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BUITEN SPORTEN IN EEN 
GROEP, OP UITDAGENDE 
LOCATIES! IETS VOOR JOU? 

MELD JE NU AAN VOOR DE 
GRATIS PROEFLES!

SPORTWIJK WEST 

BOOTCAMP

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

WIJKKRANT
KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

februari/maart 2015 - 13e jaargang nummer 1 (oplage 6.100)
Van de redacti e
De eerste weken van 2015 zijn alweer achter de rug. En wat voor weken! Sneeuw, gladheid, fi lerecords! Aanslagen, terroristi sche dreigin-
gen! Gaat Griekenland wel of niet de miljarden euro's terugbetalen? De veranderingen binnen Wmo, Jeugdhulp en Parti cipati e zijn voor 
iedereen merkbaar. Hopelijk met niet al te veel problemen, hoewel de talloze nieuwsberichten daarover ook niet alti jd even gunsti g zijn. 
We hebben offi  cieel sinds 27 januari j.l. een nieuw college van B&W. We hopen dat zij alle beloft en uit het bestuursakkoord ook daadwer-
kelijk waarheid kunnen doen worden.
In deze editi e van de wijkkrant bieden wij u weer veel informati e over zaken die zich bij ons in de Kruis- en Schutskamp afspelen. Ook vindt 
u enkele nieuwe rubrieken (wat dacht u van een kruiswoordpuzzel?, een juridische column?), waarvan we hopen dat deze bij u in de smaak 
zullen vallen.                           Wij wensen u weer veel leesplezier..............Geerte, Senay, Brahim, Wim en Hans

Kom naar de wijktafel van donderdag 5 maart a.s. !!

de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken, midden in deze uitgave, met:
- De Wijkwerkwinkel West presenteert zich - Zayaz bouwt en renoveert -
‘Mijn tuintje’ in oprichti ng - Hulp bij studie -

Bezorging van de Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, inclusief de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken, vindt in 2015 plaats in de weekends vooraf-
gaand aan de wijktafels. Na de wijktafel op 5maart a.s. 5 is de eerstvolgende wijktafel op donderdag 11 juni 2015. Indien u op de zondag van dat 
betreff ende weekend de Bossche Omroep niet ontvangen heeft , kunt u op die zondag (tussen 10:30 en 12:00 uur) bellen met 073 513 05 65

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 6/7 juni 2015.    Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 8 mei 2015 aanleveren
(zie ook colofon achterzijde).             Gelieve uw kopij alti jd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

De volgende wijktafel, een bijeenkomst voor alle wijkbewoners, 
biedt een boeiende reeks onderwerpen. De stand van zaken m.b.t. 
het burgeriniti ati ef "Parkeeroverlast in De Schuts- en Kruiskamp", 
het Jongerencentrum 4West, de vele acti viteiten in BBS De Kruis-
kamp, Studiebegeleiding, een nieuwe tuin voor met name kinderen 

en ideeën om buurten in beweging te krijgen met het nieuwe

project ‘De buurt is aan de beurt’.
Kom luisteren en meepraten.
De koffi  e en thee staan klaar.

Wijktafel West    donderdag 5 maart
aanvang 20:00 uur 
Sociaal Cultureel Centrum De Helft heuvel

BLOKKEER DE petitie

HUURVERHOGING!
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Twee oorzaken voor het aantal inbraken.....
Meestal heb ik geen moeite om een onderwerp te vinden voor onze colum in de wijkkrant. U raadt het al, deze 
keer heb ik daar wel moeite mee. Ik kan natuurlijk weer de jaarcijfers over inbraken, diefstallen enzovoorts gaan 
benoemen, de loftrompet spelen over hoe goed de behaalde resultaten t.a.v. deze cijfers zijn of een mineur stukje 
schrijven over hoe belabberd het allemaal wel niet is met deze cijfers.
Ik kan u melden dat er niet veel veranderd is in de cijfers. De woninginbraken zijn in de Kruiskamp iets toegenomen. 
De autoinbraken zijn afgenomen. In de Schutskamp zijn alle inbraken afgenomen.
Nu ik dit zit te schrijven realiseer ik me dat ik wel eens iets kan schrijven hoe dit volgens mij komt. Er zijn een aantal 
facetten welke bepalend zijn voor het aantal inbraken. Ik zal de -in mijn ogen- twee hoofdoorzaken benoemen en 
toelichten: Gelegenheid en Wijkbewoners.

Gelegenheid Autoinbraken:
Nog steeds wordt 75% van de auto inbraken veroorzaakt door het fenomeen "GELEGENHEID". Nog steeds laten mensen tassen met waar-
devolle spullen in het zicht in hun auto liggen. De meeste van dergelijke auto-inbraken gebeuren bij de Helft Heuvelpassage. Even snel 
boodschappen doen na het werk, laptop even onder de stoel en boodschappen doen. Veelal staat de dader op de uitkijk om precies deze 
handelingen waar te nemen. Je hebt je "kont" nog niet gekeerd of weg zijn je spullen. 
Daarnaast zien we vaak dat "BLUE TOOTH" een oorzaak is. Van laptops, Tablets, GSM's, Handsfreebellenapparatuur enz, welke in de auto 
achter blijven staat vaak "Blue Tooth", aan. "Blue Tooth" zendt een signaal uit dat door ieder andere apparaat met "Blue Tooth" kan wor-
den opgepikt. Ja, inderdaad zelfs ik kan op mijn gsm zien of er apparatuur waarvan de "Blue Tooth" aan staat in een auto ligt. De gevolgen 
hiervan laten zich raden.
Gelegenheid Woninginbraken:
De meeste woninginbraken vinden doorgaans plaats tijdens de schemer. Het blijft mij dan ook verbazen dat er nog steeds bewoners zijn 
waar rond deze tijd het huis volledig donker is, de post zichtbaar in de brievenbus hangt of achter de deur ligt. 
In de zomer en recentelijk op de Kruiskamp, vele inklimmingen op klaar lichte dag. Daarvoor zijn een 4-tal zeer jeugdige (13 - 15 jaar) wijk-
bewoners aangehouden. Zij klommen door geopende ramen op de eerste etage naar binnen door met spullen uit de tuin een torentje te 
bouwen. Ook maakten zij bij hoekhuizen dankbaar gebruik van de schutting en de veelal aanwezige zonwering om de openstaande ramen 
te bereiken.
Kortom: sluit alle ramen en deuren als u uw woning verlaat. Plaats -indien mogelijk- extra sloten en anti-inklimmiddelen. Uiteindelijk is 
tegen openbreken en inslaan van ruiten geen kruid gewassen. 

DE WIJKBEWONER:
De wijkbewoners zijn te verdelen in twee groepen, de  daders  en de  oplettende wijkbewoner.
De Daders:
Ook in onze wijk worden de meeste inbraken en andere strafbare feiten helaas gepleegd door wijkbewoners. De meest recentelijke aan-
houdingen tonen dit wederom aan.
De Oplettende wijkbewoner:
Gelukkig zijn er in onze wijk steeds meer oplettende bewoners welke bereid zijn om verdachte situaties bij ons, via 112, 0900-8844 of via 
het BIN, te melden. Tevens maakt een aantal van deze oplettende bewoners lawaai of laten deze zich zien of spreken de inbreker(tjes) aan, 
als deze proberen in te breken.
Ik refereerde aan het begin al dat het aantal inbraken in de Kruiskamp was toegenomen. Ik moet u melden dat het bij een zeer groot aantal 
van deze inbraken bij een poging is gebleven.  DIT LAATSTE IS ONDER ANDERE TE DANKEN AAN DEZE OPLETTENDE WIJKBEWONERS !! 
Rest mij om deze oplettende wijkbewoners te BEDANKEN voor de ondernomen acties en andere wijkbewoners op te roepen hetzelfde 
te doen bij verdachte situaties.

John Coeleveld (wijkagent Kruiskamp/Moerputten):          John.Coeleveld@Brabant-Noord.Politie.nl            Tel: 0900-8844  

BIN: de teller staat op 1.272 leden !!!

Opbrengst collecteweek Nationaal MS Fonds.....
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 2.764,= in Den Bosch opgehaald. Het opgehaalde collec-
tegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt 
u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant?

Neem dan s.v.p. contact op met het Nationaal MS Fonds, tel. 010 591 9839   of via   www.nationaalmsfonds.nl

HULP BIJ NIEUWE START.....
Heeft u het gevoel dat u niet meer mee doet in de maatschappij en ondervindt u hierdoor problemen?
Wellicht is deelname aan het project Maatcoaching dan zinvol voor u. Op korte termijn start Stichting De Ambachtshoeve in het Steunpunt 
Zelfhulp te ’s-Hertogenbosch weer een nieuw project dat door de gemeente ‘s-Hertogenbosch gesubsidieerd wordt.  De 10 groepsbijeen-
komsten zijn bedoeld om samen op zoek te gaan naar handvatten om meer structuur aan te brengen in uw leven.
Het zoeken richt zich op het behouden of vinden van (vrijwilligers-)werk en het vergroten van uw vaardigheden en zelfvertrouwen. Her-
kenning en erkenning zijn centrale begrippen.
Wilt u meer informatie? Kijk dan op   www.ambachtshoeve.nl   of bel met Mieke van Kooij: 073 511 2451  /  06 219 41 906
U kunt ook mailen naar maatcoachingmvdl@home.nl
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Boer Kees.....
Morgenwandeling
Zal ik nog ooit een andere wereld kennen?
Het licht gleed lenig langs de slanke stam der parelgrijze, zilverige dennen.
Er knapten droge naalden, er kwam een man voorbij, tevreden in de morgen.
Kinderen speelden, een luid gelach steeg als een vogelzwerm op uit verborgen leegtes
en zwenkte dan weer af.
Ik zag bij donker mos, nog vochtig van de nacht,
De kleine, helderblauwe bosviolen en verder, waar geen mens het had verwacht,
In de oksel van een kromme tak verscholen, het nest van de specht.
Een koolmees had zich in een dennentop wiegelend aan een dunne twijg gehecht,
Scheerde dan pijlsnel met gedoken kop omlaag, zwenkte en was opeens voorbij.
Er zweefden witte vlinders in het licht, glinsterend, dansend, verder weg en dan weer dichtbij,
Een schuwe eekhoorn joeg met hoge sprongen tussen de takken, onverhoeds uit zicht,
En heel de morgen heeft een kleine merel dieper in het bos zo wonderlijk gezongen,
Zo zorgeloos tussen de stille dennen dat achter mij in blauwe mist, de wereld verschemerde;
Ik zal haar niet meer kennen.

Als het in de lauwmaand mistig is,
Wordt de lentemaand heel fris

Stand van Zaken Burgerinitiatief.....
Wanneer u deze wijkkrant leest, kan ik u slechts melden dat afgelopen 
dinsdag (24 februari) het Burgerinitiatief "Parkeren in West, het moét en 
kán anders" in de raadscommissie ROB is behandeld. Besluitvorming in de 
gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 10 maart a.s.
Het "oude" college was namelijk van mening dat het verstandiger zou  zijn 
om de behandeling van en besluitvorming over het burgerinitiatief door 
te schuiven naar het nieuwe college en gemeenteraad.
De langdurige coalitieonderhandelingen en vorming van het college hebben ons dus niet geholpen bij een snelle besluitvorming.
In de volgende editie van de wijkkrant zullen wij u echter volledig kunnen informeren. 

Pilot Buurtpreventie in De Schutskamp.....
Zoals ook al tijdens de vorige wijktafel is aangegeven door initiatiefnemer Jos Versfeld, willen 
we met Buurtpreventie starten in een deel van De Schutskamp (het gebied omsloten door de 
Hoeflaan, Amundsenstraat, Boschmeersingel en Rijzertlaan). Bewoners van dit gebied krijgen 
binnenkort een flyer in de brievenbus met de oproep om mee te doen of eerst meer informa-
tie te krijgen tijdens een bijeenkomst in de Annakerk.
Ook bewoners van andere buurten in zowel Schuts- als Kruiskamp worden echter van harte 
uitgenodigd om aan deze pilot deel te nemen.
Doe mee met Buurtpreventie
Iedereen wil in een veilige en leefbare buurt wonen. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid 
van de politie en gemeente, maar ook van de bewoners.
Door je aan te melden voor een Buurtpreventieteam kun je een extra steentje bijdragen.
Wat is en wat doet een Buurtpreventieteam?
Een Buurtpreventieteam bestaat uit een paar buurtbewoners, die lopend en/of fietsend door de buurt gaan. Ze hebben een signalerende 
functie. En letten op de staat van de verlichting, bestrating, begroeiing en alle andere vormen van straat-meubilair. Ook zijn ze alert op 
vandalisme en andere soorten overlast en proberen zodoende diefstal en inbraken te voorkomen.
De Buurtpreventieteamleden zijn duidelijk herkenbaar aan hun kleding. Ze hebben hulpmiddelen bij zich, zoals een goede zaklamp. Als 
het nodig is, leggen ze snel contact met de politie. Buurtpreventie is een initiatief van buurtbewoners. Ze werken samen met de politie 
en de gemeente.
Wat is het doel van Buurtpreventie?
Het doel is een veiliger en leefbaarder woonklimaat. Uit ervaring weten we dat buurtbewoners vaak zelf attenter worden door het zien 
van het  Buurtpreventieteam. Ze informeren het team (eerder) over allerlei onveilige situaties. Ook neemt de sociale saamhorigheid toe 
in een buurt door Buurtpreventieteams.
Aanleiding
De afgelopen jaren hield de politie in de wintermaanden al het ‘donkere dagen offensief’. Op diverse centrale plaatsen vonden dan 
controles plaats op inkomende en uitgaande voertuigen. Daarnaast surveilleerde de politie ook te voet in de wijken. Dit gebeurde al in 
samenwerking met burgers uit de diverse wijken.
Vaak zichtbaar zijn blijkt te helpen bij het voorkomen van onveilige situaties en overlast. Daarom functioneren Buurtpreventieteams nu 
zelfstandig. Natuurlijk in overleg met politie en gemeente. Op  veel plaatsen in Nederland zijn al Buurtpreventieteams met veel succes 
actief. Ook direct om ons heen, in Vught, Vlijmen, Drunen en Oud-Heusden.
Start Buurtpreventie in de Schutskamp
We willen nu ook Buurtpreventie starten in een deel van de Schutskamp. Zoals eerder gezegd in het gebied omsloten door de Hoeflaan, 
Amundsenstraat, Boschmeersingel en Rijzertlaan.
Doe je mee?
Heb je belangstelling om mee te doen? Ben je 18 jaar of ouder en woon je in het gebied dat we hierboven noemen? Meld je dan aan:
• Ben je lid van het BuurtInformatieNetwerk dan kun je een mail sturen naar  de BINCO.
• Ben je geen BIN-lid? Stuur dan een e-mail naar de wijkraad West (wijkraadwest@gmail.com)
     óf meld je aan bij Wijkplein De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109, 5224 AC 's-Hertogenbosch.
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Peti ti e BLOKKEER DE HUURVERHOGING.....
Sinds de invoering van het huurbeleid van Rutt e II kunnen de 
huren ver boven infl ati e sti jgen. De huren kunnen in de geregu-
leerde sector dit jaar sti jgen met maximaal 2,5%, 3% of 5%. Welk 
maximum geldt is afh ankelijk van het huishoudinkomen van de 
huurder.
Maar ook huurders met een smalle beurs kunnen een verhoging 
van 2,5% krijgen. De Woonbond wil dat er gekozen wordt voor 
een huurbeleid waarbij de huren niet vér boven infl ati e sti jgen. 
Daarnaast roept de landelijke huurdersorganisati e verhuurders 
op de huursti jging te mati gen. De afgelopen twee jaar stegen de 
huren gemiddeld bijna 10%, waardoor veel huurders fi nancieel in 
de knel (komen te) zitt en.

