft Stich-
ting de Ambachtshoeve een project opgezet speciaal voor mensen die zich eenzaam voelen. Eenzaamheid kan door allerlei redenen 
veroorzaakt zijn: verlies partner, echtscheiding, ontslag, ziekte, verhuizing, etc.  Bent u tussen de 55 en 70 jaar oud en voelt u zich vaak 
eenzaam dan is deelname aan de 7 groepsbijeenkomsten misschien iets voor u. Met deze cursus hopen wij  weer een beetje kleur aan 
uw leven te geven.
Samen gaan we kijken hoe u uw positie in de maatschappij (weer) kunt versterken en hoe u uw sociale netwerk kunt uitbreiden en/
of intensiveren. Het idee is dat deelnemers van elkaars ervaringen leren, elkaar over een weer tips kunnen geven en elkaar kunnen 
stimuleren. Deelnemers vinden in de groep veel herkenning en erkenning. We gaan in deze zogenaamde ‘lotgenotencontactgroep’ uit 
van ieders sterke kanten.
Verder worden er thema’s besproken zoals: wat is eenzaamheid, oorzaken eenzaamheid, wat kun je er aan doen, hoe maak je vrienden, 
hoe vind je passend vrijwilligerswerk, hoe krijg je meer zelfvertrouwen etc. Kortom, hoe krijgt u weer zin in het leven?
De bijeenkomsten vinden plaats in het Steunpunt Zelfhulp, Sonniusstraat 3 in ’s-Hertogenbosch. De eigen bijdrage is € 35,=
Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met Mieke van 
Kooij, één van de twee begeleiders van de bijeenkomsten, tel. 073 511 2451  of  06 219 41 906
Mailen kan ook. maatcoachingmvdl@home.nl Website: www.ambachtshoeve.nl

MEER! met elkaar..............
MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers 
actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf kunt ontwikkelen, je van elkaar en van docenten nieuwe dingen kunt leren.
Iedereen is welkom en je kunt altijd je kinderen meenemen. Samen zorgen we voor een open sfeer waar je ideeën en ervaringen 
kunt delen. Er is gezelligheid en een luisterend oor. Een omgeving om alle stress van de dag weg te nemen. Een plek waar jij je thuis 
kunt voelen. MEER! met elkaar wordt geleid door vrouwelijke vrijwilligers uit de wijk onder begeleiding van Divers Welzijn.
We zoeken nog een aantal vrijwilligers die graag mee willen helpen om activiteiten voor andere wijkbewoners mogelijk te maken. We 
zijn nog op zoek naar:
• 2 personen voor de Initiatiefgroep.  In een groep van 7 vrouwen komen we elke week bij elkaar om activiteiten te organiseren 

voor andere vrouwen. We bespreken wat er nodig is voor die week, maar maken ook planningen voor de komende 3 maanden. 
We praten veel over de samenleving en wat andere bewoonsters aangeven om goed hun leven te kunnen leiden. We leggen con-
tact met bijvoorbeeld andere organisaties, de basisscholen, het wijkteam, etc uit onze wijk. Maar we organiseren ook workshops 
en activiteiten met de vrijwilligers van de wijken Hambaken, Haren/Donk/Reit. Vind je het leuk om contact te maken met ande-
ren? Of om vragen van mensen om te zetten naar een activiteit, dan ben je van harte welkom om mee te doen.

• 2 personen voor de cateringgroep.   In een groep van 5 vrouwen maken we af en toe gezonde lunches, of hapjes voor de vrijwil-
ligers van MEER! met elkaar, de BBS of eenmalig georganiseerde activiteiten zoals de dag van de dialoog. Vind je het leuk om te 
koken, van andere culturen te leren over eten, nieuwe dingen ontdekken? Dan ben je van harte welkom om mee te doen.

• 4 personen voor trajecten op maat.   Met veel vrouwen voeren we een 1op1 gesprek. Daarin spreken we verschillende leefgebie-
den, zoals: de taal, werkervaring, wat je allemaal hebt geleerd of nog wilt leren, waar je kracht en je moeite zit, maar vooral wat 
jouw wens is voor de toekomst. In kleine stapjes proberen we deze vrouwen een duwtje in de gewenste richting te geven. We 
zoeken mensen die met andere vrouwen deze gesprekken willen voeren en korte trajecten willen begeleiden. Ben je nieuwsgierig 
wat andere mensen beweegt om dingen te doen? Dan ben je van harte welkom om mee te doen.

Voor alle vrijwilligers geldt dat er begeleiding is vanuit Divers Welzijn. Voor vrijwilligers zijn er mogelijkheden voor cursussen of work-
shops op maat om goed met je taak binnen MEER! met elkaar om te kunnen gaan.

Je mag ook altijd langs komen of meekijken bij de verschillende activiteiten. Wil je meer informatie?

Claudia ten Hove, MEER! met elkaar West 06 21 59 37 23   of   073 612 4488   of   c.ten.hove@divers.nl
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De feestmaand komt er aan.....
Velen in onze wijk zijn, ieder op hun manier, bezig met de 
voorbereidingen voor de feestmaand bij uitstek: december. 
Sinterklaas is al in het land en druk in de weer om, waar dat 
kan, kleine en grote schoenen te vullen. Hier en daar dient ook 
het kerstfeest zich al aan. Voorbereidingen voor een warme en 
sfeervolle maand.
Heel voorzichtig klinken op de radio de kerstliedjes al door en binnenkort zullen de etalages weer omgetoverd worden met de meest 
mooie en sfeervolle kerstdecoraties. 
Ook het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch is al enige tijd bezig met het instuderen en repeteren van het kerstrepertoire. Muziekstuk-
ken die ons herinneren aan de oorsprong van het kerstfeest, liederen die de warmte en saamhorigheid laten doorklinken en wat meer 
moderne, gemakkelijk in het gehoor liggende, kerstliederen. En dat alles om u, ons publiek, in de dagen voor Kerstmis te laten genieten 
tijdens uw voorbereidingen voor dit feest; ieder op zijn of haar eigen manier.
Voor het koor is dit de afsluiting van een bijzonder jaar. Wij mochten dit jaar ons 55 jarig bestaan vieren met een prachtig lustrumcon-
cert en in de Mariamaand een mis zingen in de Sint Jan. En kort geleden nog 2 optredens in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel 
ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan. In december kunt u op zondag de 15e genieten van onze bijdrage aan de kerstsamenzang in 
het Provinciehuis. Voor de laatste keer zullen wij de 25ste editie van deze samenzang verzorgen, samen met de solisten Roos van der 
Sanden (sopraan) en Peter van Hoesel (bas/bariton). Verder werken hieraan mee het jeugdkoor van het Kunstkwartier uit Helmond en 
de Orthense Harmonie. De aanvang is om 16:00 uur. Een week later, zondag 22 december, geeft het koor een kerstconcert in de Grote 
Kerk (v/m Ned. Herv. Kerk) in ’s-Hertogenbosch. De aanvang is 13:30 uur. Voor beide concerten is de toegang gratis. 
Meer informatie over het koor kunt u vinden op onze website www.gemengdkoor.nl    Wij zijn ook te vinden op twitter en facebook.

De leden, het bestuur en de artistieke leiding van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch
wensen u allen fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2014.

