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WIJKKRANT
KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

maart  2016 - 14e jaargang nummer 1 (oplage 6.100)
Van de redacti e
Nog een paar weken en dan is het weer lente!! Volgens ons hoopt iedereen na deze rare, vaak natt e winter op mooi en zacht voorjaars-
weer, een lekker zonnetje erbij en dan er weer lekker op uit. Of dat gaat lukken? Het blijft  koffi  edik kijken natuurlijk.
Wat de weergoden de komende periode voor ons in pett o hebben is dus nog ongewis. Wat we wel weten is dat deze wijkkrant weer bom-
vol nieuws met allerlei informati e, terugblikken, oproepen, etc. etc. Kortom genoeg, zo denken wij, om u allen weer veel lees- (en puzzel)
plezier te bieden............Geerte, Senay, Brahim, Wim en Hans

Wijktafel op 24 maart a.s. in teken van "West presenteert" !!

West presenteert een wijkfeest in het Beatrixpark  –  Bewoners Boschmeersingel pakken 
hun pleintje aan  –  Jheronimus Bosch 500  –  Badeloch, waar ouderen die zorg nodig heb-
ben dicht bij hun partner blijven  –  Renovati e fl at De Rijskampen afgerond  –  Renovati e 
woningen Kruiskamp bijna klaar  –  Speelplaats De Helft heuvel herinnert aan het verleden

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 11/12 juni a.s.                   Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 13 mei a.s.
aanleveren (zie ook colofon achterzijde).   Gelieve uw kopij alti jd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

"West presenteert" is de ti tel van een groot aantal acti viteiten door, voor en in de wijk. Op 24 maart is 
er vanaf 20:00 uur in SCC De Helft heuvel een avond over "West presenteert" en daar móet u echt bij 

zijn, hoor.   Meer informati e daarover in Wijkgericht, middenin deze wijkkrant.

DE WERELDREIS
ONTMOET DE WERELDEN VAN

MENSEN  -  KUNST  -  ETEN  -  THEATER  -  MUZIEK  -  SPORT
IN UW WIJK

WIJ BLIJVEN OP ZOEK NAAR BUURTBEWONERS DIE ONS WILLEN HELPEN OM VAN DEZE CULINAIRE EN CULTURELE
WERELDREIS, DIE ONS LANGS ALLE WINDSTREKEN UIT DE WIJK VOERT, EEN GROOTS FESTIJN TE MAKEN !!

KUNT U LEKKER KOKEN (OF WEET U IEMAND DIE LEKKER KAN KOKEN)?
HEEFT U TALENT OP DANS-, ZANG- OF MUZIKAAL GEBIED (OF WEET U IEMAND DIE…)?

WILT U UW KUNST EXPOSEREN (OF WEET U IEMAND DIE…)?
WILT U DE MOGELIJKHEDEN VAN UW SPORTVERENIGING LATEN ZIEN?

WILT U …………..?
OF WILT U ONS EEN HANDJE HELPEN MET DE VELE VOORBEREIDINGEN?

MELD U AAN VIA:    WESTPRESENTEERT@GMAIL.COM

HELAAS KAN DE WERELDREIS OP DE EERDER GENOEMDE DATUM VAN 21 MEI a.s. OM DIVERSE
REDENEN GEEN DOORGANG VINDEN. WE GAAN OP ZOEK NAAR EEN GESCHIKTE DATUM IN SEPTEMBER.

WE GAAN ER MET EN VOOR U EEN GOED EN ONVERGETELIJK FEEST VAN MAKEN.
MEER OVER DE WERELDREIS (incl. DEFINITIEVE DATUM) LEEST U IN DE JUNI-EDITIE VAN DE WIJKKRANT.
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Beter een goede buur dan een verre vriend.....
Kent u die uitdrukking? Als je altijd in Nederland gewoond hebt, zul je er wellicht nauwelijks bij stilstaan. Als al je vrienden ook nog eens 
in Den Bosch wonen, zal dat spreekwoord misschien wel helemaal niets voor je betekenen. Dan zijn buren en vrienden bijna dezelfde 
mensen.
Maar niet iedereen is geboren in de Kruiskamp of Schutskamp, of zelfs maar in Nederland. Ben je opgegroeid in Marokko, of in Syrië, 
in Vietnam, in Ghana, Groningen, Alkmaar of waar dan ook ter wereld, dan krijgt zo’n spreekwoord opeens een heel andere betekenis!
Als je geluk hebt, dan kun je misschien nog Skypen met je verre vrienden, maar ook dat is toch heel wat anders dan even binnenlopen 
bij goede buren. Als goede buren kun je ook veel voor elkaar betekenen. Bij een verre vriend kun je niet zomaar, zoals bij goede buren, 
even wat suiker lenen.
Als gezamenlijke kerken in de Evertsenstraat, midden in de Kruiskamp, willen we ook graag een goede buur zijn. Dat vinden wij een 
opdracht die we van onze God gekregen hebben. Maar het is niet alleen een opdracht. Bij een opdracht denk je al snel aan het woord 
“moeten”, wij vinden het ook plezierig om een goede buur te zijn! 
Als je wat ouder bent, kun je bijvoorbeeld op woensdagmorgen vanaf een uur of 10, half 11, bij de Gereformeerde kerk (Evertsenstraat 
35) zomaar binnenlopen voor een praatje of een kopje koffie. Sommige wijkbewoners krijgen wat extra aandacht in de vorm van een ge-
zellige maaltijd. Ook proberen we zoveel mogelijk bij activiteiten in de wijk betrokken te zijn. Maar we heten u ook graag welkom in onze 
kerkdiensten, die zondags in de 3 kerken om 10 uur beginnen. Rond de christelijke feestdagen als Kerst en Pasen zijn er vaak bijzondere 
diensten of activiteiten. Ook hierbij bent u hartelijk welkom.

Informatie over de diensten en andere activiteiten kunt u vinden op de websites van de 3 kerken:
www.denbosch.gkv.nl    www.detoevlucht.net     www.nak-nl.org   
Zeker de moeite waard om eens door te lezen.

Kijkt u ook nog weleens op www.de10mooistebijbelverhalenvandenbosch.nl  of in de krant voor het mooiste Bijbelverhaal van de 
maand? Langzaamaan begint het allermooiste verhaal in zicht te komen. In juni, net voor de vakanties beginnen, zal tijdens een evene-
ment in het centrum van de stad het mooiste Bijbelverhaal van Den Bosch bekend gemaakt worden. Bent u ook zo benieuwd?

Namens de Evertsenstraatkerken wil ik u alvast gezegende Paasdagen wensen.
Henk van Weelden

Bankzaken.....
"Ja, ik ben dom geweest. Ik had er niet in moeten trappen maar het verhaal klonk zo mooi."
Dat vertelde een bewoner van De Taling toen ik daar eind januari een voorlichting hield over “Se-
nioren en veiligheid”. Het was zijn reactie op de vraag of er onder de aanwezigen weleens iemand 
“slachtoffer” van een oplichter was geweest. Hij vertelde over het voorval van enkele jaren daar-
voor, toen hij nog in een flat op de Helftheuvelpassage woonde.
Er kwam een man aan de deur die, achteraf gezien, de naam van de buurman op het naamplaatje 
bij de voordeur aan de galerij had gelezen. Nu gebruikte hij die naam van de buurman in zijn ver-
haal waardoor het heel vertrouwd leek. Die buurman zou met pech langs de weg staan en had 
gevraagd of de man bij deze bewoner langs wilde gaan om wat geld te lenen voor de reparatie.
Zestig euro had hij in zijn portemonnee maar dat was te weinig volgens de man.
Deze had zoveel overtuigingskracht dat hij uiteindelijk het bankpasje mee kreeg, met de pincode, 
om even wat geld voor de buurman te pinnen. Hij zou het pasje  zo terug komen brengen.

Dit verhaal sloot naadloos aan bij de voorlichting. Die ging  over de babbeltruc, de 2-euro wisseltruc, de sieradenwisseltruc en het afkij-
ken van de pincode waarna het bankpasje gestolen wordt. 
Deze “trucs” worden vooral bij senioren toegepast,  bijvoorbeeld omdat deze niet snel een mobieltje pakken om 112 te bellen of om een 
foto van de dader te maken. Ook zullen zij niet snel een achtervolging inzetten. Ouderen die van een van de genoemde trucs slachtoffer 
worden zijn vaak gewoon “te lief”. Zij durven  geen nee te zeggen en willen graag behulpzaam zijn. 
Het advies aan senioren is om, als je alleen op straat loopt, gewoon door te lopen en degene die een vraag stelt moet deze maar gewoon 
aan iemand anders stellen. Als er een onbekende aan de deur komt, laat deze dan niet binnen maar bel een van de buren of een bekende 
om er bij te komen. Dan kun je met zijn tweeën beoordelen of de reden van zijn/haar komst klopt. En waarom zou men nu net bij u om 
een glaasje water of om een pen en papier vragen?
Het afkijken van de pincode is gemakkelijk als u het toetsenbord niet afschermt bij het intikken. Weet men eenmaal uw pincode dan is de 
volgende stap het bemachtigen van het pasje. Als u problemen hebt met pinnen of het afschermen van de pincode bestaat de mogelijk-
heid van contactloos betalen. Voor kleine bedragen ( maximaal 25 euro per betaling met een maximum van 50 euro per dag) hoeft u dan 
geen code meer in tikken. Als u dan toch slachtoffer wordt kan het zijn dat uw bankrekening geplunderd wordt.
Hier volgen enkele tips om te voorkomen dat er grote bedragen opgenomen worden.
• Laat een vertrouwd iemand uw bankzaken regelen als u er zelf moeite mee hebt;
• Laat  niet teveel geld op de lopende rekening staan maar zet dit op een spaarrekening;  (het valt op dat zakkenrollers kort na de 20e 

van de maand toeslaan)
• Laat het bedrag dat u rood mag staan fors verlagen (zelfs op nul als u toch nooit rood staat);
• Laat uw dagmaximum verlagen. Dan kunnen er geen grote bedragen worden opgenomen. Als u toch een keer een groter bedrag wilt 

pinnen kan het dagmaximum tijdelijk even verhoogd worden. Via internetbankieren is dat allemaal van huis uit te regelen en aan te 
passen, wanneer en hoe vaak u zelf wilt. 

Als de buit minder wordt, wordt de animo van de dieven ook minder. Veel plezier met winkelen!!
Frank Verboord, wijkagent Schutskamp       frank.verboord@politie.nl

Wilt u de politieberichten uit uw eigen wijk ontvangen?  Meld u dan aan via www.bindb.nl
Hebt u zelf geen computer dan kunt u ook een familielid of kennis zich aan laten melden
om u op de hoogte te houden van hetgeen in de wijk gebeurt.

BIN: de teller staat op 1394 leden !!
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Verrassing op De Schalm.....
Vrijdag 18 december was een van de vele bijzondere dagen die wij geregeld meemaken als 
bezoekers van dagcentrum De Schalm. Terwijl een groep cliënten van de kantine op de Brede 
Bossche school aan het werken was verraste groep 8 van deze school ons op De Schalm!
Ze kwamen ons helpen met het schoonmaken van de kantineruimte en hebben in de keuken 
geholpen met het spoelen van de koffie en theekannen.
Of dat nog niet genoeg was hebben zij ons ook nog verwend met mooie zelfgemaakte kerst-
boodschappen en na een rondleiding van de clustermanager hebben we samen een glaasje 
ranja gedronken. Wat zijn we trots op deze kinderen, zij voelen zich echt verbonden met de 
wijk kruiskamp en met de bezoekers van het dagcentrum!