De Woonbond roept minister Blok, het Kabinet, de 
Tweede Kamer én verhuurders op om te stoppen met 
deze giganti sche huurverhogingen.

Steun de oproep voor betaalbaar huren en teken de peti ti e op www.stophuurverhoging.nl

BLOKKEER DE petitie

HUURVERHOGING!

Open dag Gezondheidscentrum West.....
Op zaterdag 14 maart is er van 10.00 tot 14.00 uur een open 
huis in Gezondheidscentrum West aan de Koenendelseweg. 
De verschillende disciplines die in het Gezondheidscentrum 
zitt en stellen zich dan voor.
Het pand dat voorheen vooral bekend was als huisartsen-
prakti jk heeft  een facelift  ondergaan en biedt nu ruimte 
aan sfeervolle prakti jkruimtes voor uiteenlopende gezond-
heidsdiensten.

Wat is er te doen?
Voor jong en oud is er van alles te zien en te beleven:
• Demonstrati es, zoals het aanbrengen van permanente make-

up, schoonheidsbehandelingen en manuele therapie
• Voorlichti ng, bijvoorbeeld over psychosynthese en blessurepreventi e
• Er kan een grati s conditi emeti ng worden gedaan 
• Rondleiding achter de schermen van de dierenartsenprakti jk: uw kind als chirurg aan de slag
Natuurlijk kunt u ti jdens de open dag de professionals ontmoeten die informati e geven over hun discipline. In het gezondheidscentrum 
vindt u een fysiotherapeut, schoonheidsspecialiste, cosmeti sch arts, cosmedische adviseur, psychosynthese en dierenarts. Er wordt ge-
zorgd voor een hapje en drankje en u krijgt een goody bag met aantrekkelijke aanbiedingen en kleine geschenkjes mee voor thuis (zolang 
de voorraad strekt). 
De volgende organisati es zijn te vinden in het gezondheidscentrum:
FysioCompany van de Ven, een prakti jk met ruime ervaring in het behandelen en begeleiden van pati ënten met problemen in het 
bewegingsapparaat in een voor u plezierige en ontspannen sfeer. Bovendien kunt u bij ons trainen met diverse fi tnessapparaten onder de 
deskundige begeleiding van een fysiotherapeut.
Beauty Salon Unique, waar eigenaresse en ervaren gediplomeerde no-nonsense schoonheidspecialiste Vanessa Spijkers service, kwa-
liteit, persoonlijke aandacht en professionaliteit hoog in het vaandel heeft  staan. Beauty salon Unique biedt verschillende soorten ge-
zichtstreatments aan, maar je kunt er ook terecht voor massages, (bruids) make-up, ontharen door middel van hars of body sugaring of 
wimpers verven.
Psychosynthese Den Bosch, waar persoonlijke verdieping en inzicht wordt bereikt met eenvoudige methodes. Het leert je af te stem-
men op innerlijke en uiterlijke verwachti ngen en behoeft es, wensen en verwachti ngen. Een veilige plaats temidden van alle ontwikkelin-
gen in de snel veranderende wereld om ons heen.  
Pulzzz, waar IPL ontharen voor iedereen betaalbaar is. Bij Pulzzz weet je zeker dat je op een veilige en pijnloze manier defi niti ef van je da-
gelijkse scheerbeurten afk omt. Uiteindelijk gebeurt het echt: geen rode pukkeltjes meer, geen ingegroeide haren, stoppeltjes en irritati es.
BeautyBox Injectables, voor al uw wensen en behoeft e onder begeleiding van advies op maat van onze gespecialiseerde artsen. Wij 
zijn vooruitstrevend en gebruiken uitsluitend producten en cosmeti sche technieken die getest zijn op de werking en veiligheid. Ons doel 
is om u mooier te maken op een zo natuurlijk mogelijke manier. Of het nu gaat om anti -rimpel behandelingen, overmati ge transpirati e 
of bijvoorbeeld een wenkbrauwlift : voor iedere wens hebben wij een specialist die gedegen te werk gaat voor een opti maal resultaat!
Dierenarts ti jger&co, waar harige viervoeters terecht kunnen voor vaccinati es, gebitscontroles- en behandelingen, gezondheidscontro-
les, bloedonderzoek, röntgenfoto’s en chirurgische ingrepen. Natuurlijk helpen wij u ook graag bij de juiste keuze van voeding, ontwor-
ming en behandelingen tegen vlooien en teken. 
Beautytop.nl, cosmedische behandelingen en advies om mensen van elke leeft ijd mooi(er) te laten zijn op een natuurlijke manier zonder 
dat daar een spuit of scalpel aan te pas komt.

Meer informati e
Gezondheidscentrum West bevindt zich aan de Koenendelseweg 9 in Den Bosch. Parkeren kan op het eigen terrein of in de parkeervakken 
langs de straat. Kijk voor meer informati e op de website www.gezondheidscentrumwest.nl
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Nieuw in de Wijkkrant.....
Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 31 maart a.s.- óf via een briefkaart naar de wijkraad 
West, postbus 2023, 5202 CA  te 's-Hertogenbosch  óf  stuur een e-mail naar wijkraadwest@gmail.com (met duidelijke vermelding van 
naam en adres).  Onder de inzenders met de goede oplossing verloten we een cadeaubon t.w.v.  € 25,=  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

2

44 19 14 70 8 35 1 61 63 87 39 68 17 5

49 74 32 25 77 59 66

-

Horizontaal
1. oogharen; 7. grote werkplaats; 12. binnenste van een vrucht; 13. schelpenproduct (sieraad); 14 deel van etmaal; 15. noorderbreedte (afk.); 17. wilde-
beest; 19. brandstof; 21. krachteenheid (afk.); 22. dierenverblijf; 24. ontwerper van gebouwen; 27. rivier in Engeland; 28. rivier in Duitsland; 30. Koreaans 
automerk; 31. Duitse omroep (afk.); 32. (oud) betaalmiddel; 33. opstootje; 35. Duits wijngebied; 37. jong dier; 38. splintertangetje; 41. bloeimaand; 42. 
verlegen; 44. bittere bespotting; 46. toespraak; 47. Italiaans automerk; 48. middel om kopen te bevorderen; 49. beendervet; 50. opening (doorbraak); 
52. morsdoekje; 54. bewoner van Indonesië; 56. Nederlandse vakbond (afk.); 58. jeugdig persoon; 61. loot (stek); 62. familielid; 64. spoedig; 65. zuivel-
product; 67. mannetjesbij; 68. ontkenning; 70. deel van gebit; 72. (zee)wier; 73. samensteller van een regering; 76. aanwijzend voornaamwoord; 77. 
persoonlijk voornaamwoord; 78. meisjesnaam; 79. optisch hulpmiddel; 81. sine loco (afk.); 82. vochtig en bedorven; 83. vriend (Spaans); 84. bitter vocht; 
86. achterdocht; 87. Friese sport.
Verticaal
1. radeloosheid; 2. militaire politie (afk.); 3. varken (Engels); 4. vulkaan op Sicilië; 5. mengsel van cement en zand; 6. kledingstuk; 7. fijn geweven stof 
(fluweel); 8. wat men steelt; 9. straat (Frans); 10. titel (afk.); 11. soort papegaai; 16. kooppoging; 18. zwaardwalvis; 20. liquid crystal display (afk.); 21. 
schrijfgerei; 23. het binnenste van iets; 25. graanstengel; 26. moeilijk buigzaam; 27. lichte herenoverjas; 29. gerechtsgebouw; 32. Franse kaassoort; 34. 
jongensnaam; 36. Nederlandse provincie; 37. aangesloten bij een vereniging; 39. eiland in de Middellandse zee; 40. hoog bouwwerk; 42. het kweken (van 
groente); 43. rangtelwoord; 45. buitendijkse grond; 46. Republik Maluka Selatan (afk.); 51. knaagdier; 53. algemene inspectiedienst (afk.); 54. eiland in 
Caribische zee; 55. deel van wiel; 56. Amerikaanse boerderij; 57. man (kerel); 59. verbinding in naaiwerk; 60. sleeën op een hellende baan; 62. groot soort 
hagedis; 63. mannelijk hert; 66. ieder; 67. bundeltje haar; 69. Europa (afk.); 71. muurholte; 73. wereld voetbalbond (afk.); 74. werelddeel; 75. hoofdstad 
van Letland; 78. oneffen; 80. lang en smal stuk hout; 82. milligram (afk.); 85. den lezer heil (Lat. afk.).
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Mogen we ons even voorstellen?
Willems van Bladel - ADVOCATEN.....
Mr. Roland Willems en mr. Jorg van Bladel hebben 
beiden de nodige ervaring binnen de advocatuur. 
Na zijn afstuderen, heeft mr. Roland Willems be-
wust voor de advocatuur gekozen. Hij is begonnen 
op een kantoor in Helmond. In januari 2007 is hij 
door de rechtbank beëdigd als advocaat.
Mr. Jorg van Bladel is geboren en opgegroeid in 
Haarsteeg. Tijdens zijn studie is mr. Jorg van Bladel  
begonnen als juridisch medewerker op een advoca-
tenkantoor. Na zijn afstuderen heeft hij zijn werk-
zaamheden binnen dit kantoor voortgezet en is hij 
begin 2007 beëdigd als advocaat.
Met ingang van 1 juli 2014 hebben mr. Roland Wil-
lems en mr. Jorg van Bladel  hun krachten gebun-
deld en hebben zij “Willems Van Bladel Advocaten” 
opgericht. Het kantoor is gevestigd in De Koffie-
brandery, een voormalige koffiebranderij aan de 
Daviottenweg 40 in ’s-Hertogenbosch (De Rietvelden). 
Voor de meest uiteenlopende kwesties kunt u terecht bij Willems Van Bladel Advocaten. Mr. Roland Willems behandelt zaken op het 
gebied van strafrecht, huurrecht, erfrecht en personen- en familierecht alsmede ondernemingsrecht. Mr. Jorg van Bladel richt zich 
onder andere op het aansprakelijkheidsrecht waaronder letselschade, arbeidsrecht en bestuursrecht. 
Mr. Roland Willems en mr. Jorg van Bladel hebben ervaren dat veel mensen juridische vragen hebben, maar deze vaak niet meteen 
durven voor te leggen aan een advocaat vanwege de hoge drempel. 
Willems Van Bladel Advocaten wil toegankelijk zijn voor iedereen. Om dit te bewerkstelligen houdt het kantoor een gratis inloop-
spreekuur. Iedere dinsdag van 16:00 uur tot 17:30 uur is iedereen welkom om juridische vragen geheel vrijblijvend en kosteloos aan 
de advocaten voor te leggen. 
Advocaten staat er om bekend duur te zijn. Ook dit gegeven vormt voor veel mensen aanleiding om geen beroep te doen op bijstand 
van een advocaat. Wat velen echter niet weten is dat de meeste advocaten kun werkzaamheden verrichten op basis van gefinancierde 
rechtsbijstand. In de volksmond ook wel “advocaat van onvermogen genoemd”. Wat houdt dit nu eigenlijk in?
Als uw inkomen en/of vermogen onder een bepaalde grens ligt, die is vastgesteld door de Raad voor rechtsbijstand, dan worden de 
advocaatkosten gedragen door de overheid. De particulier is in dat geval enkel een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte hiervan 
varieert en is afhankelijk van uw financiële situatie. De eigen bijdrage is een eenmalige vergoeding die aan de advocaat moet worden 
betaald. Is deze bijdrage voldaan, dan maakt het voor u verder niet uit hoeveel tijd de advocaat aan het dossier besteedt. De eigen 
bijdrage dekt immers alle werkzaamheden van de advocaat. 
Het kan echter ook zo zijn dat u verzekerd ben voor rechtsbijstand. Veel mensen weten echter niet dat ze in dat geval zelf een advocaat 
kunnen benaderen voor juridische hulp. Het Europese Gerechtshof heeft namelijk definitief bepaald dat men zelf de keus heeft bij het 
inschakelen van een advocaat als sprake is van een juridisch geschil waarbij een advocaat noodzakelijk is. Dit geldt ook voor adminis-
tratieve procedures zoals de bezwaarprocedure. 
Voor het geval men niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt en men ook geen rechtsbijstandsverzekering heeft, 
dan verricht de advocaat zijn werkzaamheden op basis van een uur honorarium. Willems Van Bladel Advocaten hanteert een concur-
rerend uurtarief. De facturatie geschiedt maandelijks en wordt voorzien van een gespecificeerde tijdsverantwoording. Ook bestaat de 
mogelijkheid om vaste prijsafspraken te maken, uiteraard afhankelijk van de wensen en behoeften. 
We hopen met dit artikel duidelijkheid te hebben verschaft omtrent de advocaatkosten. Willems Van Bladel Advocaten is van mening 
dat goede juridische bijstand voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht de financiële situatie van de rechtzoekende. Iedereen die 
op zoek is naar toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare juridische dienstverlening is van harte welkom op ons kantoor aan de 
Daviottenweg 40 te ’s-Hertogenbosch.

Willems van Bladel Advocaten
Daviottenweg 40
5222 BH  's-Hertogenbosch
Tel: 073 747 0406
Fax. 073 – 747 04 07
Email: info@wvbadvocaten.nl

www.wvbadvocaten.nl

Willems van Bladel Advocaten houdt kantoor in De Koffiebran-
dery, een bedrijvenverzamelpand gevestigd op De Rietvelden 
aan de rand van het centrum van 's-Hertogenbosch

Willems van Bladel Advocaten DOORTASTEND, GEDREVEN
en BETROKKEN
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Nieuwjaarsbijeenkomst "De Lindeboom".....
Op dinsdag 6 januari hield bewonersvereniging "de Lindeboom" haar tra-
ditionele Nieuwjaarbijeenkomst.
Vele bewoners maakten van de gelegenheid gebruik om naar de feestelijk 
ingerichte ontmoetingsruimte te komen en elkaar het beste te wensen 
voor het nieuwe jaar. Het bestuur had een duo gecontracteerd om voor de 
bewoners op te treden, maar door ziekte van een van de twee moest er 
geïmproviseerd worden.
Maar het optreden dat de enig overgebleven “artiest” liet zien was formi-
dabel. De bewoners hadden een erg gezellige middag met elkaar waarbij 
het bestuur zich ook niet onbetuigd liet want die zorgde voor een hapje 
en een drankje.
Na ook al in december de kerstviering bijgewoond te hebben kunnen onze bewoners er tot carnaval weer tegen, want ook dan belooft 
het gezellig te worden.
Noot redactie: ten tijde van opmaak van de wijkkrant moest het nog carnaval worden, dus of het ook inderdaad gezellig was, lezen we ongetwijfeld volgende keer.