MS-Fonds bestaat 20 jaar.....
Op 28 oktober 2013 was het precies 20 jaar geleden dat het Nationaal MS Fonds is opgericht door 5 mensen 
met Multiple Sclerose (MS). Tijd voor een feestje?
“Nee, helemaal niet”, zegt Pamela Zaat, collecte-coördinator van het MS Fonds. 
Twintig jaar geleden is het MS Fonds opgericht omdat er destijds geen voorlichting over het ziektebeeld was. MS werd toen een spier-
ziekte genoemd en op de enige brochure die er was stond een rolstoel afgebeeld. Helaas wordt vandaag de dag MS nog steeds verward 
met een spierziekte. Sinds de oprichting wordt er eerlijke voorlichting gegeven. Niet alleen aan de mens met MS, maar ook aan zijn 
omgeving en behandelaars. Er zijn vele brochures ontwikkeld. Mensen met MS worden geïnspireerd en gemotiveerd om hen te laten 
kijken naar hun mogelijkheden. 
Het onderzoek richt zich op het heden en heeft daarbij de kwaliteit van leven hoog in het vaandel staan. Genezing is nu nog niet moge-
lijk daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in op een beter leven met MS vandaag (en morgen). 
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel met allerlei fysieke ongemakken, bij de een heftiger dan bij de ander. Soms zie je niks 
aan mensen met MS. Zij lijken normaal te functioneren, maar MS is net zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet 
verwacht. Leren leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging.
Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl of   bel met 010 591 98 39  Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.

Gezellige Kerstbingo in SCC De Helftheuvel
Nog een maand en dan is het weer Kerstmis. Het Gemengd Koor 
’s-Hertogenbosch organiseert voor de leden en bewoners van onze 
wijk weer een gezellige kerstbingo met mooie prijzen. Bingomaster 
Toon en zijn assistent Bernard zorgen weer voor een spannende 
spelavond.
De dames van het Bingoteam (Alida, Annemieke en Riekie) hebben 
weer hun best gedaan om een flink pakket van mooie prijzen samen 
te stellen die in toepasselijke kerststijl zullen worden gepresenteerd. 
Zo aan de vooravond van Kerstmis zijn cadeautjes, levensmiddelen en 
koffie voor iedereen een welkome aanvulling op deze toch al zo dure 
dagen. Het gaat natuurlijk niet alleen om de prijzen.
Een gezellige avond in kerstsfeer en de spanning van “win ik wel of win 
ik niet” laat u toch niet aan u voorbij gaan?
De kerstbingo wordt gehouden op woensdagavond 18 december in de 
grote zaal van het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel.
De aanvang is om 20:00 uur. U komt toch ook?

Activiteiten in park De Taling
12 december van 14:00 -17:30 uur Kerstmarkt, gratis toegang (diverse kraampjes met gezellige muziek
     door een troubadour en ook erwtensoep e.d te koop)
17 december om 19:30 uur  Kerstconcert met Concertina, entree € 2,50 (incl. koffie/thee)
21 december om 18:45 uur  Nachtmis met begeleiding van het Emmauskoor
     (een bijdrage is niet verplicht, maar wel gewenst)
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Talentenbank Wijkplein De Helftheuvel
De Talentenbank is bedoeld om het wonen en leven in de wijk fijner en leuker te maken. De meeste mensen vinden het 
prettig om iemand te kunnen helpen. Vaak is het voor iemand die hulp nodig heeft lastig om dit te vragen.
De Talentenbank brengt bewoners met talenten in contact met bewoners die een vraag hebben. De Talentenbank gaat
over zaken die aansluiten bij het leven van alledag. Het kan gaan over wonen, zorg, welzijn, scholing, werk en vrije tijd. 

Heeft u een talent? Kunt u iemand helpen met de administratie, een zieke of oudere regelmatig opzoeken, iemand wegwijs maken in de 
wijk/stad, een busje/auto besturen, kleine reparaties verrichten bij ouderen, kinderen helpen bij huiswerk, samen koken en samen eten? 
Iedereen heeft talenten. Zoekt u een talent? Kunt u wel iemand gebruiken die u helpt? Wellicht kan de Talentenbank u verder helpen. 
Meer info en aanmelden van talenten en vragen bij wijkplein.helftheuvel@divers.nl

Bellen kan ook: wijkplein Helftheuvel tel. 622 16 06  kijk ook eens op www.talentenbank.net
Contactpersoon Brahim Settout Divers, spreekuur op dinsdag van 13:00 – 14:00 uur.

Gezocht talent Aangeboden talent
Klussers: De Talentenbank zoekt mannen en vrouwen die tijd over 
hebben om een keer een klusje te doen voor een medebewoner 
uit de wijk die dat zelf niet (meer) kan.

Leesclub: Houdt u van lezen? Vindt u het leuk om over een boek 
na te praten en uw ideeën, gevoelens, frustraties, verwondering 
over het gelezen boek te delen?  Een bewoner uit de Kruiskamp 
is op zoek naar medebewoners om samen een leesclub te begin-
nen.

Gezelschap voor Nederlandse conversatie: Nederlandse les is te 
moeilijk maar proberen via een gesprek toch wat Nederlands te 
oefenen en te leren is wel mogelijk. Ken je iemand die tijd heeft 
om af en toe een gesprekje te voeren en kennis te maken met een 
andere cultuur? Meld het bij de Talentenbank!

Gezelschap / Boodschappen voor ouderen: Vindt u het fijn dat 
er af en toe iemand langs komt om voor u een boodschap te 
doen of met u mee te lopen als u ergens naartoe moet? Er staan 
een aantal talenten voor u klaar om u te helpen.

Iemand die het leuk vindt om in de tuin te werken: Wij zoeken 
bewoners die graag in de tuin werken. Verschillende bewoners 
zoeken iemand die hen willen helpen bij het tuinonderhoud. Wilt 
u meehelpen? Meld u aan bij de Talentenbank.

Boodschappendienst voor en door bewoners: Elke donderdag-
ochtend en zaterdagochtend is er voor bewoners uit West de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de boodschappendienst. 
Deze bus haalt mensen thuis op en brengt ze naar winkelcen-
trum Helftheuvel, de markt of de bibliotheek. De bus rijdt op 
donderdag- en zaterdagmorgen.  Opgeven op dinsdagmorgen 
van 9:00 tot 12:00 uur,  tel. 073 627 36 10

Dansmaatje: Wie houd er ook erg van dansen maar staat liever 
niet alleen te dansen?Heb je zin om samen uit te gaan om vooral 
lekker te dansen. Meld het bij de talentenbank!

Invullen formulieren: Aangeboden talent is mensen helpen/
ondersteunen met problemen en of vragen. Formulieren mee 
helpen invullen, computer ondersteuning...

www.talentenbank.net   www.talentenbank.net  www.talentenbank.net

De Bossche Hoeve

Zondag 20 oktober was er weer een open dag op de 
Bossche Hoeve. Dit mede omdat de zondagvrijwil-
ligersgroep die zondag voor het laatst dit seizoen de 
kinderboerderij openden.
De Bossche Hoeve stond in het teken van Halloween. 
Overal hingen spinnenwebben met spinnen in de bo-
men. Er waren allerlei pompoenen neergezet en in de bomen hingen spoken en skeletten. De 
open dag was een groot succes en is druk bezocht. Een erg mooie afsluiting voor dit seizoen.

Namens deze weg willen wij de club zondagvrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet en de prettige samenwerking.

De Bossche Hoeve zal weer op zondag open gaan ergens in het voorjaar van 2014. Dit zal tijdig aangegeven worden. De Bossche Hoeve 
is in de winter nog steeds gewoon doordeweeks geopend van maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 16:00 uur. De zondagvrij-
willigersgroep is nog altijd op zoek naar versterking van het team. Dus loop gerust eens binnen en spreek één van de beheerders aan 
als je interesse hebt. 