De groep cliënten van de kantinegroep 
werkt iedere vrijdag op deze school en zij 
hebben het ontzettend naar hun zin. 
Ze zoeken hierbij nog een vrijwilliger die 
hen wekelijks (of om de week) wil onder-
steunen.
Zie je dit zitten stuur dan een e-mail  naar 
bvanklaveren@cello-zorg.nl of loop even 
binnen bij De Schalm aan de Eindhoven-
laan.

Positieve ontwikkelingen Buurtpreventieteams in Schuts- en Kruiskamp.....
In de vorige berichtgeving over Buurpreventie spraken we nog over zo'n 15 deelnemers, nu zijn het er 26 !!

Dit succes is mede te danken aan de vele bezoekers bij de Buurttentacties van 22 
december en 21 januari j.l.
De groei zit hem deze keer met name in de Kruiskamp. Daar zijn we ook erg blij 
mee want nu kunnen we onze acties ook daar beter bezetten. Er gaan, vanwege 
de grootte van de wijk, zowel loop- als fietsteams onderweg.
In de Schutskamp hebben we het parkeergebied rondom winkelcentrum De 
Helftheuvelpassage nadrukkelijker in onze routes opgenomen., evenals het 
Sportterrein oostelijk van de Kooikersweg.  We hopen in de maand februari weer 
5 tot 10 mensen te mogen begroeten. We kunnen onze acties dan nog verder 
uitbreiden en intensiveren.
Opgeven voor Buurtpreventie kan via wijkraad (wijkraadwest@gmail.com), via 
het BuurtInformatieNetwerk (BIN), of bij Wijkplein De Helftheuvel,
Helftheuvelpassage 109, 5224 AC 's-Hertogenbosch. 

Vrolijke Kerst voor wijkbewoners Kruiskamp en Schutskamp.....
Ieder jaar maken Hans en dochter Désiree Tooren, ook vrijwilligster bij de Doorgeef-
winkel, een flink aantal kerststukjes.
Niet voor zichzelf, maar voor mensen uit de wijk die wel wat extra aandacht verdie-
nen. Bijvoorbeeld omdat ze zich inzetten voor de buurt, omdat ze een heftig jaar 
hebben gehad, in armoede leven of eenzaam zijn.
Net voor de feestdagen brachten wijkbeheerder Abdellah ben Jeddi van Zayaz en 
Desiree de kerststukjes rond aan 25 huurders van Zayaz. De dankbaarheid was groot! 

 
Op de foto: Mevrouw Annie van Breemen werd ook verblijd met een mooie kerststuk. 

Zaterdag 19 maart a.s......
1. TAPIJT VOOR VREDE EN GELIJKWAARDIGHEID 
Op het Kerkplein middenin de stad zal onder leiding van Marianne van Heeswijk een TAPIJT VOOR VREDE EN GELIJKWAARDIGHEID ge-
legd worden met ieder die langs komt. Een veelkleurig tapijt als afspiegeling van de hedendaagse samenleving. Dit in het kader van de 
Internationale Dag tegen Racisme (21 maart)
Het leggen van het tapijt, dat als een mozaïek wordt samengesteld uit restmaterialen, begint om 11:00 en duurt tot 17:00 uur.
2. KLOKGELUI en MOMENT VAN AANDACHT
Om 12:00, 14:00 en 16:00 uur zal door klokgelui een “moment van aandacht” worden gevraagd. Iedereen wordt gevraagd om waar de 
klokken luiden, even te stoppen met winkelen, wandelen, werken. Met ogen en armen wijd open of juist in innerlijke aandacht geslo-
ten, of een ZEN-moment van 10 x in- en uitademen – een flashmob, bedoeld om reacties en gesprekken op te roepen met omstanders. 
Aandacht voor de A/ander – Aandacht voor elkaar.
3. Om 16:00 uur MEET & GREET uit alle windstreken rondom het Tapijt
4. In de Kerk: pianospel en expositie KRUISEN DIE JE WEG KRUISEN
Organisatie: in samenwerking met RADAR en samen met projectgroepen en vele vrijwilligers.

Informatie: ds. Peter van Helden, petervanhelden87@gmail.com
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Het afkijken van de pincode is gemakkelijk als u het toetsenbord niet afschermt bij het intikken. Weet men eenmaal uw pincode dan is de 
volgende stap het bemachtigen van het pasje. Als u problemen hebt met pinnen of het afschermen van de pincode bestaat de mogelijk-
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Ieder jaar maken Hans en dochter Désiree Tooren, ook vrijwilligster bij de Doorgeef-
winkel, een flink aantal kerststukjes.
Niet voor zichzelf, maar voor mensen uit de wijk die wel wat extra aandacht verdie-
nen. Bijvoorbeeld omdat ze zich inzetten voor de buurt, omdat ze een heftig jaar 
hebben gehad, in armoede leven of eenzaam zijn.
Net voor de feestdagen brachten wijkbeheerder Abdellah ben Jeddi van Zayaz en 
Desiree de kerststukjes rond aan 25 huurders van Zayaz. De dankbaarheid was groot! 

 
Op de foto: Mevrouw Annie van Breemen werd ook verblijd met een mooie kerststuk. 

Zaterdag 19 maart a.s......
1. TAPIJT VOOR VREDE EN GELIJKWAARDIGHEID 
Op het Kerkplein middenin de stad zal onder leiding van Marianne van Heeswijk een TAPIJT VOOR VREDE EN GELIJKWAARDIGHEID ge-
legd worden met ieder die langs komt. Een veelkleurig tapijt als afspiegeling van de hedendaagse samenleving. Dit in het kader van de 
Internationale Dag tegen Racisme (21 maart)
Het leggen van het tapijt, dat als een mozaïek wordt samengesteld uit restmaterialen, begint om 11:00 en duurt tot 17:00 uur.
2. KLOKGELUI en MOMENT VAN AANDACHT
Om 12:00, 14:00 en 16:00 uur zal door klokgelui een “moment van aandacht” worden gevraagd. Iedereen wordt gevraagd om waar de 
klokken luiden, even te stoppen met winkelen, wandelen, werken. Met ogen en armen wijd open of juist in innerlijke aandacht geslo-
ten, of een ZEN-moment van 10 x in- en uitademen – een flashmob, bedoeld om reacties en gesprekken op te roepen met omstanders. 
Aandacht voor de A/ander – Aandacht voor elkaar.
3. Om 16:00 uur MEET & GREET uit alle windstreken rondom het Tapijt
4. In de Kerk: pianospel en expositie KRUISEN DIE JE WEG KRUISEN
Organisatie: in samenwerking met RADAR en samen met projectgroepen en vele vrijwilligers.

Informatie: ds. Peter van Helden, petervanhelden87@gmail.com
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Acti viteiten van de HCC in SCC De Helft heuvel.....
Iedere derde en vierde vrijdagmiddag van de maand met uitzondering van (de vakanti e maanden) juli en augustus.
Op de derde vrijdagmiddag zijn er twee acti viteiten. De eerste over Linux. Er wordt uitleg gegeven over het besturingssysteem Linux en 
over diverse applicati es waarmee je kunt werken.
Als tweede acti viteit is er de Apple groep, hierbij wordt uitleg gegeven over I-pad en over Apple computers en hun programma’s. Ook 
wordt er persoonlijke aandacht besteed aan het oplossen van problemen.
Op de vierde vrijdagmiddag zijn er ook twee acti viteiten. Allereerst een actueel onderwerp, waarbij d.m.v. een demonstrati e over een 
bepaald -actueel- onderwerp aandacht wordt besteed, bijvoorbeeld uitleg over DIGID of over Windows 10. Ook Drones komen aan bod.
We houden op deze middag ook een inloop. Hier kun je dan met computervragen of niet goed werkende computer apparatuur langs 
komen om hier na te laten kijken. Dit kan over tablets, printers, monitoren laptops en desktops gaan.

De middagen beginnen om 14:00 uur en duren tot 16:00 uur. Als het wat uitloopt hebben we hier geen bezwaar tegen.
Kom eens vrijblijvend langs en neem gerust uw partner, kennis en of vrienden mee.

Als er mensen zijn die acti ef iets willen beteken, dan denk ik aan bezoekers registreren bij binnenkomst, of die graag een nieuwsbrief 
willen verzorgen voor de wijk- en buurtkrantjes of een arti keltje willen schrijven, dit kan over computers zijn maar ook over b.v hobby’s 
die je op de computer kan doen, de een maakt b.v. kerskaarten, de ander breiwerkjes of stuurt treintjes aan, het kan van alles zijn.

Ook zoeken we nog wat mensen die iets over computers en of programmatuur kunnen vertellen middels een uitleg / demonstrati e.

Reacti es kunnen naar onderstaand e-mail adres verstuurd worden, of op een van de vrijdagmiddagen.
Tot ziens op een van onze middagen.
Coördinator HCC Helft Heuvel  - Wim de Bruijn  -  w.l.a..de.bruijn@kader.hcc.nl

SAS Oproepjes.....
De Sti chti ng Acti eve Senioren West / Engelen is voor enkele acti viteiten op zoek naar nieuwe leden.
BRIDGE is op zoek naar nieuwe leden.
De acti viteit vindt plaats in het SCC de Helft heuvel en is op de dinsdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur. 
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met mw. Bep van Galen, tel. 073 621 7901 
De TAI CHI-groep, op de vrijdagmorgen van 09:00 tot 10:00 uur, is ook op zoek naar nieuwe leden. 
De lessen vinden plaats in het SCC de Helft heuvel. Voor meer informati e kunt u bellen naar mw. Marianne Penninks tel. 073 621 7407
KOERSBAL zoekt nieuwe leden.
Vrijdagmorgen van 10:45 tot 12:45 uur, Prijs € 4,-- per maand 
Voor meer informati e: mw. Nellie Bouwmans, tel. 073 621 8121

Algemene informati e over SAS: secr.westengelen@sasdenbosch.nl

Wandel je FIT.....
Voor wie? Voor bewoners van ’s Hertogenbosch West van 50 jaar en ouder die het leuk vinden 

  om wekelijks met een groep te wandelen. 
Wanneer? Iedere donderdag van 13:30 tot 14:30 uur. 
Waar? Begin- en eindpunt is Park De Taling (Eendenkooi 2). We verzamelen bij de recepti e.
Hoe ver? Afh ankelijk van je belastbaarheid, maximaal een uur wandelen. Aansluitend is er de mogelijkheid om gezamenlijk iets te

  drinken in het Atrium van Park De Taling.
Begeleiding? De groep wordt begeleid door een sportbegeleider plus een vrijwilliger.
  Tevens neemt een fysiotherapeut bij de geïnteresseerden een gedegen fi theidtest af.
Kosten? € 11,95 per maand. Dit is inclusief koffi  e/thee na afl oop.
Wat moet ik aan?  Stevige schoenen waar u goed op kunt wandelen. Gemakkelijk zitt ende kleding is aan te raden.
         Ook is het verstandig een fl esje water mee te nemen.
Aanmelden? Voor meer informati e kunt u contact opnemen met Maurizio Atzeni      m.atzeni@vanneynsel.nl      06 13 24 76 01