Computerlessen in SCC De Helftheuvel.....
In het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel worden, in samenwerking met de Hobby Computerclub HCC, regelmatig cursussen en 
workshops voor computers gehouden. Zo is er onlangs een cursus Windows voor beginners afgerond en een 2e cursus is in voorbereiding.
In februari is er een cursus voor gebruikers van de iPad van Apple gehouden en later in het jaar zal een cursus Windows voor gevorderden 
worden georganiseerd. Op verzoek zijn ook andere computercursussen of workshops mogelijk zoals digitale foto- en videobewerking.
U kunt zich aanmelden bij  cvanaken@ziggo.nl  of per telefoon  073 623 0197
Daarnaast zijn in de foyer van De Helftheuvel aanmeldingsformulieren aanwezig.

TAI CHI CHUAN 50+.....Elke vrijdagochtend in SCC De Helftheuvel
Bewegen houdt gezond. Dat weten we en langzaam bewegen werkt nog sterker. 
Langzaam bewegen maakt uw beenspieren sterker, waardoor u minder valt, uw concentratie verhoogt, 
uw conditie wordt beter, u wordt soepeler doordat u gaat ontdekken, waar u spanningen vasthoudt (niet 
leuk maar wel essentieel om los te kunnen laten!).
Uw hoofd wordt rustiger, minder stress, minder gepieker, beter slapen, zodat u meer kunt genieten van 
wat de dag brengt. Niet moeilijk en voor iedereen toegankelijk.
Wekelijks trainen helpt u om bovenstaande eigen te maken.
U bent welkom!     Elke vrijdagochtend van 9:30 tot 10:30 uur in SCC De Helftheuvel.
Aanmelden bij  Diny Fiscalini  06 389 20 362   of   Marianne Penninks  06 510 82 820

Proefles op aanvraag !!

Gezellige Oosterse markt "AYOBOWAN".....Zaterdag 18 april a.s. in SCC De Helftheuvel
In samenwerking met de winkeliersvereniging Helftheuvelpassage en het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel organiseert stichting 
Hulp Wadduwa Sri Lanka een gezellige Oosterse markt op zaterdag 18 april a.s. De opbrengst van deze markt komt ten goede aan studen-
ten uit het studiefonds van Stichting Hulp Wadduwa.
Er zijn tal van verschillende kramen aanwezig, waar leuke aparte spulletjes te koop zijn, indische gerechten, etc. Ook zijn er workshops,  
zelfs voor de kinderen.
Dit alles zal een muzikale omlijsting hebben.een gezellige dag van 11:00 tot 20:00 uur, met ook een prachtige loterij.
Op  www.waduwa.nl  kunt u lezen wat er met de opbrengst staat te gebeuren. De entree bedraagt € 2,50 voor de hele dag.
U bent van harte welkom..........Ad van Lokven en Geert Hanegraaf (Stichting Hulp Wadduwa)

Oproep van de vrijwilligers Proper Jetje.....
De deelnemers (ouders en kinderen) aan het buurtschoonmaakproject Proper Jetje in de Bel-
gische buurt ruimen een keer per maand zwerfvuil op in de wijk. In de wintermaanden is er 
een stop voor de kinderen. Een aantal buurtbewoners ruimt het hele jaar door, elke week (of 
vaker), veelgebruikte plekken in de wijk op, zoals de hangplek en speelplaats op de Brussellaan, 
de speeltuin op het superpleintje, de omgeving van de BBS.  Niet omdat andermans rommel 
opruimen een hobby is, maar om de verloedering van de wijk tegen te gaan.
Wat komen zij zoal tegen? Op de oever van de Luxemburgsingel werd regelmatig een aantal 
plastic zakjes met hondenpoep aangetroffen. Het op uitlaatroutes, nadat de hond zijn of haar 
behoefte heeft gedaan, is natuurlijk niet de bedoeling. Het plastic is gevaarlijk voor de watervogels, het is goor en het blijft jaren in de 
natuur als het niet wordt weggehaald. De gemeente maait de oever wel, maar ruimt geen blikjes en plastic op.
Het verzoek aan de hondenuitlaters is om de hondenpoep in zakjes in de eigen vuilnisbak te gooien. En voor alle bewoners: dit geldt 
uiteraard ook voor lege broodzakjes, glaswerk, blikjes, etc.
Namens Proper Jetje.....alvast bedankt voor eenieders medewerking !!!
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Boekenhoek in het Wijkplein.....
Er zijn nog steeds veel mensen die graag lezen. Omdat de bibliotheek op de Helftheuvel jammer genoeg 
verdwenen is, is er sinds kort op het Wijkplein de Helftheuvel ( Helftheuvelpassage 109) een boekenhoek 
gecreëerd.
De bedoeling van de boekenhoek is een uitleen van boeken met gesloten beurs. Kom eens met een boek(-
en) van thuis en ruil dit (deze) met een boek van ons. Zo ontstaat een roulatie van boeken, waar veel be-
woners plezier van hebben.
Omdat we eerst willen bekijken hoe groot de belangstelling is, starten we eerst met een dagdeel en wel op 
woensdagochtend tussen 9:00 en 12:00 uur.          Hopelijk tot snel in onze "boekenhoek"

Wandelen met Ruud.....
Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO 's-Hertogenbosch heeft sinds 2014 een wandelgroep. De wandel-
groep is speciaal opgezet voor inwoners van 50 jaar en ouder.
‘Door een wandelgroep toe te voegen aan ons aanbod, is er voor ieder wat wils.’ Want ook als atle-
tiek of hardlopen niet meer zo soepel gaat, is het belangrijk om in beweging te blijven.
En wat is er nou gezelliger dan samen met leeftijdgenoten door de schitterende binnenstad of de 
prachtige natuur van ’s-Hertogenbosch te wandelen?
Deze ambitie van O.S.S-VOLO sluit aan bij de gedachte van Sportwijk West, iedereen in beweging!
Wandelen is leuk, gezellig en gezond. De wandelgroep loopt iedere zondag (van 10:00 tot circa 11:15 
uur) ongeveer 5 kilometer. Het vertrek is meestal vanaf de roltrap bij de westzijde (achterkant) van 
het station.
Interesse om mee te wandelen?   Neem contact op met Ruud Berlo, e-mail berlo@home.nl
of  Ruud van Nistelrooij, e-mail: ruud@oss-volo.nl   telefoon 073 621 4279
Bij voldoende belangstelling wordt ook gestart met een sportieve wandelgroep die ongeveer 10 km 
per keer loopt.  Aan deelname aan de wandelgroep zijn in 2015 geen kosten verbonden.

Bent u schilder/kunstenaar.....
En wilt u uw (schilder-)kunst in uw wijk exposeren?
Wijkplein De Helftheuvel geeft wijkbewoners gratis de mogelijkheid om hun werk te tentoonstellen.
De wanden van Wijkplein Helftheuvel hebben het ideale systeem voor uw exposities van kunst-of schil-
derwerk.
Wilt u komen exposeren?
Neem contact op via tel.nr.  073 622 1606  óf stuur een e-mail naar  wijkplein.helftheuvel@divers.nl

Openingstijden Wijkplein De Helftheuvel.....
Maandagmiddag 13:00 - 16:00 uur
   spreekuur budgetcoach 14:00 - 16:00 uur
Dinsdagochtend 09:00 - 12:00 uur 
Dinsdagmiddag  13:00 - 16:00 uur
   wijkagent 13:00 - 14:30 uur
Woensdagochtend 09:00 - 12:00 uur
   WMO 09:00 - 11:00, juridisch spreekuur 10:00 - 12:00 uur
Donderdagochtend 09:00 - 12:00 uur
   Bureau Sociale raadslieden 10:00 - 11:30, 'S-Port 10:00 - 11:00 uur
Op alle dagen zijn naast de spreekuurhouders ook medewerkers van het buurtteam West aanwezig.
(het buurtteam West bestaat uit medewerkers van Mee, Juvans en Divers)

Wandel je FIT.....
Voor wie? Voor bewoners van ’s Hertogenbosch West van 55 jaar en ouder die het leuk vinden

  om wekelijks met een groep te wandelen. 
Wanneer? Iedere donderdag van 13:30 tot 14:30 uur. Start 20 februari 2015
Waar? Begin- en eindpunt is Park De Taling (Eendenkooi 2). Verzamelen bij de receptie.
Hoe ver? Afhankelijk van je belastbaarheid, maximaal een uur wandelen. Aansluitend is er een mogelijkheid om gezamenlijk iets te

  drinken in het Atrium van Park De Taling.
Begeleiding? De groep wordt begeleid door een sportbegeleider + vrijwilliger. Tevens neemt een fysiotherapeut bij de geïnteresseer

  den een gedegen fitheidtest af.
Kosten? € 11,95 per maand. Dit is inclusief koffie/thee na afloop.
Wat moet ik aan?  Stevige schoenen waar u goed op kunt wandelen en gemakkelijk zittende kleding. En neem een flesje water mee.
Aanmelden? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurizio Atzeni  m.atzeni@vanneynsel.nl  073 822 8700
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Acti viteiten in Park De Taling.....
Iedere eerste donderdag van de maand is er een Sociëteitmiddag in Park De Taling met 
leuke, steeds wisselende, acti viteiten en verrassende menu’s.
• Donderdag 5 maart is het Thema  “ouder worden en afh ankelijkheid” waarin u wordt 

uitgenodigd om mee te praten over dit thema. Geleid door geestelijk verzorger Leon 
Verhoeven. Er wordt niet alleen gepraat maar u kunt ook luisteren naar leuke muziek.

        Aansluitend is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een warm buff et, aanmelden tot 2 maart.
• Woensdag 18 maart  speelt voor u Orkest “Da Capo” van 14:30 tot 16:00 uur, entree € 2,50
• Zaterdag 28 maart  “Orva Live” met verschillende arti esten van 14:30 tot 16:00 uur, entree € 2,50
• Donderdag 2 april  is het Thema “Pasen”. U kunt deelnemen aan de Paas-brunches (aanmelden tot 30 maart!!).
        Met gezellige muziek van Troubadour Eduard Hagenstein
• Woensdag 8 April   Voorjaarsconcert “MCC-Orkest” van 14:30 tot 16:00 uur, entree € 2,50
• Woensdag 22 april   Concert verzorgd door de “de Vriendenkring” ti jd 19:30 tot 21:00 uur, entree € 2,50
• Iedere dinsdag  is er om 14:00 uur Kienen. Loop gerust eens binnen!

Park De Taling  -  De Eendenkooi 2  -  5223 KG `s-Hertogenbosch  -  T: 073 822 8400

Vrijwilligers gezocht voor Park De Taling.....
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, om een groepje bewoners te begeleiden, die het leuk vinden om in het Engels te converseren.
Ook vrijwilligers die het leuk vinden om te zingen met een groepje bewoners of willen helpen in het restaurant, zijn zeer welkom.

Neem voor meer informati e contact op met  Marjan Verrijt  T: 073 822 8416  of  E: m.verrijt@vanneynsel.nl

Tuinhulp West zoekt Tuinhulpen
Tuinhulp West is een vrijwilligersinitiatief van enkele bewoners in 
’s-Hertogenbosch  West die graag tuinieren maar ook graag over 
hun eigen tijd beschikken. 
Wij stellen onze diensten beschikbaar aan mensen die vanwege 
(toenemende) beperkingen niet meer in hun eigen tuinonderhoud 
kunnen voorzien. Mensen die graag willen blijven wonen in hun 
vertrouwde omgeving en van het ‘groen’ willen blijven genieten. 

Wij werken samen met het Sociaal Wijkteam, buurtteam (bestaat uit 
Divers, Juvans en MEE, Wijkplein Helftheuvel en Boschveld) en Smart Coach. 
We maakten een eigen vragenlijst  die door het Wijkteam en buurtteam 
wordt gebruikt. Dit om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van 
onze vrijwilligheid. Indien nodig koppelen we ook terug aan medewerkers.

Wij willen met Tuinhulp West een verband 
organiseren tussen tuinvrijwilligers zodat 
we elkaar kunnen helpen, uitwisselen en 
inspireren. Het is niet leuk om in je eentje aan een 
verwaarloosde tuin te beginnen. Door het samen 
te doen kun je resultaat maken.  Het  regelmatig 
bijhouden daarna, is dan gemakkelijk.
Dat doe je zelf op afspraak, in overleg met de be-
    woner en wanneer  

het jou uitkomt.
Dat is het voordeel, je zit  
niet vast aan een rooster. 
Onze ervaringen tot nu toe 
zijn positief. En het leuke is, 
wij maken mensen blij !

Ben je geïnteresseerd? 
We willen graag met 
je kennismaken.

Meld je aan via het Wijkplein bij de wijkwerker 
van Divers, Brahim Settout tel: 06 50648060 of via 
de e.mail: b.settout@divers.nl

  
 
 

is een bewonersinitiatief waar niet alleen goederen maar                       
ook diensten, talenten, kennis en informatie gratis 

kunnen worden gedeeld waarbij ontmoeting centraal staat. 
 

Bruikbare goederen zoals:  klein huishoudelijk, kleding en  
speelgoed kunnen bij ons worden ingeleverd waarna  

het gesorteerd wordt om hiermee de winkel in te richten.  
Bezoekers kunnen gratis een aantal artikelen uitzoeken.

     (voor luxe items vragen we een kleine bijdrage)
 

Op maandag ontvangen wij mensen die op of onder de armoedegrens 
leven om spullen uit te kunnen zoeken die zij nodig hebben. 

Professionals kunnen je doorverwijzen voor deze VIP-behandeling. 
 

Denk je dat je hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op                
met je begeleider/hulpverlener van het Wijkteam, Juvans,  

Humanitas of andere instelling of bel Geerte van Hoek, 06-40983899. 
 

 
 
 

 

   Kooikersweg 551-553 Iedereen is welkom om 
gezellig een bakje koffie     

te komen drinken! 

5224 AT ‘s-Hertogenbosch 

Maandag:     op afspraak 
Woensdag:  10:00u – 16:00u 
Donderdag: 10:00u – 16:00u 

 

Doorgeefwinkel West deelt plek met Fietsenproject.....
Eindelijk is het dan zover: in februari zijn we gestart met het fi etsreparati eproject! Velen van jullie kennen het project misschien al uit 
Boschveld en nu hebben we een aantal vrijwilligers bereid gevonden om de werkplaats op de Kruiskamp te komen ondersteunen en wel 
bij de Doorgeefwinkel aan de Kooikersweg. De fi etswerkplaats is een plek waar we gezamenlijk werken aan de realisati e van een buurt-
voorziening die kosteloos diensten verleent aan bewoners door bewoners.
Voorlopig zijn Abdyl en Willem iedere donderdag van 9:00 tot 16:00 uur aanwezig om je te helpen je fi ets te repareren wanneer je geen 
budget hebt om dit bij de fi etsenmaker te laten doen. Je kunt niet je fi ets afgeven en wachten tot reparati es gedaan worden. Nee, je 
gaat zelf aan de slag. Abdyl en zijn vrijwilligers helpen je om je fi ets te fi xen! Ben je handig en lijkt het je leuk om mee te komen helpen, 
loop gerust eens binnen bij Abdyl of de Doorgeefwinkel West. We hopen dat er binnenkort genoeg bewoners meedoen om vaker open 
te gaan!