De herten- en geitenbok zijn ondertussen gearriveerd. Ze komen hier de komende tijd logeren om de herten en geiten te bezwangeren. 
In het voorjaar zullen er dus weer jonge geitjes en herten te bewonderen zijn op de kinderboerderij. De jonge hertjes zullen hoogst-
waarschijnlijk niet meteen te zien zijn. Dit komt omdat herten van nature prooidieren zijn.
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Kunstroute West van start.....
Wie goed kijkt, heeft  ze al zien liggen: de kleurrijke stoeptegels die samen Kunstroute West vormen. Twaalf tegels liggen in groepjes 
van drie verspreid door de wijk. Ze werden gemaakt door buurtbewoners, onder begeleiding van beeldend kunstenaar Marianne 
van Heeswijk. 

Van Heeswijk liet de gelegenheidskunstenaars heel vrij ti jdens het ontwerpen, vertelt ze. Van tevoren 
was een aantal thema’s bedacht: ‘Onderweg’, ‘Superhelden’, ‘Passie’ en ‘Thuis’. Ook de te gebruiken 
techniek stond vast: collage. Maar verder waren er geen regels. “Ik vroeg deelnemers plaatjes uit oude 
ti jdschrift en en boeken te knippen die hen blij maakten en die binnen het thema pasten. Daar kwamen 
de meest uiteenlopende ideeën uit voort.”
Het was nog niet alti jd even makkelijk om de eerste horde te nemen. “De groep bewoners van De Taling 
vond het moeilijk om in de boeken te knippen. Boeken hoor je te lezen, niet kapot te maken, vonden ze.” 
Maar eenmaal aan het knippen, kwamen de mooiste creati es te voorschijn. “De tegel van een Indonesi-
sche dame heeft  veel indruk op me gemaakt. Ze beschreef daarin haar leven: hoe ze als jong meisje met 
het vliegtuig naar Nederland kwam en hier een nieuw leven begon.”
Leerlingen van BBS De Kruiskamp bedachten superhelden: wezens die half dier, half mens zijn en speci-
ale krachten bezitt en. “Ze lieten hun fantasie helemaal de vrije loop, bijvoorbeeld met een onverschrok-
ken leeuw die heel goed kan zien en een wolf-man die kan vliegen.” 
Bewoners van de Generaal Rosslaan en Hudsonlaan gingen aan de slag met de thema’s ‘Passie’ en 
‘Passie en Thuis’. Daar kwamen ontzett end gedetailleerde en ingenieus samengestelde tegels uit voort, 
waarop veel harten en dieren te zien zijn. Een aantal tegels werden door ouders en kinderen gemaakt. 
Zo knutselden een moeder en dochter een kunsti ge collage vol hondjes, ijsjes, vlinders en een telefoon 
in elkaar. De collages werden vervolgens ingescand en op de tegels gezet.
“De tegels stralen de positi eve energie van hun makers uit”, zegt Van Heeswijk. 
“Je wordt er vrolijk van als je ze in de grijze stoep ziet liggen.” Ze hoopt dat de 
kunstroute wijkbewoners met elkaar zal verbinden. “Ik hoop dat mensen er sa-
men van gaan genieten. Hopelijk blijven ze even sti lstaan om ernaar te kijken en 
worden ze nieuwsgierig naar degenen die ze hebben gemaakt. Zo zijn ze indirect 
met elkaar verbonden. Het zijn persoonlijke invullingen van universele thema’s, 
ze spreken iedereen aan.”  

Ieder groepje tegels is voorzien van een zogenoemde QR-code. Die kun je scannen met 
een smartphone en dan een fi lmpje bekijken dat in de wijk is gemaakt. Er zijn tot nu toe 
vier fi lmpjes, met dezelfde onderwerpen als de tegels. Binnenkort zijn de fi lmpjes en 
tegels ook te zien op de website van Wijkraad West.

De tegels liggen aan het begin van de Churchilllaan ter hoogte van de BBS, op het trott oir langs het 
parkeerterrein van de Helft heuvelpassage, ter hoogte van De Talingop het trott oir naar het Jongerenacti -
viteitencentrum en aan de ingang van Sportpunt West tussen de sportschool en de sauna.

Ook komend jaar zullen we weer enkele kunstwerken toevoegen aan de kunstroute op weer andere 
plekken in de wijk.

In de volgende wijkkranten wilen we één serie centraal stellen en de betrokken bewoners aan het woord 
laten om een toelichti ng bij hún tegels te geven. 

Kunstroute West is een co-producti e van Typisch Den Bosch, BBS De Kruiskamp, Wijkraad West en de Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
met medewerking van bewoners, professionals, verenigingen en vele anderen die hun steen bijdragen

De Bossche Hoeve (vervolg)
Hierdoor zullen de jonge hertjes uit het zicht gaan liggen en pas tevoorschijn komen als ze groot genoeg zijn en zich vertrouwd genoeg 
voelen in de grote weide. De geitenlammetjes zullen de eerste paar weken na hun geboorte in de stal zitt en, maar na een paar weken 
mogen ze naar buiten en zullen ze door de weide heen huppelen. 
De winter zit er aan te komen en dit betekent dat we hoogstwaarschijnlijk ti jd gaan hebben om de moestuin achteraan de Bossche 
Hoeve aan te gaan pakken. De afgelopen ti jd is de moestuin er bij ingeschoten door personeelsgebrek. Hierdoor is de moestuin nogal 
verwilderd en staat er veel onkruid. We weten nog niet zeker wat we met de moestuin gaan doen. We zijn aan het kijken of we een 
samenwerkingsverband aan kunnen gaan met het Helicon in ’s-Hertogenbosch. Het liefst zouden we de moestuin weer als moestuin 
inzett en om vervolgens weer groente vanuit de tuin te kunnen gaan verkopen op de kinderboerderij.
OPROEP:  Heeft  u groene vingers of kent u iemand die groene vingers heeft  en zoekt u vrijwilligerswerk, kom dan eens langs om te 
kijken of u misschien iets voor ons kunt betekenen. 

Ook wordt er voorzichti g gedacht aan de mogelijkheid (een wens van velen) om kinderen meer in contact te brengen met dieren. Hier-
voor is het nodig om bijv. konijnen, cavia’s handtam te maken. Of denk eens aan de geitjes die we volgend jaar mogen verwelkomen.
OPROEP:  Heeft  u interesse om ons hierbij te helpen, laat het ons weten. Wij vertellen u graag meer over wat dat betekent en wat we 
van u verwachten.

OPROEP:  Ook zoeken we nog helpende handen (ook in het weekend!!) voor het voeren van de dieren. Heeft  u interesse? Laat het ons 
weten.
Heeft  u interesse voor een van de oproepen, neem via e-mail contact op met Corine van Bragt: cbragt@sterkinwerk.koraalgroep.nl 
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Kanjers van de wijk op stap.....
Dit jaar gingen de jongeren van de Talentbazaar en de klusjongeren uit 
de Kruiskamp en Schutskamp voor het eerst samen een dagje weg. Deze 
jongeren zetten zich het hele jaar in voor de wijk door klussen voor de 
bewoners uit te voeren. Als beloning voor hun inzet mochten ze zaterdag 
28 september naar Walibi World.
Kanjers van de wijk
Vanuit de C1000 waren er lunchpakketten. Elk jongere kreeg een t-shirt 
met daarop “De kanjer van de wijk” gesponsord door de winkeliers van 
de Helftheuvel. Het was een prachtige dag voor bezoek aan een pretpark. 
De jongeren en de begeleiders hebben zich van 10.00 tot 18.00 helemaal 
kunnen uitleven in alle attracties.
Dank aan begeleiders en sponsors
Onze welgemeende dank gaat uit naar de 8 vrijwillige begeleiders. 
Zonder hen was deze bijzondere dag voor de 45 jongeren uit de wijk niet 
mogelijk.
Namens de werkers uit de wijk kunnen wij niet genoeg benadrukken: iedereen bedankt voor de medewerking en sponsoring.
Khalid Daud, Nellie Caron, Abdellah Ben Jeddi en Leon Pijnenburg

BBS De Kruiskamp.....
Eerder in deze wijkkrant heeft u al kunnen lezen over de op 28 september geopende Kunstroute West, 
een reis langs de persoonlijke verhalen die schuilgaan achter de mensen en de gevels uit de omgeving.