Biljartvereniging De Kruiskamp zoekt acti eve 60+leden.....
Wij zijn een biljartvereniging waarbij het plezier in het biljarten en de onderlinge con-
tacten voorop staan. 
De vereniging heeft  zijn plek in SCC de Helft heuvel waar wij dagelijks (maandag t/m 
vrijdag van 12:00 tot 17:00 uur) de beschikking hebben over 2 biljarts.
Tevens bestaat de mogelijkheid voor gevorderde spelers mee te doen aan de competi ti e 
van de KNBB en RBB, dus kom gerust op een middag eens kennismaken.
U kunt ook informati e over ons vinden op de website: BV De Kruiskamp.htm
Het Bestuur          aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond  
            en de Regionale Biljartbond
Secretariaat: Bordeslaan 219, 5223 ML ’s-Hertogenbosch
Biljartvereniging De Kruiskamp C.B. v. Drakensteinlaan 5224 CK ’s-Hertogenbosch
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Vooraankondiging Zomerschool 2016.....
Voor de zevende keer organiseren we straks de Zomerschool voor 
55+ in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Opnieuw voor een periode 
van drie weken, met meer activiteiten die voor “mannen” interes-
sant zijn, herhaling van favoriete items, maar ook volop nieuwe 
workshops en excursies. We gaan duidelijker aangeven bij de di-
verse excursies wat ze van de mobiliteit van de deelnemers verlan-
gen. En we gaan met een bus op pad en nog meer dan vorig jaar de 
wijken in. Kortom: voor ieder wat wils.
Op dit moment wordt er hard gewerkt om een goed en gevarieerd 
aanbod aan work-shops, presentaties en excursies binnen te ha-
len. Daarbij behouden we de successen van de afgelopen jaren, 
maar zorgen ook voor hele nieuwe activiteiten, zodat het voor ie-
dereen de moeite waard blijft om ons te bezoeken. 
Ook dit jaar ligt de nadruk vooral op het kennismaken met diverse 
activiteiten die in de gemeente voor senioren worden georgani-
seerd. Zo kun je “proeven” van het brede aanbod in de rest van het jaar en kijken of een activiteit bij je past. 
We bieden ruim 90 workshops op het gebied van educatie, sport & bewegen en creativiteit. Daarnaast zijn er een aantal presentaties 
en lezingen en natuurlijk de mogelijkheid om onder deskundige leiding te wandelen of te fietsen in onze interessante omgeving. Dit jaar 
zullen we zo wel voor de minder mobiele senior als voor de mobiel zeer actieve senior excursies aanbieden. 
Zet de datum alvast in je agenda: van 25 juli tot en met 12 augustus is er van alles te beleven in ’s-Hertogenbosch en Rosmalen. Op vrijdag 
12 augustus sluiten we af met een bruisende slotmiddag! 
En -nieuw dit jaar-  halverwege de Zomerschool wordt er ook een busexcursie met diner gepland.  
Vanaf half mei ligt het programma in de bibliotheek, bij de HEVO, bij alle sociaal-culturele centra en op de wijkpleinen.
Inschrijven kan van 16 mei tot en met 26 juni. Het programmaboekje en de inschrijfformulieren zijn tegen die tijd natuurlijk ook te vinden 
op  www.sasdenbosch.nl  onder het kopje “zomerschool”. 

Daar kun je ook een filmpje van de zomerschool 2015 bekijken om na te genieten en alvast in de sfeer te komen!   

Wat is de Gefeliciflapstaartbox?
De Gefeliciflapstaartbox is er voor kinderen van 1 t/m 12 jaar in de regio 073, die op of onder de armoedegrens 
leven. Wij geven een gezin geen geld maar een box (een Gefeliciflapstaartbox kost ongeveer 25 euro) gevuld met 
alle benodigdheden voor een compleet verjaardagsfeestje.
   * Slingers en ballonnen om het huis mee te versieren
   * Taart gesponsord door Supervlaai Den Bosch
   * Een groot cadeau namens de ouders, een cadeautje dat door broertje/zusje gegeven kan worden
   * Schooltraktaties ( 8 van de 10 kinderen die in armoede leven worden op school ziek gemeld omdat ze niet
      kunnen trakteren)
   * Cadeaubon voor een feestkapsel door kapsalon by daantjes
   * En alle overige ingrediënten voor een knalfeestje zoals:
         - Ranja, fles/pak sap, pakjes drinken
         - Pannenkoekenmix, houdbare melk, stroop, poedersuiker
         - Uitdeelzakjes chips, uitdeelzakjes koekjes, snoepjes
         - Zoute stengels, magnetron popcorn, cocktailworstjes
         - Bordjes, bekertjes, servetjes, slingers, ballonnen
         - Uitdeelzakjes, taartkaarsjes, uitnodigingskaartjes
Wij staan in contact met stichting Divers, maatschappelijke opvang, Juvans, basisscholen, stichting leergeld, ook de voedselbank weet van 
ons bestaan af. De meeste box aanvragen worden via deze maatschappelijke organisaties aangevraagd.
Mochten mensen rechtstreeks een box aanvraag doen wordt dit altijd eerst gecontroleerd.
We zijn actief op Facebook en Twitter, hier worden voorbeelden van de Gefeliciflapstaartbox en alle donaties die we krijgen op gepubli-
ceerd. Maar ook oproepjes voor als we door onze voorraad heen zijn. We zijn nu nog afhankelijk van particuliere giften en staan regelma-
tig op rommelmarkten en braderieën om geld en spullen in te zamelen om onze Gefeliciflapstaartboxen mee te kunnen vullen.
https://www.facebook.com/degefeliciflapstaartbox
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Acti viteiten van de HCC in SCC De Helft heuvel.....
Iedere derde en vierde vrijdagmiddag van de maand met uitzondering van (de vakanti e maanden) juli en augustus.
Op de derde vrijdagmiddag zijn er twee acti viteiten. De eerste over Linux. Er wordt uitleg gegeven over het besturingssysteem Linux en 
over diverse applicati es waarmee je kunt werken.
Als tweede acti viteit is er de Apple groep, hierbij wordt uitleg gegeven over I-pad en over Apple computers en hun programma’s. Ook 
wordt er persoonlijke aandacht besteed aan het oplossen van problemen.
Op de vierde vrijdagmiddag zijn er ook twee acti viteiten. Allereerst een actueel onderwerp, waarbij d.m.v. een demonstrati e over een 
bepaald -actueel- onderwerp aandacht wordt besteed, bijvoorbeeld uitleg over DIGID of over Windows 10. Ook Drones komen aan bod.
We houden op deze middag ook een inloop. Hier kun je dan met computervragen of niet goed werkende computer apparatuur langs 
komen om hier na te laten kijken. Dit kan over tablets, printers, monitoren laptops en desktops gaan.

De middagen beginnen om 14:00 uur en duren tot 16:00 uur. Als het wat uitloopt hebben we hier geen bezwaar tegen.
Kom eens vrijblijvend langs en neem gerust uw partner, kennis en of vrienden mee.

Als er mensen zijn die acti ef iets willen beteken, dan denk ik aan bezoekers registreren bij binnenkomst, of die graag een nieuwsbrief 
willen verzorgen voor de wijk- en buurtkrantjes of een arti keltje willen schrijven, dit kan over computers zijn maar ook over b.v hobby’s 
die je op de computer kan doen, de een maakt b.v. kerskaarten, de ander breiwerkjes of stuurt treintjes aan, het kan van alles zijn.

Ook zoeken we nog wat mensen die iets over computers en of programmatuur kunnen vertellen middels een uitleg / demonstrati e.

Reacti es kunnen naar onderstaand e-mail adres verstuurd worden, of op een van de vrijdagmiddagen.
Tot ziens op een van onze middagen.
Coördinator HCC Helft Heuvel  - Wim de Bruijn  -  w.l.a..de.bruijn@kader.hcc.nl

SAS Oproepjes.....
De Sti chti ng Acti eve Senioren West / Engelen is voor enkele acti viteiten op zoek naar nieuwe leden.
BRIDGE is op zoek naar nieuwe leden.
De acti viteit vindt plaats in het SCC de Helft heuvel en is op de dinsdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur. 
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met mw. Bep van Galen, tel. 073 621 7901 
De TAI CHI-groep, op de vrijdagmorgen van 09:00 tot 10:00 uur, is ook op zoek naar nieuwe leden. 
De lessen vinden plaats in het SCC de Helft heuvel. Voor meer informati e kunt u bellen naar mw. Marianne Penninks tel. 073 621 7407
KOERSBAL zoekt nieuwe leden.
Vrijdagmorgen van 10:45 tot 12:45 uur, Prijs € 4,-- per maand 
Voor meer informati e: mw. Nellie Bouwmans, tel. 073 621 8121

Algemene informati e over SAS: secr.westengelen@sasdenbosch.nl

Wandel je FIT.....
Voor wie? Voor bewoners van ’s Hertogenbosch West van 50 jaar en ouder die het leuk vinden 

  om wekelijks met een groep te wandelen. 
Wanneer? Iedere donderdag van 13:30 tot 14:30 uur. 
Waar? Begin- en eindpunt is Park De Taling (Eendenkooi 2). We verzamelen bij de recepti e.
Hoe ver? Afh ankelijk van je belastbaarheid, maximaal een uur wandelen. Aansluitend is er de mogelijkheid om gezamenlijk iets te

  drinken in het Atrium van Park De Taling.
Begeleiding? De groep wordt begeleid door een sportbegeleider plus een vrijwilliger.
  Tevens neemt een fysiotherapeut bij de geïnteresseerden een gedegen fi theidtest af.
Kosten? € 11,95 per maand. Dit is inclusief koffi  e/thee na afl oop.
Wat moet ik aan?  Stevige schoenen waar u goed op kunt wandelen. Gemakkelijk zitt ende kleding is aan te raden.
         Ook is het verstandig een fl esje water mee te nemen.
Aanmelden? Voor meer informati e kunt u contact opnemen met Maurizio Atzeni      m.atzeni@vanneynsel.nl      06 13 24 76 01

Biljartvereniging De Kruiskamp zoekt acti eve 60+leden.....
Wij zijn een biljartvereniging waarbij het plezier in het biljarten en de onderlinge con-
tacten voorop staan. 
De vereniging heeft  zijn plek in SCC de Helft heuvel waar wij dagelijks (maandag t/m 
vrijdag van 12:00 tot 17:00 uur) de beschikking hebben over 2 biljarts.
Tevens bestaat de mogelijkheid voor gevorderde spelers mee te doen aan de competi ti e 
van de KNBB en RBB, dus kom gerust op een middag eens kennismaken.
U kunt ook informati e over ons vinden op de website: BV De Kruiskamp.htm
Het Bestuur          aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond  
            en de Regionale Biljartbond
Secretariaat: Bordeslaan 219, 5223 ML ’s-Hertogenbosch
Biljartvereniging De Kruiskamp C.B. v. Drakensteinlaan 5224 CK ’s-Hertogenbosch
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Vooraankondiging Zomerschool 2016.....
Voor de zevende keer organiseren we straks de Zomerschool voor 
55+ in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Opnieuw voor een periode 
van drie weken, met meer activiteiten die voor “mannen” interes-
sant zijn, herhaling van favoriete items, maar ook volop nieuwe 
workshops en excursies. We gaan duidelijker aangeven bij de di-
verse excursies wat ze van de mobiliteit van de deelnemers verlan-
gen. En we gaan met een bus op pad en nog meer dan vorig jaar de 
wijken in. Kortom: voor ieder wat wils.
Op dit moment wordt er hard gewerkt om een goed en gevarieerd 
aanbod aan work-shops, presentaties en excursies binnen te ha-
len. Daarbij behouden we de successen van de afgelopen jaren, 
maar zorgen ook voor hele nieuwe activiteiten, zodat het voor ie-
dereen de moeite waard blijft om ons te bezoeken. 
Ook dit jaar ligt de nadruk vooral op het kennismaken met diverse 
activiteiten die in de gemeente voor senioren worden georgani-
seerd. Zo kun je “proeven” van het brede aanbod in de rest van het jaar en kijken of een activiteit bij je past. 
We bieden ruim 90 workshops op het gebied van educatie, sport & bewegen en creativiteit. Daarnaast zijn er een aantal presentaties 
en lezingen en natuurlijk de mogelijkheid om onder deskundige leiding te wandelen of te fietsen in onze interessante omgeving. Dit jaar 
zullen we zo wel voor de minder mobiele senior als voor de mobiel zeer actieve senior excursies aanbieden. 
Zet de datum alvast in je agenda: van 25 juli tot en met 12 augustus is er van alles te beleven in ’s-Hertogenbosch en Rosmalen. Op vrijdag 
12 augustus sluiten we af met een bruisende slotmiddag! 
En -nieuw dit jaar-  halverwege de Zomerschool wordt er ook een busexcursie met diner gepland.  
Vanaf half mei ligt het programma in de bibliotheek, bij de HEVO, bij alle sociaal-culturele centra en op de wijkpleinen.
Inschrijven kan van 16 mei tot en met 26 juni. Het programmaboekje en de inschrijfformulieren zijn tegen die tijd natuurlijk ook te vinden 
op  www.sasdenbosch.nl  onder het kopje “zomerschool”. 