Meer informati e? Bel met Geerte van Hoek (06 409 83 899) of Abdellah Ben Jeddi (Sociaal Wijkbeheerder Zayaz, 06 558 58 669)
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Over Platform073.....
Platform073 is dé plek waar inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente 's-Hertogenbosch el-
kaar kunnen vinden en helpen.
Ben je op zoek naar contact, hulp, materialen of kennis? Of wil je juist iets aanbieden? Platform073 maakt uitwisseling en samenwerking 
mogelijk!
Voorwaarde is dat alle uitwisseling GRATIS is: je mag geen geld vragen of aanbieden voor je diensten, materialen of kennis.
Je kunt alle vragen en aanbod op platform073  meteen bekijken, zonder in te loggen.
Wil je in contact komen met een vrager/aanbieder of zelf een vraag of aanbod plaatsen, dan is het nodig om je aan te melden.
Wil je graag persoonlijke hulp bij het gebruik van Platform073? Neem dan contact op via de website. Een medewerker bij jou in de buurt 
neemt dan contact met je op.
Voor wie is het?
Platform073 is er voor inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente 's-Hertogenbosch.
Inwoners:
Heb je een talent dat je graag met anderen wil delen? Wil je graag in contact komen met anderen? Of heb je hulp nodig bij een klus? Zoek 
je een leuke manier om je in te zetten voor een ander of de samenleving? Heb je een goed idee voor je wijk of stad en wil je samenwerken 
met anderen? Platform073 brengt mensen met elkaar in contact zodat je elkaar kunt helpen!
Organisaties/groepen:
Verenigingen, stichtingen en groepen kunnen via Platform073 kennis en materialen uitwisselen, samenwerken en vrijwilligers vinden.
Bedrijven:
Wil je je met je bedrijf, commerciële organisatie of als ZZP'er onbetaald inzetten voor de samenleving? Via Platform073 kun je in contact 
komen met inwoners of non-profit organisaties die hulp kunnen gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door gratis je kennis of ervaring aan te 
bieden of een club te sponsoren.

Neem snel een kijkje op www.platform073.nl

MEER met elkaar.....
MEER! met elkaar is een ontmoetingsplaats waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ont-
moeten.  Het is een plek waar je kan ontwikkelen en je nieuwe dingen van elkaar kunt leren. MEER! met elkaar  is op 
vier locaties in de stad actief: Schutskamp/ Kruiskamp, Hambaken, Haren-Donk-Reit en Boschveld. Elke MEER! met 
elkaar locatie heeft  een eigen activiteiten aanbod en een  aantal van deze activiteiten bieden wij ook stedelijk aan.

Op 16 december hadden wij een hele leuke dag georganiseerd om mensen uit 
de wijk te ontmoeten en ons netwerk te vergroten.
Samen met de breiclub, Doorgeefwinkel West  en de kookclub van de BBS Westerbreedte 
hebben wij met elkaar een lunch klaargemaakt en gezamenlijk gegeten. 
Voor de planning van de eerste vier maanden van 2015 heeft de initiatiefgroep van MEER! 
met elkaar  West enkele ideeën op papier gezet. We hebben 3 cursussen georganiseerd: 
Geld maakt (niet) gelukkig, de Verzorgingscursus en de naailes. Bij mooi weer willen wij 
graag een stadswandeling of fietstocht organiseren, ook denken wij aan het organiseren 
van verschillende workshops, bijvoorbeeld kleding herstellen of gezonde voeding. Verder 
kunnen we gezamenlijk ontbijten en elke laatste dinsdag van de maand gaan we koken. 
Door met elkaar te koken leer je de gerechten uit andere culturen kennen- en klaarmaken. 
Ook leer je elkaar kennen. Daardoor word je wereld weer groter.
Ideeën? Kom langs bij de Initiatiefgroep. Bel 073 822 5242   of   stuur een e-mail naar
meer.metelkaarwest@gmail.com
Kindcentrum Westerbreedte, Jan Olieslagerstraat 51, Den Bosch: ruimte van Divers

Wil je meer informatie om vrijwilliger te worden?
Neem dan contact op met Claudia ten Hove, T: 06 215 93 723  of  E: c.tenhove@divers.nl

Voor informatie over de taalontmoeting?
Neem contact op met Karima Majaiti, T: 06 113 77 902  of  E: k.majaiti@divers.nl

Veranderingen in Zorgland.....
Het is al volop in het nieuws geweest, de invoering van de WMO, en dat brengt veel veranderingen met zich mee. Dat merken wij op 
dagcentrum de Schalm ook. Een deel van de zorg die eerst via de overheid werd gefinancierd is op 1 januari naar de gemeente overge-
heveld. Deze verschuiving brengt een flinke bezuiniging met zich mee van 25 %. Dit betekent dat de zorg een andere vorm krijgt. Cello 
staat achter de visie van de WMO om de lokale samenleving meer te betrekken bij de organisatie en ondersteuning voor kwetsbare 
burgers, ook binnen de Schalm. Een van de oplossingen voor het verminderen van de kosten is het inzetten van vrijwilligers.
Vrijwilligers kunnen een aantal taken van de professional overnemen wat kostenbesparend werkt en mooie ontmoetingen oplevert.
Denk hierbij aan; Wandelen, koken, creatief enzovoorts
Daarom zijn we op zoek naar U! Neem daarom gerust contact met ons op.
Waar we nu vooral naar op zoek zijn, is een vrijwilliger die de lunch mee kan begeleiden, onder supervisie van een professional, op  
groep Koraal. De cliënten van Koraal krijgen, door middel van voorspelbare gestructureerde dagbesteding, een waardevolle dag. Wij 
ondernemen verschillende activiteiten in het gebouw en in de wijk.  Om de zelfstandigheid te behouden en eigen regie te waarborgen 
smeren deze cliënten hun eigen brood en kunnen zij hun eigen beleg kiezen, dit met ondersteuning van begeleiding. Spreekt dit je aan 
en zijn kwaliteiten rustig, duidelijk, trouw en verzorgend kom eens kijken op dagcentrum de Schalm 

Dagcentrum De Schalm   -   Eindhovenlaan 121   -   5224VG  ‘s-Hertogenbosch   -   073 621 3281
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Activiteitenoverzicht (van 2 maart t/m 24 april) MEER! met elkaar.....
Maandag 2 maart
9.00 – 11.30 uur  
Initiatiefgroep 
Naailes 4de keer

Dinsdag 3 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Inloop, Breiles van Joke
bewoner uit de wijk

Woensdag 4 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Taalontmoeting 
Kinderoppas  aanwezig: aanmel-
den

Vrijdag 6 maart 
9.30 – 12.00 uur 
Geld maakt (niet) gelukkig!
Van tevoren inschrijven!!

Maandag 9 maart 
9.00 – 13.00 uur 
Vrouwendag: Alle vrouwen 
welkom!
Naailes 5de keer

Dinsdag 10 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Opvoedingsondersteuning 
door Karima Lasgaa, Divers

Woensdag 11 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Taalontmoeting 
Kinderoppas  aanwezig: aanmel-
den

Vrijdag 13 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Cursus verzorging 
(epileren met touw) 
Van tevoren inschrijven!!

Maandag 16 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Initiatiefgroep 
Naailes 6de keer

Dinsdag 17 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Schilderen met Joke, bewoner uit 
de wijk

Woensdag 18 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Taalontmoeting
Kinderoppas  aanwezig: aanmel-
den

Vrijdag 20 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Cursus verzorging (gezichtsmas-
sage)
Van tevoren inschrijven!!

Maandag 23 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Wandelen met iedereen
Naailes 7de keer

Dinsdag 24 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Voorlichting gezonde voeding van  
Boudewijn, gewichtsconsulent/
Life Coach

Woensdag 25 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Taalontmoeting 
Kinderoppas  aanwezig: aanmel-
den

Vrijdag 27 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Cursus verzorging
(haaradvies) 
Van tevoren inschrijven!!

Maandag 30 maart 
9.00 – 11.30 uur 
Initiatiefgroep
Naailes 8ste keer

Dinsdag 31 maart 
Samen koken 9.00 – 11.30
Samen lunchen 12.00 - 13.00
(Nederlands) € 1,50

Woensdag 1 april  
9.00 – 11.30 uur 
Taalontmoeting 
Kinderoppas  aanwezig: aanmel-
den

Vrijdag  3 april 
Geen activiteit  

Maandag 6 april 
Geen activiteit

Dinsdag 7 april 
9.00 – 11.30 uur 
Inloop, verwenochtend voor 
vrouwen

Woensdag 8 april  
9.00 – 11.30 uur 
Taalontmoeting 
Kinderoppas  aanwezig: aanmel-
den

Vrijdag 10 april 
9.00 – 11.30 uur 
Cursus verzorging 
(kleuradvies)
Van tevoren inschrijven!!

Maandag 13 april 
9.00 – 11.30 uur 
Initiatiefgroep
Naailes 9de keer

Dinsdag 14 april 
9.00 – 11.30 uur 
Inloop, Breiles van Joke
bewoner uit de wijk

Woensdag 15 april  
9.00 – 11.30 uur 
Taalontmoeting 
Kinderoppas  aanwezig: aanmel-
den

Vrijdag 17 april 
9.00 – 11.30 uur 
Cursus verzorging 
(make-up opbrengen) 
Van tevoren inschrijven!!

Maandag 20 april 
9.00 – 11.30 uur 
Initiatiefgroep 
Naailes 10de keer

Dinsdag 21 april 
Samen koken 9.00-11.30 uur 
Samen lunchen 12.00 - 13.00 uur
(Nederlands) € 1,50

Woensdag 22 april  
9.00 – 11.30 uur 
Taalontmoeting 
Kinderoppas  aanwezig: aanmel-
den

Vrijdag 24 april 
9.00 – 11.30 uur 
Cursus verzorging 
(hoofddoek dragen)
Van tevoren inschrijven!!

Naailes
In 10 lessen leer je basisvaardigheden om te kunnen naaien. Je leert maten opnemen, de juiste stof bij het juiste patroon zoeken, het 
patroon aanpassen op jouw maat en in elkaar naaien.
Inschrijven: 10 lessen = € 10,=
Cursus:  Geld maakt (niet) gelukkig!
Tijdens deze vierdelige cursus Budgetteren ervaar je wat er voor jou belangrijk is aan geld. Het gaat om keuzes maken en hoe je deze 
kunt maken. Daarnaast krijg je handige tips en uitleg over hoe je met geld om kan gaan, zoals het bijhouden van een huishoudboekje. 
Je oefent hoe je “nee” kan zeggen tegen anderen, bijvoorbeeld de verkoper aan de deur. Je krijgt een beter beeld van de vraag: “Zijn 
de prijzen die in de reclamefolders echt zo goedkoop?” En er is informatie over (ziektekosten-)verzekeringen en toeslagen die je zelf 
kunt aanvragen.  
De cursus wordt gegeven door Anke Molenschot, met jarenlange ervaring en kennis van alle regelingen rondom geld.
Inschrijven: 4 lessen = € 4,=
Cursus: Verzorging 
Tijdens deze cursus leer je alles over de verzorging van jezelf zoals: “hoe verzorg je je gezicht het beste?” of leer je een gezichtsmas-
sage te geven. Krijg je kleuradvies, zodat je weet welke kleur het beste bij jou past. Ook het opbrengen van make-up. Voor diegenen 
die nog willen kunnen een ochtend extra kiezen om te kijken naar verschillende manieren om een hoofddoek te dragen. 
Inschrijven: 5 lessen = € 5,=

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
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De ergotherapeut is er voor meer dan u denkt! 

Maud Homan, ergotherapeut bij Ergotherapie Helftheuvel komt bij veel wijkbewoners aan huis. Ze richt zich op 
alle kleinere of grotere problemen in activiteiten die mensen tegenkomen. De komende drie uitgaven van de 
Wijkkrant informeren wij u graag over verschillende werkgebieden van de Ergotherapeut. In deze uitgave staan 
‘zelfzorg’ en ‘hobby’s ‘ centraal.  

Zelfzorg 

Om zelfstandig te kunnen blijven is het erg belangrijk dat u zich kunt wassen, aan-
kleden en dat u zelf naar het toilet kunt gaan. Soms worden deze taken, door een 
aandoening of het ouder worden, moeilijker. Er wordt dan snel gedacht aan 
thuiszorg of mantelzorg. Vaak wordt vergeten dat er veel handige oplossingen zijn 
waarmee u zelf uw taken kunt blijven uitvoeren. 

Er kunnen allerlei zelfzorg taken zijn die u graag (gemakkelijker) zelfstandig wilt kun-
nen blijven uitvoeren. Van douchen tot nagels knippen. Van knoopjes dichtmaken 
tot het aantrekken van (steun)kousen. Maud kijkt naar de mogelijkheden om dit 
soort taken, eventueel met een hulpmiddel, zélf uit te voeren.  

Veel mensen worden moe van zelfzorgtaken. Is dat bij u ook het geval? Maud zoekt 
naar een oplossing om beter om te gaan met uw energie. Denk aan zittend douchen 
of aankleden. Of haren wassen zonder armen boven het hoofd te houden. 

Hobby’s 

Voor veel mensen zorgen hobby’s voor een stuk ontspanning en sociale contacten. Heeft 
u steeds meer moeite om uw hobby uit te voeren? Of zoekt u een passende hobby? Ook 
hiervoor heeft u veel aan de begeleiding van de ergotherapeut. Oplossingen zijn er op 
veel terreinen: een aanpassing van een rolstoel voor bijvoorbeeld tennis of basketbal, 
passend vervoer naar uw hobby, het zo goed mogelijk omgaan met uw energie tijdens 
het uitvoeren van de hobby of het combineren van de hobby met het dagelijks leven. 

Er zijn ook talrijke handige hulpmiddelen op de markt. Bijvoorbeeld voor het vasthouden 
van kaarten of het lezen. Maar ook grote hulpmiddelen als een trippelstoel of rolstoel. 
worden ingezet.  

Vergoeding 

Iedere Nederlander krijgt uit de basisverzekering 10 uur ergotherapie vergoed. Er zijn diverse oplossingen voor ver-
goeding van hulpmiddelen en aanpassingen. De aanvraag hiervoor wordt ook mede door Maud verzorgd.  

Volgende wijkrant 

In de volgende wijkkrant zullen wij u informeren oplossingen op gebied van keukentaken en mobiliteit / vervoer die 
Ergotherapeut Maud Homan biedt. 

Bel voor meer informatie met  Maud Homan, Fysiotherapie en Ergotherapie Helftheuvel, 073 6847100 
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Op 5 maart gaat het over heel veel
De wijktafel van donderdag 5 maart is nu 
eens geen themabijeenkomst. Er komen 
op de bewonersbijeenkomst tal van 
onderwerpen voorbij. De wijktafel wordt 
gehouden in SCC De Helftheuvel en 
begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer het 
burgerinitiatief om de parkeeroverlast in 
De Schutskamp aan te pakken, jongeren-
centrum 4West, activiteiten in BBS 
Kruiskamp en studiebegeleiding. Verder 
aandacht voor een nieuwe ontmoetings-

ruimte en het project ‘De buurt aan de 
beurt’. Over die onderwerpen is meer te 
lezen op pagina 4 van deze uitgave van 
Wijkgericht. 