Groene vingers gezocht.....
Wat is er leuker dan de natuur in je eigen woonomgeving te ontdekken. Doe je dat alleen, dan is alleen 
ook maar alleen. Maar dat samen met anderen  uit de wijk te doen is veel leuker. Dat kan door je aan 
te melden als begeleider van een groepje kinderen die dat na schooltijd graag willen doen. Dat kan ook 
door als assistent van een begeleider mee te gaan met een groepje. Het kan ook door kinderen  te hel-
pen een eigen plantenbak op school goed in te richten en bij te houden. Lijkt jou dat iets om samen met 
andere vrijwilligers te gaan doen. Meld je dan aan bij René Dullaart tel: 073 822 5182   of via   rene@bredebosschescholen.nl

Wijktheater BBS De Kruiskamp.....
Vrijdag 13 december is er weer een wijktheater voorstelling op BBS De Kruiskamp op locatie Jan Olieslagersstraat.  We beginnen om 
19:00 uuur en de zaal gaat om 18:50 uur open. De entree is gratis. 
Zou u zelf wel eens willen optreden in een wijktheater, dat kan ook. Kom dan eerst eens kijken en dan bespreken we de mogelijkheden. 
Meer informatie: 073 822 5182   of   rene@bredebosschescholen.nl

Activiteiten in BBS De Kruiskamp.....
Het is helemaal in: bewust worden van een gezonde leefstijl en meer bewegen.
Op BBS De Kruiskamp kunt u iedere maandag terecht vanaf 18:00 uur. U kunt dan eerst informatie krijgen over gezonde voeding en het 
juiste dieet voor u en daarna lekker een uurtje linedancen (vanaf 19:30 uuur) 
Kom gerust de eerste keer eens kijken. Loop maar binnen aan de Jan Olieslagersstraat 51.
Wijkbewoners kunnen zelf ook activiteiten organiseren in de BBS. Dat kan gaan van een kaartclub tot een eetclubje, dansen ,computer-
les enz. Mensen vragen wel eens of ze een feestje mogen organiseren in de BBS. Dat mogen wij nu juist niet. 
Er wordt natuurlijk al het een en ander georganiseerd, zoals taallessen op woensdagmorgen, Turkse les voor kinderen op vrijdag-
middag, Arabische les op woensdagmiddag. Maar ook Hiphop voor kinderen van groep 7 en 8 op vrijdag middag, Theaterlessen op 
maandagmiddag, de meidenclub en kidsclub op dinsdagmiddag en dan ook nog maar even gaan knutselen op woensdagmiddag op de 
Churchilllaan.

U ziet het genoeg te doen. Maar we willen best nog veel meer, ook voor volwassenen. Ieder idee is welkom.
Meer informatie?  René Dullaart  073 822 5182   of   rene@bredebosschescholen.nl

Binnenkort ziet u alle informatie op www.bbsdekruiskamp.nl

Kennismakingsmiddag bewoners De Taling met Jongerenactiviteitencentrum 4West.....
Na overleg met het management, cliëntenraad, jongerenraad, 3 medewerksters van de Taling en het jongerenwerk is besloten om een 
kennismakingsmiddag te organiseren voor de bewoners van de Taling.  
Op vrijdag 25 oktober is onze eerste gezamenlijke activiteit met de Taling van start gegaan. 
De jongeren zijn om 14:00 uur naar de Taling gegaan om de bewoners  op te halen omdat er een aantal ouderen moeilijk ter been zijn. 
De animo was zo groot om in het JC 4West een kopje koffie te drinken dat we ongeveer 40  bewoners  op bezoek kregen en er snel nog 
een aantal stoelen en tafels bij moesten zetten. De bedoeling van deze middag was om de bewoners  kennis te laten maken met het 
JC 4West, vrijwilligers en natuurlijk om ze een gezellige middag te bezorgen. Onder het genot van een kop koffie en een plakje cake 
gesponsord door de C1000 zijn er leuke gesprekken ontstaan tussen de jongeren en de ouderen. Tijdens deze middag hebben de bewo-
ners uitleg gekregen over de activiteiten  van het JC 4West en een rondleiding door het gebouw. De ouderen hebben echt genoten en 
vonden het erg leuk om eens bij ons te komen kijken en te horen wat wij allemaal doen.
In het programma van het JC 4West is er elke vrijdagmiddag van 14:30 tot 16:00uur een activiteit gepland voor de bewoners van de 
Taling. Samen met drie medewerkster van De Taling, jongerenraad en het jongerenwerk zullen er activiteiten opgezet en uitgevoerd 
worden voor de bewoners in het JC 4West.
We hopen op deze manier de ouderen leuke middagen te bezorgen.

20131108 WKS 2013 05.indd   10 7-11-2013   21:12:46668333 WgW Kruiskamp Schutskamp nov 2013 geheel.indd   10 11-11-13   11:48



Wijkplein maakt vliegende start
Wijkplein West aan de Helftheuvelpassage heeft een vliegende start gemaakt. Het is 
er een drukte van jewelste. “Soms komen we stoelen tekort.” De officiële opening is 
donderdag 28 november om 15.00 uur.

Wat wijkbewoners ook te vragen of te 
bieden hebben, ze kunnen er voor terecht 
in het Wijkplein. Medewerkers van Divers 
en gemeente houden er kantoor. Maar er 
zijn ook vrijwilligers, mensen van de GGD, 
het sociale wijkteam en een fysiothera-
peut. Spreekuren zijn er verder van Juvans, 
MEE, opbouwwerk Divers, talentenbank 
Divers, WMO, BrabantWonen, Bureau 
Sociaal Raadslieden en de wijkagent. 

Al die mensen en organisaties hebben op 
het Wijkplein onderling veel contact en 
dat is handig. Zo kunnen ze de dienstver-
lening aan wijkbewoners verbeteren. 

Maar de wijkbewoners komen er niet 
alleen omdat ze wat nodig hebben, ze 
kunnen er ook hun diensten als vrijwil-
liger aanbieden. En zo kan het gebeuren 
dat iemand die de eigen tuin niet meer 
kan onderhouden in contact wordt 
gebracht met een gepensioneerde 
tuinman die tijd over heeft. 

Drempels
Op de open dag van 28 september waren 
de medewerkers van het Wijkplein al 
verrast over de enorme toeloop. “Het 
was de hele dag hartstikke druk”, vertelt 
Marga van der Linden van de gemeente. 