Daar kun je ook een filmpje van de zomerschool 2015 bekijken om na te genieten en alvast in de sfeer te komen!   

Wat is de Gefeliciflapstaartbox?
De Gefeliciflapstaartbox is er voor kinderen van 1 t/m 12 jaar in de regio 073, die op of onder de armoedegrens 
leven. Wij geven een gezin geen geld maar een box (een Gefeliciflapstaartbox kost ongeveer 25 euro) gevuld met 
alle benodigdheden voor een compleet verjaardagsfeestje.
   * Slingers en ballonnen om het huis mee te versieren
   * Taart gesponsord door Supervlaai Den Bosch
   * Een groot cadeau namens de ouders, een cadeautje dat door broertje/zusje gegeven kan worden
   * Schooltraktaties ( 8 van de 10 kinderen die in armoede leven worden op school ziek gemeld omdat ze niet
      kunnen trakteren)
   * Cadeaubon voor een feestkapsel door kapsalon by daantjes
   * En alle overige ingrediënten voor een knalfeestje zoals:
         - Ranja, fles/pak sap, pakjes drinken
         - Pannenkoekenmix, houdbare melk, stroop, poedersuiker
         - Uitdeelzakjes chips, uitdeelzakjes koekjes, snoepjes
         - Zoute stengels, magnetron popcorn, cocktailworstjes
         - Bordjes, bekertjes, servetjes, slingers, ballonnen
         - Uitdeelzakjes, taartkaarsjes, uitnodigingskaartjes
Wij staan in contact met stichting Divers, maatschappelijke opvang, Juvans, basisscholen, stichting leergeld, ook de voedselbank weet van 
ons bestaan af. De meeste box aanvragen worden via deze maatschappelijke organisaties aangevraagd.
Mochten mensen rechtstreeks een box aanvraag doen wordt dit altijd eerst gecontroleerd.
We zijn actief op Facebook en Twitter, hier worden voorbeelden van de Gefeliciflapstaartbox en alle donaties die we krijgen op gepubli-
ceerd. Maar ook oproepjes voor als we door onze voorraad heen zijn. We zijn nu nog afhankelijk van particuliere giften en staan regelma-
tig op rommelmarkten en braderieën om geld en spullen in te zamelen om onze Gefeliciflapstaartboxen mee te kunnen vullen.
https://www.facebook.com/degefeliciflapstaartbox
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NIET VOEREN ALSTUBLIEFT..... 
In onze wijk hebben wij gelukkig veel groen, wat met zich mee brengt dat er ook veel dieren aanwezig zijn. In onze sloten bevinden zich 
dan ook vele wilde eenden en ganzen. Wat is er mooier dan deze eenden, eventueel samen met kinderen, te voeren? We doen dat met 
de beste bedoelingen. We willen toch “goed” zijn voor de dieren?
Wat velen niet weten is dat we eigenlijk de gezondheid van die dieren verslechteren en de omgeving vervuilen! Wist u bijvoorbeeld dat:
• Een eend wel dertig jaar kan worden, maar door het voederen van ons meestal de vijf jaar niet haalt?
• Ratten en muizen een plaag worden omdat wij dieren voeren?
Zeker in wit brood zit geen enkele voedingsstof waar de dieren ook maar iets aan hebben. Het vult weliswaar de maag, maar het lichaam 
kan er niets uithalen waar het iets aan heeft. Het dier moet die inhoud dan snel uitscheiden wat ook weer energie kost. Dit komt dan 
weer in het water terecht. Dat zorgt weer voor (blauw-) algvorming of -nog erger- botulisme, een bacterie waaraan iedere watervogel 
dood aan zal gaan.
Herten, geiten en schapen hebben nog een ander probleem met brood. Zij zijn herkauwers en dat betekent dat eerst het brood in de 
voormagen (pens, netmaag en boekmaag) wordt opgeslagen. De kans is groot dat dit brood zich in die voormagen als een deegbal vast 
blijft zitten en niet meer naar boven kan komen. Er kan dan pensverzuring gaan plaatsvinden waardoor de dieren een zeer pijnlijke dood 
zullen sterven. Bij ezels, pony’s en paarden zit het probleem in de darmen. Koliek bij ezels, pony’s en paarden wordt veroorzaakt door een 
verdraaiing of verstopping van de darm die resulteert in een gestoorde bloedcirculatie in de darm en daardoor ontstaat een zuurstofte-
kort waardoor de darm niet meer goed kan functioneren. Dit is super pijnlijk en kan de dood tot gevolg hebben wanneer de symptomen 
niet snel genoeg herkend worden en actie ondernomen wordt.
Natuurlijk is er ook goed voer wat aan de dieren gegeven kan worden. Maar wanneer 50 buurtbewoners een dier 1 worteltje per dag 
geven kunt u zich voorstellen dat dit ook niet goed is voor het dier!
De natuur reguleert zich vanzelf, er is voldoende aanbod voor de dieren. Hebben de eenden of ganzen niet genoeg voer, dan zullen ze uit 
eigen beweging even wegvliegen naar een weiland in de omgeving om daar te grazen. Daarna komen ze vanzelf weer de veiligheid van 
de stad opzoeken.
Wees goed voor de dieren en voeder ze daarom niet! Wilt u toch gaan voeren ga dan naar een kinderboerderij en koop bij hen het voer 
wat aan de dieren gevoerd mag worden en niet schadelijk is voor de gezondheid van de dieren. U steunt dan meteen die dierenboerderij, 
die van de opbrengsten van het voer weer allerlei activiteiten kan organiseren.

Boer Kees.....Ode aan Bokhoven
In het noorden van Brabant, daar ligt als een parel
Een dorpje heel rustig langs de oever der Maas
Heel vredig en daarbij met een rijke historie,
Verwijderd nog ver van het moderne geraas.
Bokhoven, bewoond eens door vele graven
Al eeuwen geleden het is nog te zien
De oude kasteelmuur, de spits van de toren
Gesierd door een heel oud kerkje bovendien.
Ja velen die gingen en gaan tot op heden
Daar nog ter kerke en bidden daarbij
Tegen pest en ziekte, tegen honger en oorlog
O, Sinte Cornelius, sta ons toch steeds bij.

Er hangt in dat kerkje een sfeer van de eeuwen
Van vroeger, van eerbied, van kunst en cultuur
Het altaar, de preekstoel, de kunst in gewelven
Ze haten en denken heel diep in dit uur.
Het is nog aanwezig, de geur van het oude
De Kunst van veel eeuwen die ziet men bijeen
Geweld en ook oorlog werd hen niet onthouden
Maar het kerkje dat bleef en ook de muur eromheen.
Hier leeft nog historie, een raad wil ik je geven
Neem eens een kijkje in dat dorp aan de Maas
Daar kun je in vrede en rust nog genieten
Van het oude dat bleef over het nieuwe de baas. Ee
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Workshop permacultuur op De Locatie..... 
Op woensdag 9 maart vindt er een eendaagse workshop permacultuur plaats op De Locatie. 
Op tweede Paasdag (28 maart) is er lammetjesdag zowel op De Locatie als Uilenstad.

Wat is Permacultuur?
Permacultuur is een manier van de wereld om je heen inrichten met als doel een samenwerking 
tussen de mens en haar omliggende natuur, gericht op een lange termijn overleving van beiden. 
Voor een moestuin houdt dat in dat er vaste planten instaan die een positieve uitwerking op 
elkaar hebben. En dat er ruimte wordt gecreëerd voor dieren zodat er een natuurlijk evenwicht 
ontstaat. 
De Locatie 
De Locatie is een zorgboerderij voor jongeren. Die als doelstelling heeft om hulp te bieden aan jongeren die gebaat zijn bij kleinschalige 
en persoonlijke hulp in een natuurlijke omgeving. De Locatie beschikt over verschillende dieren, moestuin (permacultuur), winkel, cam-
ping en vier appartementen, om de jongeren een combinatie van wonen, werk en zorg te kunnen bieden. En zo de re-integratie in de 
maatschappij succesvol te laten verlopen. www.delocatie.nl 
Winkel “Vers van den Akker”
Boerderijwinkel “Vers van den Akker” is open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10:00  tot 14:00 uur.  Er worden daar verschillende 
streekproducten verkocht zoals; groente, fruit, melk, yoghurt, jam en eieren. Sinds eind 2015 staat er ook de Wolkast opgesteld. In de 
wolkast tref je wol aan van in Nederland gehouden schapen. Verschillende rassen en dus ook verschillende wolsoorten. Alle wol is machi-
naal gesponnen tot hele mooie garens waarmee het heerlijk breien en haken is. Op woensdagmiddag en zaterdagmiddag kun je gezellig 
komen breien, haken of spinnen. Saskia is aanwezig om extra informatie te geven over de wol, patronen en technieken. Saskia organiseert 
ook regelmatig workshops, spinnen, wol verven, vilten etc. Zie www.uilenstad.nl 
De workshop Permacultuur
De workshop is van 9:00 tot 17:00 uur, we zullen beginnen met theorie, hierna gaan we de tuin in om de theorie in de praktijk toe te pas-
sen. Ishi  Crosby zal deze workshop begeleiden. Kosten zijn € 50,00 p.p. inclusief koffie/thee en lunch.

Lijkt het U leuk om mee te doen schrijf U dan nu in door te mailen naar bernadettevdakker@planet.nl of bel naar 06 537 52 891
Stichting De Locatie - De Gemeint 3 - 5251 VB Vlijmen
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Huurrecht
Jaarlijkse huurverhoging.....
De verhuurder mag één keer per twaalf maanden de huur verhogen. Normaliter 
wordt de huur verhoogd op 1 juli, maar de verhuurder kan dit ook doen per 1 ja-
nuari. Wat valt eigenlijk onder de ‘verhoging’ van de huur? 

Aan huurders van een zelfstandige woonruimte, die een middeninkomen of een 
hoger inkomen hebben, mogen verhuurders een extra huurverhoging in rekening 
brengen. Deze mogelijkheid wordt door de wetgever aan verhuurders geboden 
sinds 1 juli 2013. Bij zelfstandige woonruimten kun je denken aan bijvoorbeeld 
appartementen of eengezinswoningen. Ook een portiekwoning kan aangemerkt 
worden als een zelfstandige woonruimte.