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, februari 2015

De Compagnie weer in volle gang
Nieuwe regels van de rijksoverheid zorgden in 2012 nog voor een fikse vertraging, maar inmiddels 

is woningcorporatie Zayaz weer druk met de voorbereiding van de tweede fase van De 

Compagnie, een complex van negentig sociale huurappartementen. En dat is niet alleen goed 

nieuws voor de toekomstige bewoners van dat project.

Zayaz bedacht immers behalve die 
appartementen ook een ontmoetings-
ruimte. Die kan straks gebruikt worden 
door de hele wijk. De Compagnie verrijst 
op het braakliggend terrein aan de 
Michiel de Ruyterstraat en Witte de 

Withstraat. De tweede fase voorziet in 
negentig huurappartementen met 
inpandige bergingen. Die bergingen zijn 
groot genoeg voor het stallen van 
scootmobiels. Het hele complex wordt 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er 

komen tachtig parkeerplaatsen, allemaal 
op een eigen terrein. De bouw begint 

Lees verder op pagina 2

Na fase 1 komt er ook een fase 2 voor De Compagnie. 
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rond de zomervakantie en eind 2016 
moet alles klaar zijn. Over de criteria van 
toewijzing en huurprijzen is nog geen 
informatie beschikbaar. 

Goed nieuws heeft Zayaz ook over de 
eerste fase van De Compagnie. Voor alle 
58 koop- en huurwoningen zijn inmid-
dels kopers en huurders gevonden.

Renovatie
Zayaz werkt ook aan de renovatie van 
146 eengezinswoningen in de ontdek-
kingsreizigersbuurt. Er worden vooral 
maatregelen getroffen die leiden tot 
energiebesparing, zoals isolatie. Het gaat 
om ingrijpende werkzaamheden, die per 
woning zo’n drie weken duren. “We 
beseffen dat het intensief is voor de 

bewoners”, laat een woordvoerster van 
Zayaz weten. “Gelukkig maakt het 
eindresultaat veel goed.”
Iedere woensdag houden projectconsu-
lent Tim Cornielje en projectopzichter 
Hans Zegers van Zayaz van 14.30 tot 
15.30 uur spreekuur in de Robert Scott-
straat 17. Bewoners kunnen hier terecht 
met al hun vragen en opmerkingen.

En ja, je kunt ook biljarten bij De Helftheuvel

Peter van de Coolwijk moet er nog steeds om glimlachen. Bij een enquête onder wijkbewoners 

over sociaal cultureel centrum De Helftheuvel vulde iemand ooit in dat het leuk zou zijn als je er 

zou kunnen biljarten. De wijkbewoner vulde het formuliertje in aan de bar van het centrum, 

anderhalve meter van twee enorme biljarttafels. Peter, beheerder van De Helftheuvel, vindt het 

bijna symbolisch. “Mensen uit de wijk weten soms maar amper wat hier allemaal gebeurt.”

Diezelfde enquête werd destijds ook aan-
gegrepen door wijkbewoners om een 
bridgeclub te beginnen. “We hadden er 
toen vijf”, zucht Peter. “En die zaten 
allemaal hier, in dit sociaal cultureel 
centrum.” Voor iemand moppert over 
wat er ontbreekt in de wijk, neem eens 
een kijkje op de website van het cen-
trum. Of wandel eens binnen. De lijst van 
activiteiten is te lang om hier op te 
nemen. Maar er gebeurt van alles op het 
gebied van cursussen, dans, zang, 
muziek, toneel, handenarbeid, beurzen, 
sport, spel, zorg, welzijn en kennisover-
dracht. Een greep uit de activiteiten: een 
kappersschool, theatergroep, schilderles, 

rommelmarkt, judo, koersbal, gymnastiek 
en inloopmiddagen voor senioren.

Rommelmarkt
Conclusie: het gaat best goed met De 
Helftheuvel. Peter knikt. “Dat klopt, 
maar het kan altijd beter. We hebben 
maar liefst acht zalen en die moeten 
natuurlijk zo veel mogelijk gevuld. Daar 
komt bij dat de inkomsten afnemen. Eén 
van de huurders van onze zalen, wel-
zijnsorganisatie Divers, moet het met 
minder subsidie doen. Dat voelen we. En 
wijzelf krijgen ook minder geld van de 
gemeente.” Maar Peter zit niet bij de 
pakken neer. “Tot voor kort organiseer-

den we zelf niets, maar beheerde ik 
samen met assistent-beheerder Jacque-
line en de andere medewerkers het 
centrum. Nu gaan we ook zelf activitei-
ten organiseren. Zo denken we over een 
rommelmarkt exclusief voor kinderen.”

Hoewel je bij De Helftheuvel elke dag 
tussen 8.00 ’s morgens en middernacht 
(behalve op zondag, dan gaat het om 
17.00 uur dicht) terecht kunt voor een 
kop koffie of een drankje, piekert Peter 
er niet over om meer reclame voor die 
caféfunctie te maken. “Ik kan wel gaan 
adverteren met koffie en appeltaart, 
maar dan snijd ik de brasserie hier in het 
winkelcentrum in de vingers. Die moet 
zijn brood kunnen verdienen. Wij 
krijgen subsidie en dan kun je het niet 
maken om met zo’n zaak te concurre-
ren.” Wat Peter in plaats daarvan wel 
doet: proberen de kosten te verlagen. 
“Sinds twee jaar is er één stichting voor 
drie culturele centra in ’s-Hertogen-
bosch. Ze zijn te verschillend om inten-
sief samen te werken, maar we proberen 
wel door gezamenlijke inkoop wat te 
besparen.”

Meer weten?
Maar liever ziet Peter meer activiteiten 
en wijkbewoners in ‘zijn’ centrum. Wie 
meer wil weten over wat er te doen is of 
een zaal wil huren (“Als de activiteit niet 
commercieel is, zijn we erg vriendelijk 
met onze prijzen”), kan Peter of collega 
Jacqueline benaderen: 073 6217973, 
info@dehelftheuvel.nl. Ze vertellen u 
graag dat u er inderdaad kunt biljarten.

Of bezoek de website: 
www.dehelftheuvel.nl.

Vervolg van pagina 1

Peter van de Coolwijk beheert SCC De Helftheuvel.
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Gemoedelijkheid troef in wijkwerkwinkel
In Wijkwerkwinkel West komen bezoekers nooit te vroeg. ‘Wijkgericht’ wandelde zonder afspraak 

op een donderdagochtend binnen en kreeg het gevoel in een warm bad te glijden. 

Het is druk in de kantine van het gebouw 
aan de Titus Brandsmastraat. Wie er wil 
komen, moet zich langs een traplift 
wringen en zo naar de bovenverdieping 
gaan. We treffen er vijf heren aan, stuk 
voor stuk 65-plussers. Er zijn activiteiten 
in de ‘winkel’, maar deze mannen komen 
voor een kopje koffie en een gezellig 
gesprek. “We maken het gezellig voor 
iedereen”, zegt Theo Heemskerk, terwijl 
hij een kop koffie inschenkt. 

Vaste stek
Met iedereen bedoelt Theo, hij is pen-
ningmeester binnen het bestuur, de 86 
leden. Stuk voor stuk mensen die niet 
meer werken. Meestal vanwege pensioen 
en soms omdat ze arbeidsongeschikt zijn. 
Hier vinden zij een gezellige dagbeste-
ding. Op vaste dagen in de week zijn er 
vaste activiteiten (zie kader). Wie mee wil 
doen, kan lid worden. Dat kost e 45  
per jaar per persoon, een stel betaalt  
e 67,50. Dat geld is niet voldoende om 
alle kosten te dekken, weet Theo. “Maar 
gelukkig krijgen we subsidie van de 
gemeente.” Of we maar willen opschrij-
ven dat de relatie met de gemeente goed 
is. “We zijn nu aan het nadenken wat we 
met dit gebouw willen. Gaan we de 
brandveiligheid verbeteren en een 
plateaulift plaatsen voor rolstoelers? Of 
gaan we verhuizen naar een andere 
locatie? De gemeente denkt daarbij goed 
mee.” Theo verwacht trouwens dat er niet 
wordt verkast. Ze zijn veel te gehecht aan 

hun vaste stek, de trouwe leden.Tegen-
over Theo zit Jan Blom. “Toen ik zeven 
jaar geleden verhuisde naar deze wijk, 
raakte ik al mijn sociale contacten kwijt. Ik 
was eenzaam. Iemand van het maatschap-
pelijk werk wees me op deze wijkwerk-
winkel. Ik vond het de eerste keer wel 
lastig om hier binnen te stappen. Ik kende 
immers niemand.” Maar Jan voelt zich nu 
prima thuis. “Dat was een goed idee van 
die maatschappelijk werkster.” Hij is er nu 
voor het eerst weer, na weken van ziekte. 
Behalve een medewerkster van Vivent zag 
hij niemand. Hij is blij dat hij nu weer naar 
de wijkwerkwinkel kan. 

Oude rockers
In een andere kamer bouwen leden van 
De Bend (“Ja, met een e”) de boel op. 
Het is een ‘formatie van oude rockers uit 
de jaren zestig’, staat op een affiche. 
“We zijn begonnen met nummers van 
The Shadows en breiden het repertoire 
steeds verder uit”, vertelt Ferry Sluiter. Hij 
is bandlid en ook nog eens secretaris van 
de wijkwerkwinkel. Een week geleden 
hadden ze een optreden in Oud-Empel 
en dat smaakte naar meer. Maar nu eerst 
oefenen. 

Beneden zijn mannen hout aan het 
bewerken. Eén van hen bouwt een 
poppenhuis. “Mijn kleindochter is pas 2, 
dus ik heb nog wel even de tijd”, vertelt 
de knutselaar. Dat is mooi, want hij heeft 
zojuist een door hemzelf gemaakt trapje 

afgekeurd. “De spijlen zitten scheef.” 
Dat er alleen mannen rondlopen, is 
trouwens omdat we er op donderdag 
zijn. “Je moet hier maar eens op dinsdag 
komen”, adviseert een ander. “Zo 
gezellig, met al die dames!”

Belangstelling? U kunt vrij binnenlopen en 
wordt van harte welkom geheten. Lid van 
Facebook? Zoek op ‘Wijkwerkwinkel West’.

De activiteiten 

Alle werkdagen
10.00-16.00:  houtbewerking

Maandag 
10.00-12.00:  computerles
19.30-22.00:  3D kaarten maken

Dinsdag
10.00-12.00:  vrij handwerken,   
 zingen
14.00-16.00:  schilderen

Woensdag
10.00-12.00:  glasbewerking,   
 mozaïeken

Donderdag
11.00-16.00:  Muziek

Vrijdag
10.00-12.00:  Zo nu en dan
 themadagen

‘De Bend’ repeteert.
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Dit is geen 1 april-grap
Het gebeurt op woensdag 1 april en is 

nadrukkelijk geen grap. Die dag wordt er op 

BBS Kruiskamp, Jan Olieslagerstraat 51, een 

zogenoemde inspiratiesessie gehouden. Het 

gewenste resultaat: ideeën voor een reeks 

activiteiten van, voor, door en in de wijk.  

De bijeenkomst is een 
initiatief van Wijkraad West, 
BBS Kruiskamp en wordt 
mede uitgevoerd door 
Meggy Althuizen. Meggy is 
door de BBS gevraagd om 
de bijeenkomst te leiden en 
ook in de uitvoering daarna 
een rol te spelen. “Deze 
lente gaan De Kruiskamp en 
De Schutskamp zichzelf 
verrassen met een reeks van 
kleine activiteiten”, voor-
spelt ze. “Die worden 
georganiseerd door teams, 
bestaande uit buren, 
kennissen, klas- of clubgeno-
ten. Je kunt denken aan een 
buitenbios op een parkeer-
terrein, een openluchtres-
taurant of een tijdelijk 
museum. En zo worden er 
kanten van de wijken 
zichtbaar waarop iedereen 
trots kan zijn.”

Het project, dat voorlopig 
‘Buurt aan de beurt’ heet, is 
het vervolg op Kruiskamper 
en Kunstroute West. René 
Dullaart zet op 1 april graag 
de deuren van de BBS open 
voor de inspiratiesessie: “Ben 
je bewoner, ondernemer, lid 
van een buurtvereniging, 
klas of club en heb je zin om 
samen met anderen eens iets 
anders te doen? Dit is je kans 
om die traditionele buurtbar-
becue te vervangen voor iets 
dat spannender is. Of om de 
jaarafsluiting van het een of 
ander in ander jasje te 
steken. 

Of gewoon iets heel nieuws 
te organiseren. Kom vooral 
langs!” 

Aanmelden kan tot 25 maart: 
rene@bredebosschescholen.nl. 

Stadslandbouwtuin in de wijk

Het wachten is nog op vergunningen, maar als 

die er zijn kan stichting 4Kids2Joy aan de slag 

met ‘Samen sterk’. Dit wordt een stadsland-

bouwtuin, tevens ontmoetingsplek, aan de 

Vlijmenseweg. Een onderdeel daarvan wordt 

‘Mijn tuintje’. Initiatiefneemster Corrie 

Soesbergen wil met haar tuin de natuur de 

wijk in brengen en kinderen en volwassenen 

daarmee laten kennismaken.   

Dankzij de tuin, die komt te 
liggen naast de scouting, 
maken wijkbewoners kennis 
met de natuur en kunnen ze 
zelf planten, bloemen en 
groenten kweken. Die ze ook 
nog eens, tegen betaling, 
zelf kunnen plukken en 
meenemen. Mooi meegeno-
men: dankzij de tuin kunnen 
mensen met elkaar kennis-
maken en zo nieuwe contac-
ten opdoen. Kinderen 
mogen straks meehelpen in 
de tuin. Verder wil Corrie dat 
er bij ‘Samen sterk’ nog veel 
meer gaat gebeuren. Ze 
denkt daarbij aan middagen 
voor speciale groepen, maar 

er zouden ook barbecues 
kunnen worden gehouden.

Corrie wijst er met klem op 
dat de plannen nog niet 
zeker zijn. “Het geld is er, 
dankzij gemeente, Oranje-
fonds, Brabants Cultuurfonds 
en BrabantWonen. Dus dat is 
het probleem niet. Maar we 
wachten nog wel op de 
vergunningen.” Op 5 maart 
geeft Corrie een presentatie 
over de plannen. Dat 
gebeurt tijdens de wijktafel, 
een bijeenkomst voor 
wijkbewoners, in SCC De 
Helftheuvel. Die bijeenkomst 
begint om 20.00 uur.

Meer
 in

for
mati

e 

of 
aan

meld
en?

www.BINdb.
nl

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

677869 WGW Kruiskamp Totaal.indd   16 13-02-15   09:57



Bij Tijger & Co is het elke dag dierendag!Bij Tijger & Co is het elke dag dierendag!

Uw huisdier verdient  
toch elke dag  

persoonlijke aandacht  

en de beste verzorging?

Aandacht voor mens en dier
Een succesvolle behandeling begint met de juiste diagnose.  
In haar praktijk met de modernste faciliteiten besteedt  
dierenarts Corma Otte veel zorg en aandacht aan haar patiënten. 
Met het baasje bespreekt ze graag hoe het dier het beste  
behandeld kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met 
persoonlijke wensen en omstandigheden:  
zorg op maat voor dier & baasje.