“De reacties waren ook erg positief.  
‘Het voelt erg goed’, zei een bezoekster 
bijvoorbeeld. Een ander was verrast dat 
er geen drempels zijn. Dat bedoelde ze 
letterlijk, want met een rolstoel kun je 
hier zo naar binnen. Maar het is ook 
figuurlijk zo: je voelt je hier hartstikke 
welkom. En de koffie staat altijd klaar.
Het Wijkplein is open sinds 1 oktober.  
En het is er bijna elke dag druk. “Soms 
komen we zelfs stoelen tekort”, vertelt 
Van der Linden. “Wie had dat gedacht?” 
De openingstijden van het Wijkplein zijn 
voorlopig: op maandag van 13.00-16.00 
uur, dinsdag van 9.00 tot 12.00 en van 
13.00 tot 16.00 uur en woensdag en 
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De 
openingstijden worden verruimd, zo is de 
bedoeling.

Het was erg druk op de open dag van het Wijkplein op 28 september.

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, november 2013
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‘De Vreedzame School’ is de naam van 
een methode. Het draait er om dat 
kinderen gehoord en gezien worden. Dat 
ze een stem krijgen. En vooral dat ze 
leren om samen beslissingen te nemen en 
ruzies goed oplossen. Dankzij de lessen 
van ‘De Vreedzame School’ leren de 
kinderen dat ze verantwoordelijk zijn 
voor elkaar en voor de klas. Ook leren ze 
dat mensen verschillend zijn en dat daar 
niks mis mee is. 

Veranderingen
Alle scholen in West doen er aan mee. Jos 
Roemer begeleidt het programma. “De 
veranderingen gaan niet snel”, geeft hij 
toe, “maar als je volhoudt, dan verandert 
een school echt. En dan verandert de wijk 
waarin de school staat. We hebben het 
gezien in wijken in Amsterdam en in 
Utrecht. En we gaan het de komende 
jaren zien in ’s-Hertogenbosch-West. Na 

Van vreedzame school naar vreedzame wijk
Volwassenen kunnen er een voorbeeld aan nemen: aan hoe kinderen op basisschool Nour zelf 

ruzies oplossen. Op andere basisscholen in West gaat het trouwens precies zo. De manier waarop 

kinderen voorkomen dat ruzies uit de hand lopen, leren ze op school. En van Jos Roemer. Als het 

aan hem ligt, worden de scholen vreedzame scholen. En worden de wijken Kruiskamp en 

Schutskamp uiteindelijk vreedzame wijken. 

De wijktafel wordt donderdagavond 
28 november gehouden in sociaal 
cultureel centrum De Helftheuvel. Het 
begint om acht uur. Meer weten over 
‘De Vreedzame School’? Kijk dan eens 
op www.devreedzameschool.net. 

een jaar of twee zie je echte veranderin-
gen”. Roemer is dan nog niet uit beeld. 
Hij begeleidt de scholen een jaar of 
zeven. 
En niet alleen scholen. “Als kinderen 
leren om goed met elkaar om te gaan, 
dan helpt het niet als op het schoolplein 
twee ouders ruzie met elkaar maken. 
Het is belangrijk dat iedereen goed met 
elkaar om gaat. Niet alleen op en rond 
de school, maar bijvoorbeeld ook thuis. 
En op de sportclub.” Daarom praat 
Roemer graag met ouders, trainers van 
sportverenigingen en andere mensen in 
de wijk. “Zo ontstaan er kleine spelden-
knopjes in de wijk. Als er steeds meer 
van die speldenknopjes komen, dan 
ontstaat er een hele lappendeken. En 
dan verandert de wijk.”

Betrokken
Sommige wijkbewoners kennen Roemer 

al, want hij deed mee aan enkele ouder-
avonden. Daar werd hij erg enthousiast 
van. “Ouders waren enorm betrokken, 
merkte ik. Dat is fijn, want de ouders zijn 
natuurlijk erg belangrijk om van dit 
programma een succes te maken.” Hij 
gaat ook nog sportclubs bezoeken om 
met trainers overleg te voeren. En hij 
bezoekt de eerstvolgende wijktafel. 
“Daar stel ik mezelf voor en ga ik graag 
met mensen in gesprek over ‘De Vreed-
zame School’. En over de vreedzame wijk 
natuurlijk.”

Kinderen praten met elkaar als er ruzie is, zoals hier op basisschool Nour. Daarbij spreken ze af dat ze naar elkaar luisteren, elkaar laten 
uitpraten en niet schelden. Samen zoeken ze naar de oorzaken en naar de oplossingen van ruzies of verschillen van mening. Het wordt 
mediatie genoemd en is een onderdeel van het programma ‘De Vreedzame School’.
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Zin in BIN?
Help mee en maak uw buurt veiliger
Iedereen wil zich veilig voelen, zeker in de buurt waar je 
woont en leeft. U kunt daar zelf een rol in spelen. 

BIN
Buurt
Informatie
Netwerk

burgers in samenwerking met politie 
en gemeente 's-Hertogenbosch

Op zoek naar het beste vrijwilligersidee

Het beste Vrijwilligersidee. Zo heet  
de wedstrijd. Wie iets bedenkt dat aan  
de voorwaarden voldoet, kan het tot 
13 januari 2014 mailen naar 
welzijn@s-hertogenbosch.nl. Zorg dat u 
bij de eerste 25 aanmeldingen bent, want 
dan mag u het op 27 januari presenteren 

De gemeente ’s-Hertogenbosch is op zoek naar een goed idee. Een idee dat goed is voor de gemeenschap en dat er voor zorgt 
dat mensen elkaar nog meer gaan helpen. Een idee ook dat nieuw en origineel is en dat komt van mensen of organisaties uit 
’s-Hertogenbosch. Denk mee, en verdien maximaal € 5.000 om dat idee uit te voeren.

aan een jury. In de jury zitten wethouder 
Jeroen Weyers en andere Bosschenaren 
die vrijwilligerswerk belangrijk vinden. 
Na de presentaties wordt meteen 
bekendgemaakt wie het idee met geld 
van de gemeente mag uitvoeren. De 
bijdrage is maximaal € 5.000. 

Wat ook leuk is: tijdens de avond kan 
kennis gemaakt worden met andere 
ondernemende mensen uit ’s-Hertogen-
bosch. Met mensen van Vrijwilligersnet-
werk Galant bijvoorbeeld. Of van de 
Sesamacademie, Mooi Zo Goed Zo, het 
City Change Center en Goed voor Elkaar.

Op 28 november is er weer een wijktafel in sociaal cultureel centrum 
De Helftheuvel. Het begint om 20.00 uur.

Het gaat die avond over de stand van zaken rond het Ontwikkel- en 
uitvoeringsplan Kruiskamp-Schutskamp, het project Vreedzame School (zie 
elders in deze uitgave), het wijkteam en toneelgroep Zina. Die groep is op  
zoek naar bewoners die zichzelf willen spelen in een grote voorstelling in het 
Theater aan de Parade. 

Jos Roemer is van beroep begeleider van scholen. In West leert hij leerkrachten werken 
met ‘De Vreedzame School’. Hij vertelt er over tijdens de wijktafel van 28 november.

Kom naar de wijktafel

      

      

      

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het
Centrale Meldpunt (073) 615 55 55 voor
zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u
mee aan een schone stad!