De maximale toegestane huurverhoging voor zelfstandige woningen bedraagt per 1 juli 2016:
• 2,1% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 34.678,= *
• 2,6% (inflatie + 2%) voor inkomens boven € 34.678,= tot en met € 43.360,= *
• 4,6% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 43.360,=
        * Inkomensjaar 2014 

Op basis van het inkomen kunnen huurders geen bezwaar maken tegen huurverhogingsvoorstellen van 2,1% of minder. Wanneer de 
verhoging 2,1% of meer bedraagt, dan kan de huurder in de volgende gevallen bezwaar maken:
- Wanneer het inkomen in de tussentijd (vanaf 2014) is gedaald, waardoor het inkomen is gezakt onder de grens; 
- Wanneer het inkomen in 2014 te laag was. 

Alleen voor sociale huurwoningen (relatief goedkope huurwoningen, die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie) geldt de 
extra huurverhoging. Voor geliberaliseerde huurwoningen (in de volksmond “vrije sectorwoningen”) geldt geen maximumpercentage 
waarmee de huur jaarlijks mag stijgen. Ingeval sprake is van een dergelijke woning, heeft de verhuurder meer vrijheid om de huurprijs 
te bepalen. Voor woningen die in deze sector worden aangeboden, mag een verhuurder geen inkomensindicatie opvragen bij de be-
lastingdienst, aldus de gebruikersvoorwaarden van het webportaal van de Belastingdienst. 

Als verhuurder ben je niet verplicht de huur extra te verhogen. Wanneer je als verhuurder voornemens bent om de huur te verhogen, 
dan heb je voor de huurverhoging een verklaring van de belastingdienst nodig. Voor een huurverhoging van 2016 heb je als verhuurder 
een verklaring van de Belastingdienst nodig dat het huishoudinkomen 2014 hoger is dan € 34.678,- of € 44.360,- per jaar, alleen wan-
neer de verhuurder over een verklaring van de Belastingdienst beschikt, mag de verhuurder de huur verhogen. 

Het spreekt voor zich dat de huurprijs (ook) is gebaseerd op de kwaliteit van de betreffende woning. Deze kwaliteit wordt gemeten 
aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (WWS). 

Met ingang van 1 oktober 2015 is het nieuwe woningwaarderingsstelsel (hierna: “WWS”) van kracht.  Het WWS is alleen van toepas-
sing op zelfstandige woonruimten. Voor onzelfstandige woonruimten (zoals bijvoorbeeld een studentenkamer) geldt een ander stel-
sel. Voor dergelijke woonruimten is derhalve niets veranderd. 

Met ingang van 1 oktober 2015 telt de WOZ-waarde van de woning mee in de berekening van het aantal punten. De WOZ-waarde 
bepaalt voor circa 25% de hoogte van de huurprijs. Veel woningcorporaties hebben het beleid dat het nieuwe stelsel enkel geldt voor 
nieuwe verhuringen. Als men al een woning huurt van de stichting, dan is het nieuwe stelsel niet van kracht en wordt teruggegrepen 
op het oude stelsel. 

Mocht u verder nog vragen hebben over de verhoging van de huur of ingeval sprake is van een ander huurgeschil, dan kunt u vrijblij-
vend contact opnemen met Willems van Bladel Advocaten. Uiteraard staat Willems van Bladel Advocaten te ’s-Hertogenbosch voor u 
klaar!

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

www.wvbadvocaten.nl

Willems van Bladel Advocaten houdt kantoor in De 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

Gratis inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 16:00 uur tot 17:30 uur

foto: Huub Hulsen
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NIET VOEREN ALSTUBLIEFT..... 
In onze wijk hebben wij gelukkig veel groen, wat met zich mee brengt dat er ook veel dieren aanwezig zijn. In onze sloten bevinden zich 
dan ook vele wilde eenden en ganzen. Wat is er mooier dan deze eenden, eventueel samen met kinderen, te voeren? We doen dat met 
de beste bedoelingen. We willen toch “goed” zijn voor de dieren?
Wat velen niet weten is dat we eigenlijk de gezondheid van die dieren verslechteren en de omgeving vervuilen! Wist u bijvoorbeeld dat:
• Een eend wel dertig jaar kan worden, maar door het voederen van ons meestal de vijf jaar niet haalt?
• Ratten en muizen een plaag worden omdat wij dieren voeren?
Zeker in wit brood zit geen enkele voedingsstof waar de dieren ook maar iets aan hebben. Het vult weliswaar de maag, maar het lichaam 
kan er niets uithalen waar het iets aan heeft. Het dier moet die inhoud dan snel uitscheiden wat ook weer energie kost. Dit komt dan 
weer in het water terecht. Dat zorgt weer voor (blauw-) algvorming of -nog erger- botulisme, een bacterie waaraan iedere watervogel 
dood aan zal gaan.
Herten, geiten en schapen hebben nog een ander probleem met brood. Zij zijn herkauwers en dat betekent dat eerst het brood in de 
voormagen (pens, netmaag en boekmaag) wordt opgeslagen. De kans is groot dat dit brood zich in die voormagen als een deegbal vast 
blijft zitten en niet meer naar boven kan komen. Er kan dan pensverzuring gaan plaatsvinden waardoor de dieren een zeer pijnlijke dood 
zullen sterven. Bij ezels, pony’s en paarden zit het probleem in de darmen. Koliek bij ezels, pony’s en paarden wordt veroorzaakt door een 
verdraaiing of verstopping van de darm die resulteert in een gestoorde bloedcirculatie in de darm en daardoor ontstaat een zuurstofte-
kort waardoor de darm niet meer goed kan functioneren. Dit is super pijnlijk en kan de dood tot gevolg hebben wanneer de symptomen 
niet snel genoeg herkend worden en actie ondernomen wordt.
Natuurlijk is er ook goed voer wat aan de dieren gegeven kan worden. Maar wanneer 50 buurtbewoners een dier 1 worteltje per dag 
geven kunt u zich voorstellen dat dit ook niet goed is voor het dier!
De natuur reguleert zich vanzelf, er is voldoende aanbod voor de dieren. Hebben de eenden of ganzen niet genoeg voer, dan zullen ze uit 
eigen beweging even wegvliegen naar een weiland in de omgeving om daar te grazen. Daarna komen ze vanzelf weer de veiligheid van 
de stad opzoeken.
Wees goed voor de dieren en voeder ze daarom niet! Wilt u toch gaan voeren ga dan naar een kinderboerderij en koop bij hen het voer 
wat aan de dieren gevoerd mag worden en niet schadelijk is voor de gezondheid van de dieren. U steunt dan meteen die dierenboerderij, 
die van de opbrengsten van het voer weer allerlei activiteiten kan organiseren.

Boer Kees.....Ode aan Bokhoven
In het noorden van Brabant, daar ligt als een parel
Een dorpje heel rustig langs de oever der Maas
Heel vredig en daarbij met een rijke historie,
Verwijderd nog ver van het moderne geraas.
Bokhoven, bewoond eens door vele graven
Al eeuwen geleden het is nog te zien
De oude kasteelmuur, de spits van de toren
Gesierd door een heel oud kerkje bovendien.
Ja velen die gingen en gaan tot op heden
Daar nog ter kerke en bidden daarbij
Tegen pest en ziekte, tegen honger en oorlog
O, Sinte Cornelius, sta ons toch steeds bij.

Er hangt in dat kerkje een sfeer van de eeuwen
Van vroeger, van eerbied, van kunst en cultuur
Het altaar, de preekstoel, de kunst in gewelven
Ze haten en denken heel diep in dit uur.
Het is nog aanwezig, de geur van het oude
De Kunst van veel eeuwen die ziet men bijeen
Geweld en ook oorlog werd hen niet onthouden
Maar het kerkje dat bleef en ook de muur eromheen.
Hier leeft nog historie, een raad wil ik je geven
Neem eens een kijkje in dat dorp aan de Maas
Daar kun je in vrede en rust nog genieten
Van het oude dat bleef over het nieuwe de baas. Ee
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Workshop permacultuur op De Locatie..... 
Op woensdag 9 maart vindt er een eendaagse workshop permacultuur plaats op De Locatie. 
Op tweede Paasdag (28 maart) is er lammetjesdag zowel op De Locatie als Uilenstad.

Wat is Permacultuur?
Permacultuur is een manier van de wereld om je heen inrichten met als doel een samenwerking 
tussen de mens en haar omliggende natuur, gericht op een lange termijn overleving van beiden. 
Voor een moestuin houdt dat in dat er vaste planten instaan die een positieve uitwerking op 
elkaar hebben. En dat er ruimte wordt gecreëerd voor dieren zodat er een natuurlijk evenwicht 
ontstaat. 
De Locatie 
De Locatie is een zorgboerderij voor jongeren. Die als doelstelling heeft om hulp te bieden aan jongeren die gebaat zijn bij kleinschalige 
en persoonlijke hulp in een natuurlijke omgeving. De Locatie beschikt over verschillende dieren, moestuin (permacultuur), winkel, cam-
ping en vier appartementen, om de jongeren een combinatie van wonen, werk en zorg te kunnen bieden. En zo de re-integratie in de 
maatschappij succesvol te laten verlopen. www.delocatie.nl 
Winkel “Vers van den Akker”
Boerderijwinkel “Vers van den Akker” is open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10:00  tot 14:00 uur.  Er worden daar verschillende 
streekproducten verkocht zoals; groente, fruit, melk, yoghurt, jam en eieren. Sinds eind 2015 staat er ook de Wolkast opgesteld. In de 
wolkast tref je wol aan van in Nederland gehouden schapen. Verschillende rassen en dus ook verschillende wolsoorten. Alle wol is machi-
naal gesponnen tot hele mooie garens waarmee het heerlijk breien en haken is. Op woensdagmiddag en zaterdagmiddag kun je gezellig 
komen breien, haken of spinnen. Saskia is aanwezig om extra informatie te geven over de wol, patronen en technieken. Saskia organiseert 
ook regelmatig workshops, spinnen, wol verven, vilten etc. Zie www.uilenstad.nl 
De workshop Permacultuur
De workshop is van 9:00 tot 17:00 uur, we zullen beginnen met theorie, hierna gaan we de tuin in om de theorie in de praktijk toe te pas-
sen. Ishi  Crosby zal deze workshop begeleiden. Kosten zijn € 50,00 p.p. inclusief koffie/thee en lunch.

Lijkt het U leuk om mee te doen schrijf U dan nu in door te mailen naar bernadettevdakker@planet.nl of bel naar 06 537 52 891
Stichting De Locatie - De Gemeint 3 - 5251 VB Vlijmen
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Huurrecht
Jaarlijkse huurverhoging.....
De verhuurder mag één keer per twaalf maanden de huur verhogen. Normaliter 
wordt de huur verhoogd op 1 juli, maar de verhuurder kan dit ook doen per 1 ja-
nuari. Wat valt eigenlijk onder de ‘verhoging’ van de huur? 

Aan huurders van een zelfstandige woonruimte, die een middeninkomen of een 
hoger inkomen hebben, mogen verhuurders een extra huurverhoging in rekening 
brengen. Deze mogelijkheid wordt door de wetgever aan verhuurders geboden 
sinds 1 juli 2013. Bij zelfstandige woonruimten kun je denken aan bijvoorbeeld 
appartementen of eengezinswoningen. Ook een portiekwoning kan aangemerkt 
worden als een zelfstandige woonruimte.