Voordelen van Tijger & Co

•  zorg op maat, voor elk dier & baasje

•  plan zelf uw vaccinatieafspraak, op het

    moment dat het u uitkomt

•  ruime openingstijden:

    woensdag van 9.00 tot 20.00 uur, overige  

    werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur en  

    zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur

•  werken alleen op afspraak om lange wachttijden te voorkomen

•  duidelijke tarieven op www.tijgerenco.nl en kostenraming vooraf 

    bij uitgebreide ingrepen

•  eenvoudig bereikbaar in Gezondheidscentrum West

•  gratis parkeren voor de deur

w w w . t i j g e r e n c o . n l   -   t e l e f o o n  0 7 3  -  6 1 1  2 4  7 2

Koenendelseweg 9
5222 BG ’s-Hertogenbosch

Intuïti ef Traject is een cursus- en opleidingscentrum voor intuïti eve ontwikkeling 
In april start er in Den Bosch een nieuwe basis cursus. Leslocati e BBS de Kruiskamp 

Ervaren of die cursus iets voor jou is?
Schrijf je in voor de open les van 10 maart via info@intuiti eft raject.nl

Intuïti e gaat over weten zonder belemmering van oordeel, angst, voorwaarden en ideeën. 
Door je intuïti e te trainen krijg je een bewuster contact met je eigen heldere weten.

Je komt meer te weten over wie jij in wezen bent, wat je wilt en wat je doet. 

 

 

De ergotherapeut is er voor meer dan u denkt! 

Maud Homan, ergotherapeut bij Ergotherapie Helftheuvel komt bij veel wijkbewoners aan huis. Ze richt zich op 
alle kleinere of grotere problemen in activiteiten die mensen tegenkomen. De komende drie uitgaven van de 
Wijkkrant informeren wij u graag over verschillende werkgebieden van de Ergotherapeut. In deze uitgave staan 
‘zelfzorg’ en ‘hobby’s ‘ centraal.  

Zelfzorg 

Om zelfstandig te kunnen blijven is het erg belangrijk dat u zich kunt wassen, aan-
kleden en dat u zelf naar het toilet kunt gaan. Soms worden deze taken, door een 
aandoening of het ouder worden, moeilijker. Er wordt dan snel gedacht aan 
thuiszorg of mantelzorg. Vaak wordt vergeten dat er veel handige oplossingen zijn 
waarmee u zelf uw taken kunt blijven uitvoeren. 

Er kunnen allerlei zelfzorg taken zijn die u graag (gemakkelijker) zelfstandig wilt kun-
nen blijven uitvoeren. Van douchen tot nagels knippen. Van knoopjes dichtmaken 
tot het aantrekken van (steun)kousen. Maud kijkt naar de mogelijkheden om dit 
soort taken, eventueel met een hulpmiddel, zélf uit te voeren.  

Veel mensen worden moe van zelfzorgtaken. Is dat bij u ook het geval? Maud zoekt 
naar een oplossing om beter om te gaan met uw energie. Denk aan zittend douchen 
of aankleden. Of haren wassen zonder armen boven het hoofd te houden. 

Hobby’s 

Voor veel mensen zorgen hobby’s voor een stuk ontspanning en sociale contacten. Heeft 
u steeds meer moeite om uw hobby uit te voeren? Of zoekt u een passende hobby? Ook 
hiervoor heeft u veel aan de begeleiding van de ergotherapeut. Oplossingen zijn er op 
veel terreinen: een aanpassing van een rolstoel voor bijvoorbeeld tennis of basketbal, 
passend vervoer naar uw hobby, het zo goed mogelijk omgaan met uw energie tijdens 
het uitvoeren van de hobby of het combineren van de hobby met het dagelijks leven. 

Er zijn ook talrijke handige hulpmiddelen op de markt. Bijvoorbeeld voor het vasthouden 
van kaarten of het lezen. Maar ook grote hulpmiddelen als een trippelstoel of rolstoel. 
worden ingezet.  

Vergoeding 

Iedere Nederlander krijgt uit de basisverzekering 10 uur ergotherapie vergoed. Er zijn diverse oplossingen voor ver-
goeding van hulpmiddelen en aanpassingen. De aanvraag hiervoor wordt ook mede door Maud verzorgd.  

Volgende wijkrant 

In de volgende wijkkrant zullen wij u informeren oplossingen op gebied van keukentaken en mobiliteit / vervoer die 
Ergotherapeut Maud Homan biedt. 

Bel voor meer informatie met  Maud Homan, Fysiotherapie en Ergotherapie Helftheuvel, 073 6847100 
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BBS De Kruiskamp.....ONDERNEMEND IN ONDERWIJS
Op 21 januari werd de presentati e van Ondernemend Onderwijs gehouden bij het Helicon aan de Vlijmenseweg.
Ook de scholen van BBS De Kruiskamp waren daar vertegenwoordigd met diverse projecten.
De First Legoleague was een van de voorbeelden. Hierover hebben we u al eens eerder over geïnformeerd.

De andere acti viteiten zijn de foto- en de kook-
workshops. Op de foto links zijn enkele kinde-
ren wat hapjes aan het maken voor de bezoekers van onze stand.

Maar als klap op de vuurpijl konden we onze eigen appelmoes pre-
senteren die we hadden gemaakt in onze eigen appelmoesfabriek!
In samenwerking met de Stadse boeren hebben we dit project op-
gestart. Hoe kun je kinderen ondernemender maken? Begin een 
eigen onderneming. Dat was ons uitgangspunt. De eerste aanzet 
is gegeven in groep 7 van de Kruisboelijn en een groep 8 van KC. 
Westerbreedte.
De kinderen hebben onderzoekend kennis gemaakt met de facet-
ten van een fabriek, de producten en producti e. Uiteindelijk heeft  
dat geleid tot een eigen gemaakte appelmoes. Maar dit is slechts 
een opwarmer. Nu kunnen kinderen gaan solliciteren op een ma-
nagementf uncti e binnen een versfabriek. Want het blijft  niet bij 
appelmoes. We willen meer producten gaan maken. We willen kin-
deren nog meer leren over de werking van een fabriek. Welke af-
delingen er zijn, wat de mensen doen op  verschillende afdelingen, 
hoe een producti e proces verloopt, waar grondstoff en vandaan 

komen, hoe je zelf grondstoff en kunt verbouwen, aan welke kwaliteitseisen een product moet voldoen, wat er op een eti ket gezet moet 
worden, hoe je verkoop regelt enz.
Allemaal thema's die ze zelf moeten gaan ontdekken. Daar hoort natuurlijk ook bezoek aan bijvoorbeeld Hak bij. Maar het management-
team (MT) kan dit natuurlijk niet alleen. Uiteindelijk heeft  het MT ook weer handjes nodig om bijvoorbeeld zelfverbouwde producten 
te verzorgen, of om eti kett en te ontwerpen, of om jam of soep te maken etc. Daarvoor kunnen ze andere kinderen/groepen van hun 
school vragen te helpen, maar ze kunnen ook buurtbewoners vragen om te helpen. Kortom ondernemend denken is heel wat anders dan 
gewoon rekenen en taal leren. Het is meer het toepassen van wat je al weet en daardoor andere dingen te leren. 
We willen heel graag samenwerken met reeds bestaande of nog te ontwikkelen initi ati even die hierbij passen.
Mocht u nu denken: die extra handjes of die samenwerking wil ik wel bieden in welke vorm dan ook, neem dan gerust contact op via 
rene@bredebosschescholen.nl

Ouder en kind samen creati ef.....
Wat is er leuker dan samen met je kind creati ef aan de slag te gaan? Etsen is een hele oude middeleeuwse techniek waarbij een afb eel-
ding in een metalenplaat wordt gekrast. De afb eelding wordt vervolgens bewerkt en afgedrukt. De workshop begint met het bekijken 
van de historie van het etsen en de werkwijze. Daarna ga je bepalen wat je wilt gaan afb eelden. Je kunt uitgaan van een thema zoals 
bijvoorbeeld "Mijn wijk- mijn wereld" waarbij je bijvoorbeeld vooraf een foto zou kunnen maken van de mooiste plek en de lelijkste plek 
in de wijk. Maar dieren en planten kunnen ook inspirati e geven. Dat kunnen foto’s zijn of afb eeldingen uit een boek. Maar ieder ander 
onderwerp is geschikt. Iedereen maakt zijn eigen kunstwerk. De begeleiding wordt gedaan door kunstenaars van de Etsbus.
Er worden 4 workshops gehouden. 
Zaterdag 11 april van 10:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur (locati e BBS De Kruiskamp Churchilllaan 82 tegenover de sportzaal)
Zaterdag 18 april van 10:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur (locati e BBS De Kruiskamp Churchilllaan 82)

Als afsluiti ng worden de kunstwerken tentoongesteld voorafgaand aan de wijktheatervoorstelling van vrijdag 24 april (aanvang 18:30 uur 
tot 20:30 uur, locati e Jan Olieslagersstraat 51, hoek Kooikersweg / Churchilllaan)
Per workshop kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Kinderen kunnen deelnemen vanaf groep 5.
Deelname wordt op volgorde van inschrijving bepaald. De deelname is grati s. Koffi  e en thee € 0,50
Aanmelden kan uitsluitend via e-mail: rene@bredebosschescholen.nl
Wat willen wij van u weten? Naam ouder, Tel.nr, e-mailadres, naam kind(e-ren) groep en naam basisschool.
Ook kinderen die niet op BBS De Kruiskamp zitt en kunnen deelnemen!!

WIJKTHEATER.....
Wij nodigen graag alle bewoners uit om ook eens te komen kijken, maar vooral ook om eens op te treden. 
Zo konden we ti jdens het wijktheater van 27 februari j.l. genieten van hele leuke optredens. Een goochelaar, 
een zangkoor en een zangtalent van 10 jaar oud dat ook al in andere wijktheaters had opgetreden en ieder-
een kippenvel bezorgde.

Nogmaals: alle bewoners van Kruis- en Schutskamp zijn welkom om te kijken én op te treden. Het Wijktheater is er voor jong en oud.
De zaal (op de BBS locati e Jan Olieslagersstraat) gaat open om 18:45 uur en de koffi  e staat klaar.

U kunt zich aanmelden bij René Dullaart  06 546 08 303   of   rene@bredebosschescholen.nl

Engels voor Bengels.....
Tijdens de eerste week van de zomervakanti e, 20 t/m 24 juli zal er in BBS De Kruiskamp een summercamp georganiseerd wor-
den. Dagelijks kunnen kinderen les krijgen geheel in het Engels. De lessen worden iedere dag van 9:00 tot 16:00 uur gegeven. 
Het is een hele mooie mogelijkheid om je Engels op een goed niveau te krijgen.
Voor meer informati e zie www.engelsvoorbengels.nl
Belangstellenden kunnen zich melden via een e-mail naar rene@bredebosschescholen.nl
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BBS De Kruiskamp.....ONDERNEMEND IN ONDERWIJS   (vervolg)
KlupUp weer van start.....
KlupUp is de naam voor buitenschoolse activiteiten van BBS De Kruiskamp. Kinderen van de BBS kunnen zich inschrijven voor de activitei-
ten. De deelname is gratis. De meeste clubjes zijn gestart in de week van 23 februari en vinden plaats op de locaties van de Brede School. 
Ze duren meestal 10 weken, maar er zijn uitzonderingen.
Kinderen kunnen op beide locaties inschrijven mits aanvangstijden aansluiten bij schooltijden.
Kinderen van andere scholen kunnen deelnemen in workshops waar nog open plaatsen zijn. Aanmelding kan dan alleen via een e-mail 
naar rene@bredebosschescholen.nl
Voor meer informatie zie Facebook: BBS De Kruiskamp
Locatie Churchilllaan 82 ( tegenover de sportzaal)    
Maandag Knutselclub groep 6, 7 en 8 vanaf 15:00 tot 15:30 uur
Dinsdag  Pleinactief alle leeftijden van 15:15 tot 16:15 uur
  Fotoclub groep 6, 7 en8:  5 lessen van 15:00 tot 16:30 uur
  Speelotheek open van 15:00 tot 16:00 uur
Woensdag  Natuurdoeclub groep 5, 6, 7 en 8 van 14:15 tot 16:15 uur
  Theaterclub groep 6, 7 en 8 van 14:15 tot 15:45 uur
Donderdag Lego en robots groep 6 en 7 van 15:00 tot 16:30 uur vanaf 21 mei
  Dansclub Groep 4, 5 en 6 van 15:00 tot 16:30 uur
Vrijdag Theaterclub groep 3, 4 en 5 van 12:30 tot 14:00 uur

Locatie jongeren centrum 4 West
Dinsdag: Huiswerkbegeleiding van 15:15 tot 16:15 uur
Maandag: Rap en beatboks groep 6, 7 en 8 van 14:15 tot 15:45 uur
  (onder voorbehoud van aantal inschrijvingen)

Locatie Jan Olieslagersstraat 51
Maandag Theaterclub groep 3, 4 en 5 van 14:00 tot 15:30 uur
  Pleinactief alle leeftijden van 14:15 tot 15:15 uur
  Kidsclub Divers groep 3 en 4 van 15:30 tot 17:00 uur
  Meidenclub Groep 6, 7 en 8 van 15:30 tot 17:00 uur
  Dansclub groep 1, 2 en 3 van 14:00 tot 15:30 uur
  Fotoclub groep 6, 7 en 8 van 14:00 tot 15:30 uur (5 keer vanaf 7 april)
Dinsdag Kookclub groep 5, 6 en 7 van 15:15 tot 17:15 uur (2 blokken van 4 weken)
Woensdag Knutselclub groep 4, 5 en6 van 14:00 tot 15:30 uur
Donderdag Kookclub groep 5, 6 en 7 van 14:00 tot 16:00 uur (2 blokken van 4 weken)
  Lego en robots groep 6 en 7 van 14:00 tot 15:30 uur (8 weken)
  Speelotheek open vanaf 14:00 uur

BBS De Kruiskamp van en voor wijkbewoners.....
De laatste tijd kom ik regelmatig mensen tegen die graag iets willen ondernemen met en voor wijk- of buurtbewoners. Dat wil ik heel 
graag stimuleren. Ik nodig ze dan uit om eens met elkaar te brainstormen over de mogelijkheden. Verbazing alom als ik ze dan vertel dat 
ze gratis gebruik mogen maken van ruimtes in de BBS. Voorwaarde: de activiteit is algemeen toegankelijk. Dat betekent dat het niet gratis 
is voor clubs waar mensen lid van kunnen worden of een gesloten bijeenkomst. Zo worden er diverse activiteiten in de BBS georganiseerd 
door en voor wijkbewoners. Zou u zelf of met anderen de mogelijkheden eens willen bespreken en het gebouw eens willen zien, meld u 
dan aan  via e-mail: rene@bredebosschescholen.nl  of bel naar  073 822 5182

Art of Life.....
Op donderdag 28 en vrijdag 29 mei van 19:00 tot 22:00 uur en op zaterdag 30 en zondag 31 mei van 10:00 tot 17:00 uur worden er trai-
ningen verzorgd met als doel: “Het doel van innerlijke groei is heel simpel; ontdekken wie je werkelijk bent en doen wat je hart je ingeeft. 
Simpel, maar niet eenvoudig” (Alexander). De trainingen zijn gebaseerd op een vruchtbare ontmoeting tussen de wijsheid van oosterse 
filosofie en de kennis van westerse psychologie. Hierdoor ontstaat een effectief en eigentijds pad voor integrale ontwikkeling dat nieuw 
elan, diepgang en inspiratie geeft aan je leven. De programma’s en begeleiding zijn geïnspireerd door ontwikkelingspsychologie en de 
wijsheid van non-duale spiritualiteit.
Ontwikkelingspsychologie schept een helder kader om de ontstaansgeschiedenis van ego te begrijpen en biedt aanknopingspunten om 
je te bevrijden van de beperkende aannames en gedragspatronen waaruit ego is samengesteld.
Non-duale spiritualiteit gaat een stap verder en brengt je in contact met je essentie, dat wat je ten diepste bent. Deze zelfrealisatie opent 
je hart, verlicht je ziel en ontspant je geest. Meditatie, Contemplatie en Zelfinzicht zijn de hulpmiddelen. Persoonlijke bloei, plezier en 
mededogen het resultaat. 
Als dit u aanspreekt stuur dan een mailtje naar rene@bredebosschescholen.nl  dan zorg ik dat u meer informatie krijgt.