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier  
is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen,  
neem dan contact op met wijkmanager Rens Jeunink, 
telefoonnummer (073) 615 96 36, r.jeunink@s-hertogenbosch.nl. 
Rens zit ook op Facebook: wijkmanagerrens.jeunink. 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente 

’s-Hertogenbosch. 
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Van de redactie !!
Daar is ie dan weer de nieuwe wijkkrant vers van de 
pers. Ook deze keer staat de wijkkrant weer vol met 
hele leuke verhalen. We hebben ons best gedaan om 

jullie een leuke wijkkrant te bezorgen.
Veel leesplezier!           Avin Abdulrahman Saleh

Kinderpersbureau
De nieuwe redactie stelt zich voor:
Asma: ik vind het leuk om stukjes te schrijven en ik 
vind het leuk om foto’s te maken en mensen te inter-
viewen.
Fatima: ik vind het leuk om stukjes te schrijven en 
met kinderen samen te werken.
Avin: ik zat vorige jaar ook bij de kinderredactie en ik 
vond het heel erg leuk, daarom wou ik nog een keer.
Asmae: ik vind het leuk om mensen te interviewen 
daarom wou ik naar de kinderredactie.
Richelle: ik vindt het leuk om dingen te bezoeken en 
dan er over schrijven.
Moïsha: ik vind het leuk om samen te werken en ik vind 
het leuk om te interviewen.
Daan: het lijkt me super leuk om mensen te intervie-
wen en foto’s te maken.
Ilias: ik vindt het leuk om verhalen te schrijven 
daarom zit ik in de kinderredactie.
Geschreven door Ilias 
Van links naar rechts (boven) Ama, Fatima, Avin
(onder) Asmae, Richelle, Arin, Moïsha, Daan en Ilias

DE KINDER-
PAGINA

Opening Brede Bossche School de Kruiskamp
Op donderdag 26 september werd onze nieuwe school 
officieel geopend. Dit werd gedaan door de wethouder 
van onderwijs: Jeroen Weijers. Het thema tijdens de 
opening op locatie Zuid was ‘De Vreedzame School’
Het begon met een toneelstuk dat was gemaakt door 
alle 4 de scholen. De scholen heten Mozaïek, Nour, 
Kruisboelijn en Paus Johannes
In het toneelstuk leren ze met elkaar omgaan; eerst 
maken ze steeds ruzie en later leren ze om problemen 
samen op te lossen.
De acteurs vonden het heel spannend en ook leuk
Na het toneelstuk mocht iedereen die was uitgenodigd, 
kleine schilderijtjes maken over de Vreedzame School. 
De directeur van de Kruisboelijn; meneer Edward ging 
aan een touw naar beneden om de naam te onthullen. 
Ook kregen we van iemand een klok voor onze school 
cadeau.
door: Fatima, Asmaa, Moïsha, Arin

Opening Brede Bossche School de Kruiskamp
Het was voor de officiële opening.
Het toneelstuk ging over de Vreedzame School. Er waren 
kinderen van alle scholen. Bijvoorbeeld: Mozaïek, Paus 
Johannes de Nur en de Kruisboelijn.
En toen kwam het, er waren allemaal mannen in pak en 
het zat helemaal vol met de directeur en allemaal belang-
rijke mensen zoals de wethouder.
Het toneelstukje begon. We kwamen allemaal  vechtend 
in  slow-motion op. Toen kwam de juf en ze was boos en 
ze zei dit is toch niet  normaal meer. Jullie moeten voor 
je eigen school  zorgen en daar gaan jullie zelf voor zor-
gen. Toen zeiden de kinderen: met taakjes, bijvoorbeeld 
de fietsen netjes in de fietsenstalling zetten en de deur 
open houden als de kleuters naar binnen lopen. Precies 
zei de juf.
Toen was het afgelopen en gingen we buigen en dat was 
cool, want dan gaat iedereen voor je klappen en dat is 
cool want het zijn allemaal belangrijke mensen en we  
waren V.I.P. en we  kregen voor en na het toneelstuk lek-
kere dingen en we mocht zo veel snoepen als we wilden 
[SUPER LEKKER!] Toen het klaar was gingen we overleg-
gen hoe was gegaan, het was super tof zeiden we.
Het is een beleving om nog een keer mee te maken.
door: Daan

Gek,Niks en Niemand zitten in de boom.
Ineens valt Niemand eruit. Daar ligt hij dan.

Snel zegt Niks, bel een ambulance.
Gek belt.    “Hallo,ik ben Gek” 

Ik bel voor Niks, want Niemand is uit de boom gevallen.
Dit was mijn mop.........Groetjes Arin (Kruisboelijn)
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Lijkt het je leuk om ook eens op te treden?
Stuur dan een bericht met je naam en telefoonnummer

naar wijktheaterkruiskamp@hotmail.com
of je kunt bellen naar Senay Özkara, telefoonnummer 06 38 50 67 71

Wijktheater seizoen 2013/2014
13 december 19:00 - 20:30 uur
7 februari 19:00 - 20:30 uur
11 april  19:00 - 20:30 uur
13 juni  19:00 - 20:30 uur

Waar?    BBS De Kruiskamp
(locatie  Jan Olieslagerstraat) !!

Nieuwe naam Paus Joannesschool en Mozaïek
Donderdag 26 september was het dan zover de nieuwe naam 
van de Paus Joannes en de Mozaïek werd gekozen. Aangezien 
de Paus Joannes en de Mozaïek nu een school zijn geworden 
krijgen ze natuurlijk ook samen een naam.  De nieuwe naam 
werd getoond op een groot televisiebeeld. Alle kinderen moes-
ten die dag verzamelen aan de hoofdingang van de Mozaïek. 
Daar ging onze directrice (Liesbeth van den berg) de nieuwe 
naam onthullen. En de nieuwe naam is uiteindelijk geworden: 
Kindercentrum de Westerbreedte. En in de middag kreeg 
iedereen nog een kleine traktatie. Dat was een lekker ijsje van 
de ijskoboer. En verder was het nog een hele gezellige dag

door: Avin Abdulrahman Saleh

De open dag op BBS De Kruiskamp
Zaterdag 28 september was er een open dag van de BBS scho-
len in de wijk Kruiskamp. Op mijn school, het Kindercentrum de 
Westerbreedte, waren er allemaal leuke dingen te doen zoals: een 
speurtocht, knutselen/vouwen, schminken, er was een springkus-
sen en zelfs een clown die met ballonnen allerlei dingen kon maken. 
Aan de andere kant van het gebouw waren de vrijwilligers van Meer 
met Elkaar. Daar waren allemaal vrouwen die eten hadden gemaakt, 
sommige mensen kwamen even binnen om te kijken wat Meer met 
Elkaar is en wat voor activiteiten ze organiseren en om wat te 
proeven natuurlijk. Het smaakte heerlijk. Verder was het nog een 
hele gezellige dag.  door: Avin Abdulrahman Saleh

De open dag op BBS De Kruiskamp
Zaterdag 28 september was van 12 tot 2 de 
open dag bij BBS de Kruiskamp. Op die dag 
mochten alle ouders en kinderen de school 
verkennen. Er was in bijna iedere klas wel iets 
te doen. De gangen waren versierd met zelfge-
maakte vlaggetjes, tekeningen en zelfgemaakte 
tegeltjes. Op het schoolplein was het ook heel 
gezellig, er stond een springkussen, er was een 
mevrouw die schminkten, je kon bloembollen 
krijgen en er werden dansjes gedaan. Er was 
ook een fotospeurtocht daarbij moest je alle 
klassen langsgaan en kijken of je de foto’s die 
op je fotokaart stonden kon vinden. In groep 8 
van de Paus Joannes kon je bingo spelen en in 
groep 8 van ‘t Mozaïek kon je een fi lm kijken. In 
sommige andere klassen kon je popcorn en ranja 
krijgen. Het was een gezellige dag.
 Door: Richelle