De maximale toegestane huurverhoging voor zelfstandige woningen bedraagt per 1 juli 2016:
• 2,1% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 34.678,= *
• 2,6% (inflatie + 2%) voor inkomens boven € 34.678,= tot en met € 43.360,= *
• 4,6% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 43.360,=
        * Inkomensjaar 2014 

Op basis van het inkomen kunnen huurders geen bezwaar maken tegen huurverhogingsvoorstellen van 2,1% of minder. Wanneer de 
verhoging 2,1% of meer bedraagt, dan kan de huurder in de volgende gevallen bezwaar maken:
- Wanneer het inkomen in de tussentijd (vanaf 2014) is gedaald, waardoor het inkomen is gezakt onder de grens; 
- Wanneer het inkomen in 2014 te laag was. 

Alleen voor sociale huurwoningen (relatief goedkope huurwoningen, die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie) geldt de 
extra huurverhoging. Voor geliberaliseerde huurwoningen (in de volksmond “vrije sectorwoningen”) geldt geen maximumpercentage 
waarmee de huur jaarlijks mag stijgen. Ingeval sprake is van een dergelijke woning, heeft de verhuurder meer vrijheid om de huurprijs 
te bepalen. Voor woningen die in deze sector worden aangeboden, mag een verhuurder geen inkomensindicatie opvragen bij de be-
lastingdienst, aldus de gebruikersvoorwaarden van het webportaal van de Belastingdienst. 

Als verhuurder ben je niet verplicht de huur extra te verhogen. Wanneer je als verhuurder voornemens bent om de huur te verhogen, 
dan heb je voor de huurverhoging een verklaring van de belastingdienst nodig. Voor een huurverhoging van 2016 heb je als verhuurder 
een verklaring van de Belastingdienst nodig dat het huishoudinkomen 2014 hoger is dan € 34.678,- of € 44.360,- per jaar, alleen wan-
neer de verhuurder over een verklaring van de Belastingdienst beschikt, mag de verhuurder de huur verhogen. 

Het spreekt voor zich dat de huurprijs (ook) is gebaseerd op de kwaliteit van de betreffende woning. Deze kwaliteit wordt gemeten 
aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (WWS). 

Met ingang van 1 oktober 2015 is het nieuwe woningwaarderingsstelsel (hierna: “WWS”) van kracht.  Het WWS is alleen van toepas-
sing op zelfstandige woonruimten. Voor onzelfstandige woonruimten (zoals bijvoorbeeld een studentenkamer) geldt een ander stel-
sel. Voor dergelijke woonruimten is derhalve niets veranderd. 

Met ingang van 1 oktober 2015 telt de WOZ-waarde van de woning mee in de berekening van het aantal punten. De WOZ-waarde 
bepaalt voor circa 25% de hoogte van de huurprijs. Veel woningcorporaties hebben het beleid dat het nieuwe stelsel enkel geldt voor 
nieuwe verhuringen. Als men al een woning huurt van de stichting, dan is het nieuwe stelsel niet van kracht en wordt teruggegrepen 
op het oude stelsel. 

Mocht u verder nog vragen hebben over de verhoging van de huur of ingeval sprake is van een ander huurgeschil, dan kunt u vrijblij-
vend contact opnemen met Willems van Bladel Advocaten. Uiteraard staat Willems van Bladel Advocaten te ’s-Hertogenbosch voor u 
klaar!

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

www.wvbadvocaten.nl

Willems van Bladel Advocaten houdt kantoor in De 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

Gratis inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 16:00 uur tot 17:30 uur

foto: Huub Hulsen
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De Bossche Hoeve.....
Op het moment dat dit arti kel geschreven wordt is de kerstverlichti ng gedoofd en worden (of zijn) de stallen van 
De Bossche Hoeve compleet gerenoveerd.
Met het offi  ciële passeren van de notariële akte is Sti chti ng De Bossche Hoeve sinds eind november 2015 een feit. 
Het bestuur bestaat uit John Jansen, René Dullaart, Jeannine Putt ers en Hans Kieft .
De oude ezelstal is omgetoverd tot een kippenstal. Rondom is deze aan de binnenzijde voorzien van roesten (een 
kip slaapt niet maar roest!!) en rondom legbakken. Zo kunnen onze kippen in het voorjaar een legbak naar keuze 
uitzoeken om er hun eitje te deponeren. Zoals alle dieren op De Bossche Hoeve kunnen ze vrij rondlopen en naast hun dagelijkse porti e 
maïsvoer pikken ze ook de nodige insecten uit de wei. Op zoek naar een overheerlijk eitje van onze Brahma kippen (het grootste kip-
penras wat er bestaat) of van de Wyandott es? Kom gerust eens kijken.
De geitenstal die desti jds op het laagste punt van de wei was geplaatst en 
daardoor alti jd nat was heeft  een grote veranda gekregen met daaronder 
tegels. Deze tegels zijn van groot belang voor de klauwen van de geiten. 
Ja, de hoeven van een geit worden klauwen genoemd. Door de tegels 
kunnen de klauwen opdrogen zodat er geen rot ontstaat. Vergelijk dat 
maar eens met uw teennagels wanneer u heel lang in bad heeft  gelegen. 
Ze worden dan heel week. Dat gebeurde dus ook met de klauwen van 
onze geiten.

Een mooi stukje op de Hoeve was de schuilhut van de herten. Het was een 
fantasti sch gezicht wanneer de damherten of ezels op het dak stonden te 
genieten van het uitzicht. Maar helaas, de houten platen onder het gras-
dak waren compleet verrot. Met angst en beven zagen wij er soms de die-
ren op staan. De oude schuilhut is inmiddels vervangen door een nieuwe 
schuilhut. Twee keer zo groot maar liefst en door de degelijke bouw een 
stal waar we de komende 20 jaar mee vooruit kunnen.

De mooie piramidestal was nog de beste stal van allemaal, maar ook deze heeft  een aantal kleine veranderingen ondergaan. Hierdoor 
vinden zelfs de damherten het heerlijk om daar ’s-nachts in te verblijven. Redelijk uniek want een hert is een vluchtdier wat heel snel 
weg wil. In een stal met een kleine opening zal je ze dus niet vaak zien. Maar onze damherten zijn de laatste maanden benaderbaar 
geworden. Als je heel rusti g en kalm blijft , dan komen ze het snoep (maïs, wat wij de bezoekers tegen een kleine vergoeding aanbieden) 
uit je handen oplikken. Rondom deze stal wordt ook nieuwe bestrati ng aangelegd, zodat de hoeven van de damherten kunnen slijten.
De “oude stal” die er het langste staat was op vele plaatsen rot en ongedierte had er vrij spel. De rott e plekken zijn weggewerkt en -daar 
waar nodig- zijn verbeteringen aangebracht. SPS heeft  aangegeven verf beschikbaar te stellen voor enkele stallen zodat bij droog weer 
schilders van de Kruis- en Schutskamp hun gang kunnen gaan. Wie komt ons daarbij helpen?
Enkele maanden geleden is de vijver al aangepakt. Deze wordt momenteel bewoond door drie Hollandse Kwakertjes, een koppel Sma-
ragdeenden, Indische Loopeenden, een koppel Oud Hollandse Kuifeenden (“ons Geertje”), een koppel Mandarijneenden en een koppel 
Hawaïeenden. Rondom de vijver stond al bamboe, maar onze eenden hebben meer beschutti  ng nodig dan hun huidige nachthokjes. Er 
moet een natuurlijke begroeiing komen in de vorm van diverse planten zoals wilde roosjes, vuurdoorns, diverse kruiden, kruipconiferen 
(die niet gift ig zijn) en bruidsluiers.
Onze aanwezige 0-2 Brilschapen, 0-2 Nubische geiten, 0-6 dwerggeiten en 0-5 damherten zult u dit seizoen niet zien lammeren/kalveren. 
Ze zijn simpelweg te oud hiervoor of vanwege inteelt is dit niet verantwoord. Enkele dwerggeitjes zouden wel geschikt zijn, maar aan-
gezien Nederland al een overvloed kent aan deze diersoort zouden wij aan het einde van het seizoen de slager moeten laten komen. Dit 
vinden wij niet gepast voor knuff eldieren. Wist u overigens dat bijv. 0-2 betekent 0 mannelijke dieren en 2 vrouwelijke dieren?

Voor de konijnen wordt momenteel een konijnenheuvel met knuff elplaats 
voor de kinderen gerealiseerd. Op deze heuvel kunnen de konijnen hun 
natuurlijk gedrag laten zien en op de knuff elhoek kunnen ze een hapje 
komen eten en zich laten knuff elen als ze daar zin in hebben. 

Rondom de vijver wordt een tuin aangelegd die vlinders en andere insec-
ten zal gaan aantrekken. Ook is het de bedoeling dat u daar in de toekomst 
een veldboeketje kunt plukken voor thuis of een bakje aardbeien. Heeft  u 
nog planten over die niet meer bij u in de tuin passen? Wij willen ze graag.

Op het achterste gedeelte moet een ouderwetse speelgelegenheid komen 
van natuurlijk materiaal. Denk aan een doolhof of verstopplekken van co-
niferen, een zandgedeelte met takken om hutt en te bouwen, touwen om 
te klimmen en stammetjes om je evenwicht te testen. Ook denken we 
erover om een vuurplek te realiseren waaromheen men gezellig kan zitt en 
en -natuurlijk alti jd in nauw overleg met De Bossche Hoeve- waarop men 

ook iets op kan bereiden. Wat dacht u ervan om daar zelf bijvoorbeeld uw broodjes te bakken?
Om dit alles te realiseren zijn wij nog op zoek naar sponsoren (fi nanciën, materialen). Weet u iemand die hierin iets voor ons kan bete-
kenen dan vernemen wij dat graag van u.
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De Bossche Hoeve (vervolg).....
De oude zandbak is omgetoverd tot een border met planten, binnenkort 
vol in bloei door de vele bloembollen die hierin geplant zijn. Deze zandbak 
had een mooie uitstraling, maar helaas heeft vadertje tijd ook hier vat 
op gehad. Volop splinters, de dakpannen zaten los, katten gebruikten de 
zandbak ook als kattenbak. Hiervoor in de plaats staan er -dankzij BIG-
gelden- nu drie afsluitbare zandbakken met bankjes.

In het hoofdgebouw is in de afgelopen maanden een gezellige huiskamer 
gecreëerd waar u rustig een kaartje kunt leggen of relaxen (of wellicht bij 
kan komen van het vrijwilligerswerk op de hoeve?) in de luie bank voor de 
kachel. Afgelopen najaar zijn daar ook enkele workshops bloemschikken 
(met als thema’s herfst en kerst) georganiseerd.