Woensdag 18 maart Jongensmiddag.....
Jongensmiddag voor jongens uit groep 5 t/m 8 van de Kruiskamp en Schutskamp!

Op woensdag 18 maart van 14:30 tot 16:30 wordt er weer een jongensmiddag georganiseerd door Welzijn Divers en S-Port. Tijdens deze 
jongensmiddag kunnen de jongens knutselen, koken en sporten! Wil jij hier ook bij zijn? Kom dan op 18 maart naar het schoolplein van 
BBS Westerbreedte in de Jan Olieslagersstraat en schrijf je daar in. De kosten zijn € 1,=
De knutsel en kookactiviteiten van de jongensmiddag worden gehouden in het kinderwerklokaal van de BBS Westerbreedte in de Jan 
Olieslagersstraat. De sportactiviteiten worden gehouden in de gymzaal daar tegenover. Graag tot dan!!
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Ook flexibele kinderopvang nodig?
Vanaf 1 maart 2015 biedt Kindcentrum Westerbreedte flexibele kinderopvang aan voor kinderen van 0-4 jaar. Met name voor ouders die 
onregelmatig werken of maar een deel van de dag opvang nodig hebben is dit een uitkomst.

KC Westerbreedte aan de Jan Olieslagerstraat 51 is een locatie van Kanteel kinderopvang en start een nieuwe groep, die volledig is inge-
richt op flexibele opvang. Wat houdt dit in?
• Opvang van je kind(eren) kan in blokken van 4 uren, met eventuele verlenging van 1 uur. Als ouders langer gebruik willen maken dan 

4/5 uur dan is dat uiteraard mogelijk. Op dat moment gaat het volgende blok van 4 uur in;
• De opvang in het blok van 4 uur kan elk (half) uur ingaan tussen 7.00 uur en 19.00 uur.
Ouders geven tot uiterlijk 2 weken voor de daadwerkelijke opvang aan wanneer hun kind aanwezig is en ze kunnen tot 5 werkdagen voor 
de daadwerkelijke opvang kosteloos wijzigen of annuleren. 

KC Westerbreedte
Kindcentrum Westerbreedte is een mooi nieuw kindcentrum in de wijk de 
Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch. In het kindcentrum zijn naast een kinder-
dagverblijf ook een peuterarrangement en buitenschoolse opvang geves-
tigd.
Er is een intensieve samenwerking met de basisschool, op het peuterar-
rangement wordt met een VVE programma gewerkt en voor de kinderen 
op de BSO zijn er ook Plein Actief activiteiten.
Kortom, op KC Westerbreedte is er opvang voor alle leeftijden onder 1 dak.

Waarom flexibele opvang op KC Westerbreedte?
Esther de Koning, manager Kinderopvang Kanteel vertelt.
“We bieden al flexibele opvang aan op KC de Ontdekking aan de Rijzertlaan in ’s-Hertogenbosch. Dit 
aanbod is speciaal voor medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, maar vanwege het feit dat alle 
plekken daar bezet zijn, zijn we op zoek gegaan naar uitbreiding in de buurt. We zijn blij dat we op KC 
Westerbreedte onze flexibele opvang kunnen voortzetten. Niet alleen voor ouders die werkzaam zijn 
op het JBZ, maar voor iedereen die behoefte heeft aan flexibele opvang.”

Wil je meer informatie of een rondleiding? Kijk dan op   www.kanteel.nl

Je kunt ook contact opnemen met Mirjam van Aspert, 06 365 46 963  of haar een e-mail sturen, 
mvaspert@kanteel.nl

Je bent van harte welkom!

Kanteel Kinderopvang steunt Villa Pardoes.....
Meer gezinnen een onvergetelijke vakantie
Op 18 november 2014 gaven de directeur van basisschool ‘t Ven en de manager Kinderopvang van Kanteel op Kindcentrum ‘t Ven te 
Rosmalen het startsein voor de ondersteuning van Villa Pardoes. In het bijzijn van ruim 200 kinderen, ouders en Pardoes zelf, deponeren 
twee kind-ambassadeurs van de BSO de eerste zakken met kleding en schoenen in de kledingcontainer.
Kledinginzameling 
Minimaal 28 locaties van Kanteel Kinderopvang gaan een jaar lang samen met de scholen kleding en schoenen inzamelen. In een kleding-
container op het terrein buiten of in een kartonnen box in het kindcentrum/locatie. Met de opbrengsten van de verzamelde kleding en 
schoenen helpen we mee aan de financiering van de uitbreiding van Villa Pardoes. Van jaarlijks 400 naar 600 gezinnen. Zodoende kan de 
huidige wachttijd  van 6 maanden aanzienlijk verkort worden. 
Samenwerking met de scholen
Door samen met de scholen Villa Pardoes te ondersteunen geeft Kanteel Kinderopvang  een positieve impuls aan de samenwerking bin-
nen de kindcentra en dragen we bij aan maatschappelijke betrokkenheid. De activiteiten van Villa Pardoes sluiten goed aan bij de missie 
en het motto van Kanteel ‘Kinderen zijn de toekomst’. 

Over Villa Pardoes
Villa Pardoes (2000) biedt een onvergetelijke gratis vakantie. Voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend 
ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s die dromen van een onbezorgde week 
samen. Even álles vergeten 
Villa Pardoes bestaat uit acht ruime vakantiewoningen, aan elkaar geschakeld rondom een grote centrale ruimte. Het 
gebouw heeft de vorm van een slakkenhuis. Kinderen kunnen er in een veilige en kleurrijke omgeving spelen. Ouders 
ontmoeten er lotgenoten. Ze kunnen er hun verhaal vertellen en ervaringen delen. Villa Pardoes bestaat dankzij de inzet 
van een groot aantal vrijwilligers en sponsoren.

Over Kanteel Kinderopvang
Kanteel Kinderopvang biedt opvang aan ruim 3.600 kinderen van 0-13 jaar in 19 kindcentra (kinderdagverblijf, peuterarrangement en 
buitenschoolse opvang met primair onderwijs verenigd in één gebouw), 4 kinderdagverblijven, 5 peuterarrangementen en 13 centra 
voor buitenschoolse opvang in de gemeenten 's-Hertogenbosch, Zaltbommel en Maasdriel. 
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DE VERSFABRIEK !!
In groep 7 leren kinderen met de versfabriek hoe een appelboom er uit ziet, hoe appels wor-
den verkocht en welke appels er zijn maar het belangrijkste is dat we geleerd hebben hoe 
je appelmoes moet maken. Daar hebben we 4 lessen voor nodig gehad. En toen moesten we 
zelf inkopen doen voor de appelmoes met 40 euro. Daarna hebben we het ook zelf moeten 
verkopen op het schoolplein. De 40 euro moesten we weer terug betalen. En als we winst 
hadden mochten we dat zelf houden en doen wat we er mee willen.

Geschreven door Laura

DE KOOKCLUB !!
Ik zal me alvast voorstellen. Ik heet Seyma, ik ben 11 jaar en ik zit op de basisschool 
Nour. Ik ga jullie informatie geven over de kookclub.
Bij de kookclub hebben we geleerd over gezond eten en samen werken. Elke dag wer-
den we in groepjes verdeeld en elk groepje maakte wat, zoals wrap en hamburger en 
sinassappelkwark.
We hebben over de schijf van 5 geleerd en dat we bij kip een andere snijplank moeten 
gebruiken dan bij de groente.
Op de laatste dag heeft de ene groep spaghetti enz.
Het was heel leerzaam ik hoop dat je nou meer informatie hebt over de kookclub.

Seyma

Studiekans - Huiswerkbegeleiding.....
Vanaf 23 februari is er een nieuw project gestart in de 
wijken Kruiskamp, Schutskamp en Boschveld. Het pro-
ject heet ‘Studiekans’ en is gericht op jongeren tussen 
de 11 en 14 jaar, uit groep 7 en 8 en het voortgezet on-
derwijs. Jongeren die net wat begeleiding en moti vati e 
missen voor school gaan krijgen van 15 studenten So-
cial Work huiswerkbegeleiding. Deze huiswerkbegelei-
ding wordt drie keer in de week gegeven en is gericht 
op talentontwikkeling, moti vati e en heeft  een positi eve 
insteek.
Mijn naam is Lisa Brouwer en ik ben vierdejaars studen-
te SPH en heb in samenwerking met Abdellah Ben Jeddi 
van Zayaz dit project opgezet. Met 14 opgewekte en en-
thousiaste studenten uit jaar 1 van Social Work gaan wij 
ervoor zorgen dat dit project gaat slagen! We hebben 
enorm veel zin om te beginnen en er samen met de jon-
geren voor te zorgen dat studeren weer leuk wordt. Als 
tegenprestati e door de jongeren worden er acti viteiten 
ingepland om voor de ouderen in de wijken wat te be-
tekenen. Doel is dus betere cijfers en een goede sociale 
cohesie in de wijk.
Veel jongeren hebben moeite met het plannen en structureren van hun huiswerk. Sommigen missen de moti vati e en concentrati e waar-
door ze het huiswerk voor zich uit schuiven en ze er steeds meer tegenop gaan zien. Daarnaast zijn er leerlingen met leerachterstanden 
of leerproblemen. Studiekans, biedt de uitkomst voor al deze situati es.
Studiekans biedt een sti mulerende omgeving waarin jongeren zich goed kunnen concentreren. Daarnaast helpen wij met de ontwikke-
ling van studievaardigheden. Op deze manier werken wij aan een verbetering van de schoolresultaten en zien leerlingen hoe zij zelf hun 
resultaten kunnen verbeteren. Na het volgen van huiswerkbegeleiding kan de leerling zelfstandig verder.
Voordelen Huiswerkbegeleiding
• In kleine groepen, veel aandacht voor het individu
• Persoonlijk plan van aanpak
• Werken aan plannen, structuur, moti vati e, concentrati e en agendabeheer
• Intensief contact met ouders

  Openingsti jden Huiswerkbegeleiding: Maandag, woensdag en vrijdag van 15:00 tot 19:00 uur
  Adres:     Kooikersweg 557, wijkbeheerdersruimte van Zayaz

DE KINDER-
PAGINA
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Het begin van 2015 bij Scouting Columbus met.....
De jaarwisseling is inmiddels alweer een tijdje achter ons en ook voor de Columbus is een nieuw jaar aangebroken
met vele kansen, maar ook uitdagingen.

Een fris begin (of beter gezegd een koude start)
De eerste grote uitdaging van 2015 vond voor de Explorers al erg snel in het nieuwe jaar plaats. Zij deden namelijk 
mee aan de enige echte Bossche Nieuwjaarsduik, georganiseerd door de Bossche Reddingsbrigade aan het strand van 
de Oosterplas. Zij hadden van tevoren sponsoren verzameld en met volledige bedrukte T-shirts sprongen zij samen met meer dan 1200 
andere Bosschenaren het ijskoude water in! Na afloop konden de deelnemers opwarmen met verschillende warme dranken of een mok 
erwtensoep en kregen zij allen een oorkonde en de bekende oranje muts. Het was een zeer leuke ervaring en bovendien ook een erg 
geslaagde financiële actie.

De traditionele Nieuwjaarsviering met Kerstboomverbranding
Op zaterdag 3 januari was de gezamenlijke Nieuwjaarsviering van Scouting Columbus. De 
jeugdleden hebben ’s middags allerhande spelletjes gespeeld in en rond ons scouting-
gebouw ’t Hoefke. Halverwege de middag waren de ouders ook uitgenodigd om met zijn 
allen te proosten op het nieuwe jaar. Velen hadden hun kerstboom meegebracht om deze 
traditiegetrouw te verbranden in onze kampvuurkuil.

De rookpluimen waren tot ver in de wijk West te zien.
Het was weer een succes!

Interne ontwikkelingen
Tevens hebben wij tijdens de meest recente vergadering een vervolg gegeven aan het pro-
gramma ‘Groepsontwikkeling’ dat vanuit Scouting Nederland wordt georganiseerd. We 
hebben hier weer grote stappen in gezet en zijn middels dit programma actief op zoek 
naar verbeteringen binnen onze groep. We hopen Scouting zo voor ons als vrijwilligers, 
maar vooral voor onze jeugdleden, een zo geweldig mogelijke ervaring te maken.

Onze jaarlijkse klusdag op 21 maart i.c.m. NL DOET (20/21 maart)
Het doet ons als vereniging goed om te zien dat er steeds meer mensen actief betrokken 
raken bij Scouting Columbus! Wij willen deze positieve ontwikkeling graag in 2015 met u 
doorzetten.
Op zaterdag 21 maart vindt onze jaarlijkse klusdag plaats, deze valt niet geheel toevallig 
samen met NL DOET, een actie van het Oranje Fonds op 20 en 21 maart 2015. NL DOET is 
de grootste vrijwilligersactie van Nederland en zet vrijwillige inzet in de spotlights.
Wilt u ons op 20 of 21 maart helpen via NL DOET, meldt u dan aan via
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus_zoeken (postcode 5223 GW).
Uiteraard kunt u ons ook buiten deze data altijd helpen, lijkt dit je leuk, neem dan even 
contact op met het secretariaat van Scouting Columbus. 
Alvast bedankt en hopelijk tot snel!

Contactgegevens: Check onze site www.scouting-columbus.nl  of  neem contact op met het secretariaat (Ruud Claassen) via e-mail: 
secretariaat@scouting-columbus.nl  of bel met  06 534 15 973

Bouw een treintje van lucifers en kijk hoelang dit brandt.

 De ruiter moet zittend op de rug van het paard zoveel mogelijk voorwerpen oprapen.
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“Fysiotherapie Van de Ven en De Laat in een geheel nieuw 

jasje op vertrouwde locatie”

Recent is de verbouwing en grondige renovatie van “Gezondheidscentrum West” afgerond. In 
een geheel frisse moderne praktijk ontvangt Fysiotherapie Van de Ven & De Laat u op de 
bekende en vertrouwde locatie aan de Koenendelseweg 9 te ’s-Hertogenbosch.