De open dag op BBS De Kruiskamp

Op zaterdag 28 september was ik (en ook veel andere mensen) 
naar de open dag geweest. Je kon veel stempels verdienen, en er 
waren veel leuke spelletjes te doen zoals   bingo spelen, vouwen 
met papier, (voor)lezen, met blokken bouwen, sjoelen, andere 
spelletjes, schminken, voelen in de voelbak, schatten en een fi lm-
festival. Er was ook een fotospeurtocht door de school. Je kan 
ook eten en drinken krijgen bij: Meer! met elkaar. Maar dat was 
nog niet alles hoor! Het was een leuke dag! door: Asmae Hasnaoui 

Meidenmiddag 27 november
Woensdag 27 november is het weer zover! De jaarlijkse meidenmiddag van Divers en ‘S-port staat dan weer op het program-
ma. Tijdens deze meidenmiddag gaan de meiden knutselen, koken, sporten en nog veel meer! Wil jij hier ook bij zijn?
Kom dan op 27 november naar het schoolplein van BBS Paus Joannes/Mozaïek en schrijf je daar in.
Het knutselen van de meidenmiddag wordt gehouden in het kinderwerklokaal in de BBS Paus Joannes/Mozaïek en
de sportacti viteiten worden gehouden in de gymzaal daar tegenover. 
Meidenmiddag 27 november van 13:45 tot 16:00 uur voor Meiden (Schutskamp-Kruiskamp) uit groep 5 t/m 8, Kosten: €1,=
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HULP NODIG BIJ: een maatje meer of
minder, aanvulling op uw dagelijks
eetpatroon, slimmer snoepen en/of

sportprestaties naar een hoger niveau?

vraag een PROEFPAKKET aan
(GRATIS intake, bodyscan en begeleiding)

Irene van der Lee
Onafhankelijk Herbalife Distributeur

SMS ‘proefpakket’ naar 06 188 54 771

Zoekt u een werkster?
Slechts € 12,95 per uur

www.hulpstudent.nl

bel 06 14 82 60 00
of mail naar y.kroef@hulpstudent.nl

Overvliegen bij Scouti ng Columbus
In het weekend van 13 en 14 september was het zo ver. Het weekend waar de oudsten van elke speltak reikhal-
zend naar uit hadden gekeken: het overvliegweekend!
Het weekend waarin de oudste leden van een speltak over gaan naar de volgende speltak. Dus: de Welpen van 10 
jaar worden dan opgenomen bij de Scouts. De Scouts van 14 jaar mogen dan over naar de Explorers en de Explo-
rers van 17 vliegen dan uit naar onze, nieuw opgerichte speltak, de Roverscouts! 
Om echt bij de volgende speltak te kunnen horen wordt er echter wel iets van je verwacht!
Dit keer moesten ze aantonen dat ze konden overlopen. Onder overlopen wordt verstaan dat als de staf denkt dat 
je braaf in je eigen tent ligt, je sti ekem probeert over te lopen naar een andere tent. Dus van ’t Hoefk e, waar de Welpen sliepen, naar 
de tenten van de Scouts of van de tenten van de Scouts naar die van de Explorers, maar dat gaat niet zomaar………. Natuurlijk willen de 
jongere leden van je speltak je liever houden, dus die doen er alles om je tegen te houden en de leden van de speltak waar je naar toe 
gaat zijn ook niet heel snel over te halen, dus die proberen je ook tegen te houden. Maar alle “overvliegers” wisten op de één of andere 
manier bij de volgende speltak te komen (eentje zelfs door met tent en al te gaan lopen!)
Daarna was er bij een kampvuurtje lekkere chocolademelk en ontbijtkoek, waarna de Welpen (de jongste speltak) naar bed gingen en 
de Scouts en Explorers werden gedropt voor een echte nachtdropping. Spannend! Of toch niet? Het was duidelijk dat we met begin-
nende Scouts te maken hadden, het lukte hen niet om de weg terug te vinden, waarna ze maar weer opgehaald werden. Deze hebben 
toch nog wel iets te leren. Na nog even aan het kampvuur gezeten te hebben, werd het uiteindelijk toch sti l rond onze scouti ngboerderij 
‘t Hoefk e.
De volgende ochtend waren onze jeugdleden al weer vroeg op, we gingen vlott en pionieren (= bouwen met houten palen), waarna 
we een “reis” om de wereld gingen maken, omdat er wat problemen opgelost moesten worden. Toen deze opgelost waren, lag er een 
mooie beloning klaar: een nieuw insigne voor op het uniform.
Halverwege de middag was het overvliegweekend afgelopen en mochten de jeugdleden, nadat er nog een groepsfoto was gemaakt, 
moe maar zeer voldaan weer naar huis!
Recepti e en reünie voor ons 40-jarig jubileum
In het kader van ons 40-jarig jubileum hadden we nog 2 afsluitende acti viteiten: een recepti e voor genodigden en aansluitend een reü-
nie voor huidige en voormalig kaderleden (staf en bestuur).
De aanwezigheid en het enthousiasme van de ruim 50 oudgedienden, de sfeer, de eensgezindheid en het gevoel van samen zijn van 
vroeger, voelde nu nog precies hetzelfde: alsof je in een warm bad stapt! Het weer, de BBQ, de vertrouwde locati e, het ouderwetse 
kampvuur en de laatste gasten die om 07.00 uur huiswaarts keerden. Dit alles maakt dat we terug kunnen kijken op een zeer geslaagde 
reünie! Op de foto’s onze huidige groep en de reüniegasten.

Nieuwsgierig?   Heb je na het lezen van dit stukje zin om eens bij ons te komen kijken? Of misschien wil je wel leiding worden bij onze 
groep! Neem dan eens kijkje op www.scouti ng-columbus.nl of neem dan contact op met het secretariaat (Ruud Claassen)
   via e-mail: secretariaat@scouti ng-columbus.nl   of   bel met  06 534 15 973
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Acupunctuur, Kruiden, TuiNa-massage
Cupping, Moxa en Q-Light therapie

Behandeling alléén op afspraak

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen
van maandag t/m donderdag

tussen 08.30 en 09.30 uur en 19.00 en 20.00 uur

Admiraliteitslaan 402  -  5224 EM   s-Hertogenbosch

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

Buurtkapper MO
Goedkoper kan niet !

Of je moet het zelf doen !!

Maak een afspraak:   06 24 11 55 87
Pieter Florisstraat 22, ‘s-Hertogenbosch (Kruiskamp)

kinderen tot 12 jaar € 6,00, knippen v.a. 12 jaar € 7,00

Bamboe Hart
gespecialiseerd in:
Yoga, Balance, Pilates, Zumba

ook ti en-ritt enkaarten en losse lessen!!
Daviott enweg 40 (gebouw De Koffi  ebrandery)

Voor meer informati e:
www.body-n-mind.nl  of  info@bamboehart.nl

Nieuw in SCC de Helft heuvel.....Dans- en sportlessen van Lati nJoy
Lekker sporti ef en swingend in shape komen of blijven en genieten van vrolijke tropische klan-
ken met Lati nJoy. Dansen en sporten in een ongedwongen sfeer onder begeleiding van echte 
professionals.
De Salsa & Zumba dansschool uit Uden, Volkel, Veghel en omgeving en sinds augustus 2013 
ook in Den Bosch en Rosmalen, verzorgt sinds 2009 professionele dans- en sportlessen, fees-
ten & dansavonden en is tevens te huur voor shows en demonstrati es, dansworkshops voor bedrijven en parti culieren  
& privé salsalessen, met als specialisati e Salsa, Bachata, Kizomba, Zumba & BBB lessen.
Lati nJoy wil de bewoners uit de wijken Kruis- en Schutskamp kennis laten maken met dans- en sportlessen, zoals Salsa, 
Bachata, Kizomba, Zumba en BBB, maar ook een sporti eve en swingende bijdrage leveren aan de sport- en dansac-
ti viteiten (Salsa, Bachata, Kizomba, Zumba & BBB) in het algemeen en meer naamsbekendheid geven in de Kruis- en 
Schutskamp en omgeving.