Sinds de start in juli 2015 van De Bossche Hoeve hebben vele -nieuwe- vrijwilligers zich ingezet. Zij hebben vele ontberingen moeten 
doorstaan maar plukken nu, samen met ons, de vruchten. Zonder hun betrokkenheid, enthousiasme, inzet, respect en liefde voor de 
dieren hadden we deze nieuwe en veelbelovende situatie nooit kunnen realiseren!
Verschillende projecten zijn mede verwezenlijkt door de inzet van stagiaires van het Helicon, de Rijzert, het KW1 College, het St. Jansly-
ceum en de Mytylschool. Hiervoor onze dank!!
Maar ook zijn we dank verschuldigd aan onze sponsoren. Koninklijk Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen, loodgietersbedrijf EDL, hove-
niersbedrijf Dave Broeren, Van der Veeken Rosmalen (tuinadvies, grondwerk, bodemverbetering), SPS (lakken, muurverven en sierpleis-
ters), SBS6-Hart van Nederland, de BIG-regeling van de gemeente ’s-Hertogenbosch, firma Hoedemakers (bouw en ontwikkeling).
Ook hebben we van vele particulieren uit de Kruis- en Schutskamp persoonlijke donaties mogen ontvangen. Dank, Dank, Dank!!
Door de bemoedigende woorden en positieve bijdrage van onze vaste bezoekers van het eerste uur hebben we ons ook enorm gesterkt 
gevoeld in onze plannen. Super fijn!
De Bossche Hoeve, Kruiskampsingel 565A, is dagelijks (maandag tot en met zondag) geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
Vindt u De Bossche Hoeve een belangrijke ontmoetingsplaats en wilt u onze inzet ondersteunen? Uw bijdrage op rekeningnummer 
(IBAN) NL57 RABO 0308 0940 18 is van harte welkom.
Graag tot ziens op De Bossche Hoeve!!
Namens bestuur en vrijwilligers van De Bossche Hoeve…..John Jansen, voorzitter
 e-mail: debosschehoeve@denbosch800.nl
 facebook: https://www.facebook.com/bossche.hoeve/

Ben jij ook toe aan je allerlaatste dieet?
Voor alle inwoners van Den Bosch West en Engelen is er in de Engelenburcht iedere dinsdag van 18:30 - 19:30 uur 
een bijeenkomst. Iedere maandag van 19:00 - 20:00 uur in de Biechten.
Waarom?
Omdat het belangrijk is dat je door middel van gewoon gezonde voeding je eetwijze verandert. Niet even, maar als 
leefwijze. Op een verantwoorde manier, zodat je niet meer gaat jojo-en.
Hoe?
Iedere week wordt er gewogen. Je leert alles over onze eetwijzer. We leren veel over voeding en regelmatig proef 
je iets, zodat je dit thuis ook sneller gaat doen. We stimuleren elkaar in een veilige omgeving. Niemand moet.
Je doet het voor jezelf en bent zelf verantwoordelijk. Wel probeer ik het beste uit je te halen zodat ook jij je doel bereikt.
Wat kan ik verwachten?
• Steun wanneer je het nodig hebt;
• Hulp bij praktische vragen;
• Resultaat van 1 a 1,5 kilo per week als je doet wat er verwacht wordt.
Wat zijn de kosten?
€ 10,00 inschrijfgeld en vervolgens € 7,00 per week, tot je je streefgewicht hebt gehaald.
Na opbouw blijf je gratis komen wegen (mits je je gewicht behoudt)
Kom gerust eens binnenlopen of bel als je wat meer informatie wil krijgen. Franca Meijs, 06 29 05 75 05

Kijk op www.NLdoet.nl
en meld u aan als vrijwilliger om een handje 
mee te helpen aan activiteiten bij u in de buurt.

bijv. op 12 maart bij De Bossche Hoeve ?

Opbrengst MS collecteweek.....
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 2.211 in Den Bosch, € 597 in Nuland en € 2.171 in Rosma-
len en Empel opgehaald. Het opgehaalde collectegeld 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 Rotterdam!
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De Bossche Hoeve.....
Op het moment dat dit arti kel geschreven wordt is de kerstverlichti ng gedoofd en worden (of zijn) de stallen van 
De Bossche Hoeve compleet gerenoveerd.
Met het offi  ciële passeren van de notariële akte is Sti chti ng De Bossche Hoeve sinds eind november 2015 een feit. 
Het bestuur bestaat uit John Jansen, René Dullaart, Jeannine Putt ers en Hans Kieft .
De oude ezelstal is omgetoverd tot een kippenstal. Rondom is deze aan de binnenzijde voorzien van roesten (een 
kip slaapt niet maar roest!!) en rondom legbakken. Zo kunnen onze kippen in het voorjaar een legbak naar keuze 
uitzoeken om er hun eitje te deponeren. Zoals alle dieren op De Bossche Hoeve kunnen ze vrij rondlopen en naast hun dagelijkse porti e 
maïsvoer pikken ze ook de nodige insecten uit de wei. Op zoek naar een overheerlijk eitje van onze Brahma kippen (het grootste kip-
penras wat er bestaat) of van de Wyandott es? Kom gerust eens kijken.
De geitenstal die desti jds op het laagste punt van de wei was geplaatst en 
daardoor alti jd nat was heeft  een grote veranda gekregen met daaronder 
tegels. Deze tegels zijn van groot belang voor de klauwen van de geiten. 
Ja, de hoeven van een geit worden klauwen genoemd. Door de tegels 
kunnen de klauwen opdrogen zodat er geen rot ontstaat. Vergelijk dat 
maar eens met uw teennagels wanneer u heel lang in bad heeft  gelegen. 
Ze worden dan heel week. Dat gebeurde dus ook met de klauwen van 
onze geiten.

Een mooi stukje op de Hoeve was de schuilhut van de herten. Het was een 
fantasti sch gezicht wanneer de damherten of ezels op het dak stonden te 
genieten van het uitzicht. Maar helaas, de houten platen onder het gras-
dak waren compleet verrot. Met angst en beven zagen wij er soms de die-
ren op staan. De oude schuilhut is inmiddels vervangen door een nieuwe 
schuilhut. Twee keer zo groot maar liefst en door de degelijke bouw een 
stal waar we de komende 20 jaar mee vooruit kunnen.

De mooie piramidestal was nog de beste stal van allemaal, maar ook deze heeft  een aantal kleine veranderingen ondergaan. Hierdoor 
vinden zelfs de damherten het heerlijk om daar ’s-nachts in te verblijven. Redelijk uniek want een hert is een vluchtdier wat heel snel 
weg wil. In een stal met een kleine opening zal je ze dus niet vaak zien. Maar onze damherten zijn de laatste maanden benaderbaar 
geworden. Als je heel rusti g en kalm blijft , dan komen ze het snoep (maïs, wat wij de bezoekers tegen een kleine vergoeding aanbieden) 
uit je handen oplikken. Rondom deze stal wordt ook nieuwe bestrati ng aangelegd, zodat de hoeven van de damherten kunnen slijten.
De “oude stal” die er het langste staat was op vele plaatsen rot en ongedierte had er vrij spel. De rott e plekken zijn weggewerkt en -daar 
waar nodig- zijn verbeteringen aangebracht. SPS heeft  aangegeven verf beschikbaar te stellen voor enkele stallen zodat bij droog weer 
schilders van de Kruis- en Schutskamp hun gang kunnen gaan. Wie komt ons daarbij helpen?
Enkele maanden geleden is de vijver al aangepakt. Deze wordt momenteel bewoond door drie Hollandse Kwakertjes, een koppel Sma-
ragdeenden, Indische Loopeenden, een koppel Oud Hollandse Kuifeenden (“ons Geertje”), een koppel Mandarijneenden en een koppel 
Hawaïeenden. Rondom de vijver stond al bamboe, maar onze eenden hebben meer beschutti  ng nodig dan hun huidige nachthokjes. Er 
moet een natuurlijke begroeiing komen in de vorm van diverse planten zoals wilde roosjes, vuurdoorns, diverse kruiden, kruipconiferen 
(die niet gift ig zijn) en bruidsluiers.
Onze aanwezige 0-2 Brilschapen, 0-2 Nubische geiten, 0-6 dwerggeiten en 0-5 damherten zult u dit seizoen niet zien lammeren/kalveren. 
Ze zijn simpelweg te oud hiervoor of vanwege inteelt is dit niet verantwoord. Enkele dwerggeitjes zouden wel geschikt zijn, maar aan-
gezien Nederland al een overvloed kent aan deze diersoort zouden wij aan het einde van het seizoen de slager moeten laten komen. Dit 
vinden wij niet gepast voor knuff eldieren. Wist u overigens dat bijv. 0-2 betekent 0 mannelijke dieren en 2 vrouwelijke dieren?

Voor de konijnen wordt momenteel een konijnenheuvel met knuff elplaats 
voor de kinderen gerealiseerd. Op deze heuvel kunnen de konijnen hun 
natuurlijk gedrag laten zien en op de knuff elhoek kunnen ze een hapje 
komen eten en zich laten knuff elen als ze daar zin in hebben. 

Rondom de vijver wordt een tuin aangelegd die vlinders en andere insec-
ten zal gaan aantrekken. Ook is het de bedoeling dat u daar in de toekomst 
een veldboeketje kunt plukken voor thuis of een bakje aardbeien. Heeft  u 
nog planten over die niet meer bij u in de tuin passen? Wij willen ze graag.

Op het achterste gedeelte moet een ouderwetse speelgelegenheid komen 
van natuurlijk materiaal. Denk aan een doolhof of verstopplekken van co-
niferen, een zandgedeelte met takken om hutt en te bouwen, touwen om 
te klimmen en stammetjes om je evenwicht te testen. Ook denken we 
erover om een vuurplek te realiseren waaromheen men gezellig kan zitt en 
en -natuurlijk alti jd in nauw overleg met De Bossche Hoeve- waarop men 

ook iets op kan bereiden. Wat dacht u ervan om daar zelf bijvoorbeeld uw broodjes te bakken?
Om dit alles te realiseren zijn wij nog op zoek naar sponsoren (fi nanciën, materialen). Weet u iemand die hierin iets voor ons kan bete-
kenen dan vernemen wij dat graag van u.
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Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 10 april 2016- óf via een briefkaart naar de wijkraad 
West, postbus 2023, 5202 CA  te 's-Hertogenbosch  óf  stuur een e-mail naar wijkraadwest@gmail.com (met duidelijke vermelding van 
naam en adres).  Onder de inzenders met de goede oplossing verloten we een cadeaubon t.w.v.  € 25,=  
Oplossing wijkkrant 2015 #4: SPORTSPREEKUUR SPORTWIJK WEST,  prijswinnaar is geworden Mevr. F.J. Hoogenboom 
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Horizontaal
1. plaats in Italië; 7. werkplaats van een bakker; 12. over een grote afstand; 13. schaakstuk; 14. verbindingsstuk; 15. Amsterdams peil (afk.); 17. larve van 
sommige insecten; 19. heldendicht; 21. op dit ogenblik; 22. deel van week; 24. prachtig (geweldig); 27. bloeimaand; 28. verbond; 30. Chinese vermicelli; 
31. kippenloop; 32. dapper persoon; 33. vertragingstoestel; 35. door nalatenschap verkregen; 37. jongensnaam; 38. borstkast; 41. in goede conditie; 
42. grote sappige vrucht; 44. dierengeluid; 46. plaats in de Oekraïne; 47. rivier in Rusland; 48. kopie van een kunstwerk; 49. onvervalst (waar); 50. de 
stand der edelen; 52. god van de liefde; 54. groot zeezoogdier; 56. Nederlandse voetbalclub; 58. (zespotig) diertje; 61. oude naam voor FC Den Haag; 
62. lengtemaat; 64. onnozel doodgoed mens; 65. plaats in Italië; 67. droog (kaal); 68. papiergroef; 70. onderwijstype (afk.); 72. hoogste punt; 73. heilige 
plaats in Israël; 76. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 77. anno mundi (afk.); 78. deurbel; 79. kleiachtige grondsoort; 81. langspeelplaat (afk.); 82. 
lidwoord; 83. kleine groep van voorname mensen; 84. oude lap; 86. van de inhoud ontdoen; 87. iemand die nergens voor deugt.