Algemene fysiotherapie en specialisaties
In de praktijk zijn Rob van de Ven, Elles de Laat en Gijs van de Ven werkzaam. Naast algemene fysiotherapie 
zijn wij gespecialiseerd in manuele therapie, sportfysiotherapie, McKenzietherapie, handtherapie, 
hyperventilatie, oefentherapie bij artrose, groepstraining bij COPD (long- en ademhalingsklachten) & 
perifeer arterieel vaatlijden  (etalagebenen). De praktijk is recent uitgebreid met een mooie oefenzaal, 
uitgerust met moderne apparatuur waar medische fitness gegeven wordt in kleine groepjes  zodat u onder 
fysiotherapeutische begeleiding kunt werken aan uw gezondheid en conditie. 

Medische fitness
De medische fitness wordt op vaste 
tijden gegeven in kleine groepen van 
maximaal 5 personen. Er wordt één 
uur getraind onder begeleiding van 
een gespecialiseerde fysiotherapeut. 
Hierbij wordt eerst een persoonlijke 
intake (25 euro)  afgenomen. Deze 
intake bestaat uit een kennismaking, 
een onderzoek en een fysieke test, 
zodat we samen voor u een 
programma op maat kunnen maken.  
Er worden tevens groepslessen 
gegeven voor specifieke doelgroepen , 
waaronder patiënten met COPD en 
perifeer arterieel vaatlijden 
(etalagebenen) en artrose.

De kosten van de medische fitnesstraining zijn inclusief een kop koffie of thee:
* 35 euro per maand (1x per week)
* 55 euro per maand (2x per week)

Contact
Voor meer informatie, een vraag of een afspraak kunt u contact opnemen. Dat kan direct met de praktijk 
of via het algemene telefoonnummer van Fysiocompany. Ook zonder een verwijzing van de huisarts kunt 
u terecht. Fysiotherapie Van de Ven en De Laat helpt u graag!

Fysiotherapie Van de Ven & De Laat
Koenendelseweg 9, ‘s-Hertogenbosch
T: 073-6215551 (bereikbaar op het hele en halve uur) óf
T: 073-6232222 (centrale afsprakenbureau van Fysiocompany)
E: vandeven@fysiocompany.nl of elles@fysiocompany.nl
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Geheel nieuwe, moderne praktijk met ruime behandelkamers

Tandartspraktijk De Kooiker 
gevestigd in Gezondheidscentrum 
Den Bosch West

Schrijf je nu in op:

www.dekooiker.nl

NIEUWE 

patiënten ontvangen 

GRATIS 
een gebitkit 

t.w.v. € 20.-

P
GRATIS

Tandartspraktijk De Kooiker is geopend  

in het nieuwe gezondheidscentrum  

Den Bosch West. (www.denboschwest.nl) 

Een moderne ruime praktijk met de 

nieuwste materialen, apparatuur en 

technieken. In de praktijk zijn tandarts  

Tim de Boer en Hans Oostermeijer 

werkzaam. Ook is er een mondhygieniste 

aanwezig.

-  U krijgt een vaste tandarts.

-   Gespecialiseerd in cosmetische 

tandheelkunde en complexe 

gebitsrenovaties.

-   Altijd gratis parkeergelegenheid.

-  Mogelijkheid tot avondafspraak.

-   Een behandelplan op maat naar  

uw wensen.

-   Nieuwe patiënten ontvangen een gratis 

gebitkit t.w.v. € 20.- bij inschrijving.

Kooikersweg 203  •  5223 KE  Den Bosch  •  073 - 621 7016  •  info@dekooiker.nl

WWW.DEKOOIKER.NL

DEFINITIEF ONTHAREN 
 
 

Professionele ontharingsmethodes: 
- Laser ontharen is effectief bij donkere 
haren op het lichaam en in het gezicht. 

- Elektrisch ontharen is effectief bij alle 
haarkleuren in het gezicht. 

 
Uitgevoerd door een gediplomeerde 
huidtherapeut. 

 
 

Laser ontharen 
Plan gratis en vrijblijvend een intake 
gesprek bij Huidzorg 073! 

 

 
 

Huidzorg 073 
Gezondheidscentrum Den Bosch West 
Kooikersweg 203 
5223 KE 's-Hertogenbosch 

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

 
Elektrisch ontharen 
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Acupunctuur, Kruiden, TuiNa-massage
Cupping, Moxa en Q-Light therapie

Behandeling alléén op afspraak

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

tussen 08.30 en 09.30 uur en 19.00 en 20.00 uur

Admiraliteitslaan 402  -  5224 EM   s-Hertogenbosch

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

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

knippen € 7,00                   kinderen tot 12 jaar € 6,00

 voor 65+ers: maandag t/m vrijdag
van 09:00 tot 12:00 uur  € 5,00,  na 12:00 uur € 7,00

Buurtkapper MO

Goedkoper kan niet !

OogvoorJou
OogvoorJou  is een prakti jk voor lichamelijke en psychische ondersteuning. 
Voelt u zich lichamelijk, geestelijk of emoti oneel uit balans, dan is een afspraak 
met Margriet van prakti jk OogvoorJou voor u een goede stap om weer in een 
positi eve fl ow te komen.

Ik help u via o.a. ontspanning, gesprek en oefeningen om uw lichaam en/of de emoti es weer in evenwicht te 
brengen. Hierdoor gaat u zich gaandeweg pretti  ger voelen en kunt u het leven weer positi ef tegemoet treden. 
Ik werk vanuit rust en persoonlijke aandacht en stem me zorgvuldig af op uw vraag en behoeft e.
Voor meer informati e kunt u me alti jd even bellen of genoemde websites bezoeken.
In Den Bosch-West ben ik op afspraak te boeken bij WellnessParken, Park De Taling, Eendenkooi 4-6
Margriet: T. 06 106 98 011  Iedereen is welkom!
Voor overige locati es in Den Bosch, zie de website www.oogvoorjou.nl
Voor informati e over Wellnesspark De Taling, zie de website www.wellnessparkendenbosch
Eind februari heb ik het plan om te starten met een serie meditati e-avonden, om de week op donderdagavond, 
in de Wellnessruimte van Park De Taling. Deze is toegankelijk voor iedereen in de wijk, jong en oud. Bij belang-
stelling, neem even contact op via bovengenoemd nummer of mail: info@oogvoorjou.nl
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WESTFIGHT Den-Bosch
onderdeel van Sportwijk West 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kickboks-lessen
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportwijk West biedt in de Atlent School op de Kooikersweg 303 
Kickboks-lessen voor jongeren van 6 t/m 18 jaar. 
 
De trainingen worden gegeven door Rob van Esdonk, een professionele 
trainer die zijn sporen heeft verdiend in de K1 gevechtsport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WESTFIGHT
T: 06 382 54 241

E: westfight073@gmail.com

De lessen worden gegeven op: 
Woensdag van 14:30-15:30 voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 
Woensdag van 18:30-19:30 voor kinderen van 13 t/m 18 jaar 
Daarnaast geven we ook nog lessen aan volwassenen. 
De contributie is € 10,= per maand voor kinderen en € 15,= per 
maand voor volwassenen. 
Vergoeding via het Jeugdsportfonds is mogelijk. 

Inschrijven kan via het emailadres hiernaast of het telefoonnummer 
of u komt tijdens de trainingen even langs in de Atlent school. 
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Den Bosch Easter Cup.....
Bossche Paasdagen in teken van internati onaal voetbal.....
Tijdens het paasweekend, om precies te zijn op zaterdag 4 en zondag 5 april, staat ’s-Hertogen-
bosch in het teken van de sporti viteit.
Op drie locati es in de stad strijden ruim 120 internati onale jeugdvoetbalteams uit verschillende 
leeft ijdscategorieën om de felbegeerde Den Bosch Easter Cup. 
Het internati onale toernooi staat voor de eerste keer op de agenda. Drie Bossche voetbal-vereni-
gingen treden op als gastheer. BVV, sv CHC en sv BLC werken enthousiast samen om het evene-
ment tot een geslaagd voetbalfeest te maken. De wedstrijden zullen dan ook plaatsvinden op de 
accomodati es van de genoemde verenigingen. Zij zullen er tevens voor zorgen dat het de voetbal-
lers aan niets ontbreekt.
De welkomsceremonie vindt aan het eind van de eerste wedstrijddag plaats in stadion De Vliert. 
De organisatoren nodigen stad- en streekgenoten uit om naar de wedstrijden te komen kijken en te genieten van grenzeloze sporti viteit. 

Voor meer informati e over dit unieke sportevenement kunt u terecht op   www.denboscheastercup.nl

  

futsal DEn Bosch West  
onderdeel van Sportwijk West 

Zaalvoetbal  
gegeven door younes hadouir 

  
Vanaf maandag 19 januari 2015 start Sportwijk West in Sporthal de Schutskamp 

 met het geven van zaalvoetbaltrainingen voor jongeren van 16 t/m 25 jaar

 De trainingen worden gegeven door Younes Hadouir, een professionele
 Eredivisie zaalvoetballer die nu bij FCK De Hommel speelt 

 De trainingen worden gegeven op maandagavond 
 van 21:00 - 22:00 voor jongeren van 16 t/m 25 jaar 

 Locatie: Sporthal de Schutskamp (De Eendenkooi 1, 5223 KG)
 Kosten per training zijn € 2,50

 Inschrijven kan via e-mail: sportwijkwest073@gmail.com 
 of bel naar 06 382 54 241

 AANMELDEN      
via sportwijkwest073@gmail.com 
              of 06-38254241 

BUITEN SPORTEN IN EEN 
GROEP, OP UITDAGENDE 
LOCATIES! IETS VOOR JOU? 

MELD JE NU AAN VOOR DE 
GRATIS PROEFLES!

SPORTWIJK WEST 

BOOTCAMP

Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 acti ef met Kennismakingslessen
voor Basisschoolkinderen.....
Basisschoolkinderen kunnen 3x per jaar inschrijven voor kennisma-
kingslessen met een sport. Ook TTV De Kruiskamp ’81 doet mee 
met deze KMC cursussen en ontvangt een groot aantal kinderen in 
hun speelzaal aan de Churchilllaan 81. In de cursus van februari/
maart zijn 12 kinderen acti ef, verdeeld over dinsdag en vrijdag. De 
vereniging beschikt over een grote zaal waar 9 tafels staan opge-
steld en er is alti jd ruimte om deze kinderen op te vangen. De KMC 
groepen krijgen een leuk en afwisselend tafeltennisprogramma 
aangeboden.
Hoofdtrainer Frank Assmann en 2 assistenten organiseren  de les-
sen en zorgen ervoor dat de kinderen alti jd met een glimlach naar 
huis gaan. Regelmati g vinden de deelnemende kinderen het zo 
leuk dat ze lid worden van de vereniging waardoor er in de reguliere groepen inmiddels aardig wat kinderen met een KMC achtergrond 
zijn. Op de foto ziet u een KMC groep volop in acti e.
Naast deze KMC is er overigens alti jd plaats. Iedere dinsdag van 18:30 tot 19:30 uur spelen de beginners. Kinderen en ouders kunnen 
vrijblijvend langskomen en de kinderen kunnen dan direct meespelen.

info@dekruiskamp81.nl                                             www.dekruiskamp81.nl                                          twitt er @tt vkruiskamp81
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Colofon
De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie (behorend tot de wijkraad West) en verschijnt in 2015 4 keer aan huis in de wijken Kruis- en 
Schutskamp. De Nieuwsbrief Wijkgericht Werken vindt u als middenkatern in de Wijkkrant. De digitale wijkkrant vindt u op  www.wijkraad-west.nl
Kopij (liefst digitaal) sturen naar redactie-wks@hotmail.com  of naar  Redactie Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, Helftheuvelpassage 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 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!!

Athletics Champs op donderdag 19 maart 2015.....
Op donderdag 19 maart a.s. wordt van 15:45 tot 17:45 uur bij OSS-Volo op Sportpunt West (de Fuik-Schuts-
kamp) een Atletiekactiviteit georganiseerd. De kinderen van de basisscholen in West van de groepen 3, 4 en 
5 kunnen hier aan mee doen. Bij de Atletiekactiviteit strijden de kinderen in teamverband op een leuke spor-
tieve manier tegen elkaar. Voorafgaand aan de activiteit worden in 2 gymlessen de activiteitonderdelen van 
Atletiek behandeld. De kinderen krijgen een brief mee naar huis waarop ze een formulier kunnen invullen om 
zich aan te melden. Ook wordt in de brief informatie vermeld over een kleurplaatactie. Ouders kunnen de dag van de Atletiekactiviteit 
begeleiden. Dit moet ook in het formulier aangegeven worden. 
Na de wijkactiviteit vindt op dinsdag 28 april 2015 een Stedelijk Atletiektoernooi plaats. Hier strijden de basisscholen van ’s-Hertogen-
bosch tegen elkaar in verschillende atletiekonderdelen. Op de dag van het Stedelijke toernooi worden de winnaars van de kleurplaat-
actie bekend gemaakt.
Met sportieve groeten.....Larry van Ommen, Romy van der Staak & Dewi van Maaren (’S-PORT)
e-mail: l.vanommen@s-hertogenbosch.nl

Schoolsport Olympiade op vrijdag 22 mei 2015.....
Dit jaar vindt de tweede editie van de Schoolsport Olympiade op Sportpunt West (De Fuik) plaats. De editie 
van vorig jaar was zeer geslaagd! Er streden 7 scholen tegen elkaar over 5 sporten. Kindcentrum ‘de Ontdek-
king’ is toen met de wisselbeker naar huis gegaan. Welke basisschool gaat er dit jaar vandoor met de beker?
De Schoolsport Olympiade is niet zomaar een sportdag, het is een geweldig evenement waarbij dit jaar 9 
basisscholen in 5 takken van sport tegen elkaar op Olympische wijze strijden voor de hoogste eer en de eeu-
wige roem. In totaal beleven dit jaar ongeveer zo’n 320 kinderen uit groep 6 en 7 het evenement van het jaar. Het wordt een dag met 
allure, een heuse opmars met spandoeken, een openingsceremonie, heerlijke sportwedstrijden en een knallend slot met natuurlijk de 
prijsuitreiking. De Schoolsport Olympiade gebeurt in samenwerking met Sportwijk West, de wijkraad West en de afdeling ’S-PORT van 
de gemeente 's-Hertogenbosch. De 5 sporten: Meidenvoetbal dat zich afspeelt bij voetbalclub CHC; Badminton en Hockey vinden plaats 
in de gymzaal van de Schutskamp; het onderdeel tennis bij Tennisclub de Schutskamp en Atletiek bij Atletiekvereniging OSS-Volo. De 
verenigingen helpen ook mee in de organisatie.

Like de Facebookpagina: Schoolsport Olympiade ’s-Hertogenbosch West en blijf op deze manier op de hoogte van de sportdag. 
Er komt hier ook een statusupdate waarmee een prijs te verdienen is voor op de sportdag.

Om alvast de sfeer van deze dag te proeven, kunt u de volgende link intoetsen op uw computer:
https://www.youtube.com/watch?v=hJggOUoYVNI 
Kom gerust kijken dan maken we er met zijn allen een mooie sportieve dag van!
Namens het organiserend comité Schoolsport Olympiade
Met sportieve groeten.....Larry van Ommen, Romy van der Staak & Dewi van Maaren (’S-PORT)
e-mail: l.vanommen@s-hertogenbosch.nl
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