De lessen op vrijdag zullen bij SCC De Helft heuvel plaatsvinden. Op andere dagen geeft  Lati nJoy nog les bij het Wapen van Rosmalen 
en Perron 3 in Rosmalen.

Ieder seizoen start met grati s proefl essen. De nieuwe cursussen starten in januari, april en augustus / september.

Voor meer info over het gehele lesrooster zie www.lati njoy.nl   of   clyde@lati njoy.nl   of   Clyde Bron 06 176 82 758
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Sportwijk West, sporten voor iedereen.....
Voor velen van jullie ben ik inmiddels een bekend gezicht bij voebalclub CHC/Orka sinds de lente van vorig jaar. 
Naast mijn taken als verenigingsadviseur bij CHC/Orka, vervul ik sinds kort ook een nieuwe functie. 
Sinds september 2013 ben ik projectleider van Sportwijk West. Het doel van mijn functie is om alle bewoners, 
jong en oud, van Kruiskamp en Schutskamp die nog niet aan sport doen of bewegen, daar waar mogelijk te hel-
pen om de eerste stap te zetten. 
Door de opzet van een samenwerkingsverband tussen sportverenigingen, scholen, zorg- en welzijnsorganisaties 
en andere lokale partners kan het huidige sportaanbod worden vernieuwd en verbreed, vanuit de eigen behoef-
ten van de inwoners. Dit kan gaan om een betere organisatie van al bestaande sport- en spelactiviteiten, maar ook eventueel nieuwe en 
laagdrempelig aangeboden sporten, sportactiviteiten en sportmodules. De afstemming naar de behoeften van de inwoners van Kruis-
kamp en Schutskamp zal hierin zeer belangrijk zijn. Deze samenwerking en totstandkoming van uw behoeften, maar ook voorstellen en 
ideeen wordt ondersteund door mij als projectleider van Sportwijk West. 
In deze wijkkrant wordt er ook gesproken over een onderzoek onder de bewoners van de Kruiskamp en Schutskamp. Dit onderzoek zal 
telefonisch plaatsvinden in november, dus u bent wellicht al gebeld om uw sportieve wensen kenbaar te maken. Op zaterdag 30 novem-
ber a.s. heeft u op WC De Helftheuvelpassage ook de mogelijkheid om deel te nemen aan het onderzoek.
We horen dan ook graag van u wat uw wensen zijn.
Wilt u in beweging komen of lekker sporten en is het u tot op heden, om wat voor reden dan ook, niet gelukt, dan kunt u mij benaderen 
om te kijken hoe ik u daarbij kan helpen. U kunt mij op maandagavond, woensdagavond en zaterdagmiddag spreken bij CHC/Orka.

Verder ben ik telefonisch bereikbaar op 06 118 86 211   of   via de mail    i.gadzo@s-hertogenbosch.nl 

Hopelijk tot snel.....Irfan Gadzo, Projectleider Sportwijk West

West in beweging   -   Rondjes Sportpunt West.....
Wat de motivatie ook is. Elke hardloper is een keer begonnen met lopen. Rennen afgewisseld met wandelen,  van minuten naar halve 
of hele uren… het gaat vanzelf. Startende lopers moeten de eerste keren door om het goede ritme en loopgevoel te pakken te krijgen. 
Maar geloof het of niet, het geeft een kick als je merkt dat je in cadans raakt en de stappen als vanzelf gaan. Voor het verkrijgen van dit 
heerlijke sportieve gevoel is het niet belangrijk hoe lang te loopt of hoe snel je bent. Door moeder natuur wordt je namelijk vrijwel direct 
beloond met allerlei endorfine en andere feelgood stofjes in je lichaam, die maken dat je bijna gaat zweven. 
Klaar voor de start? Het rondje Sportpunt West is aangelegd rond het sportpark Schutskamp en de eerste tip om te ontdekken! 

• Bouw de trainingen rustig op en kies een loopschema dat bij je past
• Goede schoenen zijn een must. Laat je goed informeren bij een hardloopwinkel.
• Luister naar je lichaam. Liever op tijd stoppen dan door de pijn heen lopen.
• Zin om te lopen? Trek je schoenen aan, en gaan!
• Ken je de wijk nog niet zo goed of loop je liever met anderen? Bij de atletiekclub OSS Volo zijn loopgroepen die op de baan of in de wijk hun rond-

jes rennen. Van startersniveau tot marathonlopers.

De looproutes zijn te downloaden
via de website van de wijkraad West (www.wijkraad-west.nl)
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Colofon
De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie (behorend tot de wijkraad West) en verschijnt 5 keer per jaar huis 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 117, 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 redige-
ren 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!!

Bossche wijk West wordt Sportwijk West
Vanaf september 2013 is ’s-Hertogenbosch West gestart met het project Sportwijk West. Sportwijk West 
heeft als doel de bewoners van alle leeftijden van Kruiskamp en Schutskamp te laten sporten en bewegen. 

Sport is leuk, gezond en werkt als bindmiddel tussen 
mensen. De huidige deelname vanuit de wijk aan sport 
en bewegen is laag. De sportverenigingen in de wijk willen samen met de wijkraad 
West, de Brede Bossche Scholen in de wijk en de welzijnsorganisatie Divers nieuwe 
sport- en beweegactiviteiten aanbieden die aansluiten op de behoeften van alle 
wijkbewoners: kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Daartoe vindt eind 
2013 een uitgebreide behoeftepeiling plaats. Denk bij de activiteiten bijv. aan een 
sportweek, proeflessen, een schoolsportolympiade en een wijksportdag (wijkbattle). 
Bij de sport- en beweegactiviteiten kan het bijv. gaan om: zumba, judo, kickboksen, 
badminton, basketbal, voetbal, tennis, atletiek, hardlopen, wandelen en fietsen.
Actief meedoen is het sleutelwoord. U als wijkbewoner mag het aanbod bepalen! 

Uw wensen
Binnenkort zullen bewoners van de wijken Kruiskamp en Schutskamp benaderd worden om hun sportieve wensen kenbaar te maken. 
Door middel van een aantal vragen willen we graag weten welke sport- en beweegactiviteiten u zou willen zien op West. Aan de hand 
van uw antwoorden bekijken we welk (nieuw) sport- en beweegaanbod zal worden gestart voor de inwoners van Kruis- en Schutskamp. 
Opening Sportwijk West
Bij een project als dit hoort natuurlijk een Kick-Off, een sportieve opening! Dit zal begin 2014 zijn.
Wanneer precies én het exacte programma van deze dag zal eind dit jaar onder uw aandacht worden gebracht.

We zijn erg benieuwd naar uw sportieve wensen en hopen dat u deze graag kenbaar wilt maken. 
 namens de projectgroep Sportwijk West  Irfan Gadzo, projectleider e-mail: i.gadzo@s-hertogenbosch.nl

Linda Wolfs, Allround Kapster

Lisa’s Hairfashion
Churchilllaan 93 
5224 BT  ‘s-Hertogenbosch

073 623 1007

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag 09:00 - 18:00 uur

woensdag 09:00 - 18:00 uur

donderdag 09:00 - 18:00 uur 

vrijdag 09:00 - 21:00 uur (v.a. 18:00 uur alleen op afspraak)

zaterdag 09:00 - 17:00 uur
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