Verticaal
1. brug over een weg; 2. naamloze vennootschap (afk.); 3. rivier in Utrecht; 4. openbaar vervoermiddel; 5. gedicht waarin een dode beklaagd wordt; 
6. schutsluis; 7. handwerktechniek; 8. uurwerk; 9. glazen kweekplaats; 10. loofboom; 11. plaats in Noord-Holland; 16. kookgerei; 18. waterkering;  20. 
schijfgerei; 21. troefkaart; 23. wijze van betaling door overboeking; 25. bladader; 26. marterachtig roofdier; 27. korte mededeling; 29. aanspreektitel voor 
een geestelijke; 32. plaats in Noord-Holland; 34. voormalige Chinese staatsman; 36. musicus; 37. Trans Europa Express (afk.); 39. uitroep van vreugde; 40. 
Spaans wijngebied; 42. stad in Florida; 43. fiasco (geen geluk); 45. hartstochtelijk; 46. klein chemisch afval (afk.) 51. tweetal muzikanten; 53. gewicht; 54. 
onsamenhangende praat; 55. soort verlichting; 56. land in Zuid-Amerika; 57. meisjesnaam; 59. geestdrift; 60. blaasinstrument; 62. de dag na vandaag; 
63. bibberen; 66. familielid; 67. naaldboom; 69. waterloop; 71. tuimeling; 73. jeugdig (pril); 74. groot mastdoek; 75. zuivelproduct; 78. scheepstouw; 80. 
sporenplant; 82. jongensnaam; 85. radon (scheik. afk.).

 
 
 
 

Fysiotherapie Helftheuvel breidt uit!  
Met onder andere nieuwe oefenzaal en wijkfitnesscentrum! 

Uitbreiding vanaf 1 april 2016 

Sinds 2013 is Fysiotherapie Helfheuvel gevestigd in Wijkplein Helftheuvel, in het hart van de 
wijken Schutskamp en Kruiskamp. Wijkbewoners kunnen in de praktijk terecht voor specialis-
tische fysiotherapie, ergotherapie en kindertherapie. 

Vanaf 1 april breiden wij uit! Daarbij ook de opening van een kleinschalige wijkfitnessruimte. Hier 
kan zelfstandig of onder begeleiding van een fysiotherapeut of groepstrainer worden gewerkt aan 
herstel of fitheid. Daarnaast is er een uitbreiding van de één-op-één behandelruimte in de     
praktijk. Er komen twee behandelkamers en een echografie / shockwaveruimte bij. De nieuwe 
praktijkruimte bevindt zich tussen Wijkplein Helftheuvel en het Sociaal Cultureel Centrum 
Helftheuvel. 

Voor patienten en wijkbewoners 

Bij de ontwikkeling van het centrum was het laagdrempelig aanbieden van sport– en trainingsfacili-
teiten in de wijk een belangrijke wens.  Dat is gelukt. Onze nieuwe trainingsruimte wordt door    
fysiotherapeuten gebruikt om met hun patiënten te werken aan herstel. Daarnaast kunnen      
wijkbewoners terecht om te sporten waarbij het tarief zo laagdrempelig als mogelijk gehouden 
wordt. Bij sommige aandoeningen wordt training vergoed. De voorwaarden hiervoor verschillen per 
zorgverzekeraar. 

Nieuwe therapeuten 

In onze praktijk mochten wij een aantal nieuwe gezichten verwelkomen. Bas den Ouden is per 1 
oktober gestart als fysiotherapeut met specialisatie echografie en dry needling. Recent zijn Nancy 
Claessens (bekkenfysiotherapeut io), Tess Sanders (ergotherapeut) en Aniéla Wesselman 
(manueel therapeut) aan ons praktijkteam toegevoegd.  

 

Graag houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond ons nieuwe praktijkcentrum. Heeft u 
vragen? Natuurlijk kunt u contact met ons opnemen via 073 6847100 of loop binnen in onze prak-
tijk in Wijkplein Helftheuvel, de koffie staat klaar! 

PMC Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109b Den Bosch — www.fysiotherapiehelftheuvel.nl — 073 6847100 
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Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 10 april 2016- óf via een briefkaart naar de wijkraad 
West, postbus 2023, 5202 CA  te 's-Hertogenbosch  óf  stuur een e-mail naar wijkraadwest@gmail.com (met duidelijke vermelding van 
naam en adres).  Onder de inzenders met de goede oplossing verloten we een cadeaubon t.w.v.  € 25,=  
Oplossing wijkkrant 2015 #4: SPORTSPREEKUUR SPORTWIJK WEST,  prijswinnaar is geworden Mevr. F.J. Hoogenboom 
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Horizontaal
1. plaats in Italië; 7. werkplaats van een bakker; 12. over een grote afstand; 13. schaakstuk; 14. verbindingsstuk; 15. Amsterdams peil (afk.); 17. larve van 
sommige insecten; 19. heldendicht; 21. op dit ogenblik; 22. deel van week; 24. prachtig (geweldig); 27. bloeimaand; 28. verbond; 30. Chinese vermicelli; 
31. kippenloop; 32. dapper persoon; 33. vertragingstoestel; 35. door nalatenschap verkregen; 37. jongensnaam; 38. borstkast; 41. in goede conditie; 
42. grote sappige vrucht; 44. dierengeluid; 46. plaats in de Oekraïne; 47. rivier in Rusland; 48. kopie van een kunstwerk; 49. onvervalst (waar); 50. de 
stand der edelen; 52. god van de liefde; 54. groot zeezoogdier; 56. Nederlandse voetbalclub; 58. (zespotig) diertje; 61. oude naam voor FC Den Haag; 
62. lengtemaat; 64. onnozel doodgoed mens; 65. plaats in Italië; 67. droog (kaal); 68. papiergroef; 70. onderwijstype (afk.); 72. hoogste punt; 73. heilige 
plaats in Israël; 76. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 77. anno mundi (afk.); 78. deurbel; 79. kleiachtige grondsoort; 81. langspeelplaat (afk.); 82. 
lidwoord; 83. kleine groep van voorname mensen; 84. oude lap; 86. van de inhoud ontdoen; 87. iemand die nergens voor deugt.

Verticaal
1. brug over een weg; 2. naamloze vennootschap (afk.); 3. rivier in Utrecht; 4. openbaar vervoermiddel; 5. gedicht waarin een dode beklaagd wordt; 
6. schutsluis; 7. handwerktechniek; 8. uurwerk; 9. glazen kweekplaats; 10. loofboom; 11. plaats in Noord-Holland; 16. kookgerei; 18. waterkering;  20. 
schijfgerei; 21. troefkaart; 23. wijze van betaling door overboeking; 25. bladader; 26. marterachtig roofdier; 27. korte mededeling; 29. aanspreektitel voor 
een geestelijke; 32. plaats in Noord-Holland; 34. voormalige Chinese staatsman; 36. musicus; 37. Trans Europa Express (afk.); 39. uitroep van vreugde; 40. 
Spaans wijngebied; 42. stad in Florida; 43. fiasco (geen geluk); 45. hartstochtelijk; 46. klein chemisch afval (afk.) 51. tweetal muzikanten; 53. gewicht; 54. 
onsamenhangende praat; 55. soort verlichting; 56. land in Zuid-Amerika; 57. meisjesnaam; 59. geestdrift; 60. blaasinstrument; 62. de dag na vandaag; 
63. bibberen; 66. familielid; 67. naaldboom; 69. waterloop; 71. tuimeling; 73. jeugdig (pril); 74. groot mastdoek; 75. zuivelproduct; 78. scheepstouw; 80. 
sporenplant; 82. jongensnaam; 85. radon (scheik. afk.).
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BoldyAnti-Aging Centre

Beautystudio

Anbos geregistreerd en gespecialiseerd in:
• Definitief ontharen d.m.v. IPL, laser en elektrisch *
• Professioneel tanden bleken
• Tatoeage verwijderen met laser
• Figuurcorrectie en cellulitusbehandeling d.m.v. endermologie en Flabè-

los trilplaat
• Diverse gezichtsbehandelingen voor huidverjonging en huidverbetering:
 - Acnebehandelingen *
 - Anti-rimpelbehandelingen met botox en injectables
 - De allernieuwste alternatieve faceliftbehandeling HIFU

* Behandelingen van het gelaat worden veelal vergoed door uw
   zorgverzekering.  

Ook verzorgen wij personal training, gewichtsconsultatie, outdoorboxing, 
bootcamp en speciaal voor de dames ladies boxing.

         www.studioboldy.nl Engeler Schans 22a, 5221 AS ‘s-Hertogenbosch       tel: 06 44 13 04 72
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Lekker weg in eigen wijk
Bewoners van de wijken Kruiskamp en Schutskamp kunnen in september één middag lang op wereldreis. In het Beatrixpark wordt 
die dag een wijkfeest gehouden dat geheel in het teken staat van andere landen en culturen. Met dank aan al die wijkbewoners 
uit al die landen en al die culturen. 

Shermilla de Looyer is één van de 
organisatoren. Ze komt oorspronkelijk 
uit Curaçao en woont al bijna dertig jaar 
in Nederland. “Dat was niet de bedoe-
ling. Ik zou na mijn studie, ruim 25 jaar 
geleden, weer teruggaan. Maar ik werd 
verliefd op een Nederlander en die wilde 
niet mee. Te warm, vindt hij. En dus 
woon ik hier. Naar volle tevredenheid 
trouwens.”

De wereldreis
Shermilla babbelde onlangs met een 
ouder van de basisschool, waarop haar 
kinderen zitten. “Al pratend kwam ik er 
ineens achter dat die ouder uit Roemenië 
komt. Had ik nooit geweten. Zoals ik 
trouwens ook niets weet van de eetge-
woonten, muziek en andere zaken uit 
dat land. En zo weten we hier in West 
heel veel niet van de vele nationaliteiten. 
Daar moesten we maar eens verandering 
in brengen.” En dus komt er een wijk-
feest. De Wereldreis heet het feest, want 
alles draait er om muziek, sporten, eten, 
drinken, kunst en cultuur uit al die 
landen.

Het is op een nog te bepalen dag in 
september te doen in het Beatrixpark en 
duurt van twaalf tot zeven. Behalve 
bezoekers, rekenen de organisatoren ook 
op veel mensen die er wat presenteren. 
Shermilla is met een andere vrijwilligster 
verantwoordelijk voor het werven van 
eetstandjes en activiteiten voor kinderen. 

Andere wijkbewoners coördineren weer 
andere zaken. Samen zorgen ze voor een 
groots opgezet feest. 

Elkaar kennen
“Het doel? Een gezellig middag. Maar 
meer nog: dat meer mensen elkaar leren 
kennen. Ik merk regelmatig hoe plezierig 
het is als je goede contacten in de buurt 
hebt.” Shermilla noemt een voorbeeld. 

“Een tijdje terug was mijn jongste 
dochter te ver van huis gegaan. Gelukkig 
zag iemand haar en die persoon herken-
de haar direct en wist waar ze woont. Ze 
werd snel thuisgebracht. Kijk, dat heb je 
dus als mensen elkaar kennen.”

Meer weten over het feest? 
Zelf iets organiseren? 
Mail westpresenteert@gmail.com. 

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, februari 2016

Avond over ‘West presenteert’
‘West presenteert’ is de titel van een 
groot aantal activiteiten door, voor en in 
de wijk. Op 24 maart is er vanaf 20.00 
uur in SCC De Helftheuvel er een avond 
over ‘West presenteert’ en daar móet u 
echt bij zijn hoor. 

Want die avond gaat het over al die 
activiteiten die al zijn bedacht en nog 
bedacht gaan worden voor ‘West 
presenteert’. Activiteiten, die ervoor 
zorgen dat wijkbewoners elkaar leren 
kennen en het nog meer naar hun zin 
krijgen in West. Maar niet alleen over 
activiteiten. Het gaat er ook over hoe 

organisaties, verenigingen en wijkbewo-
ners met elkaar in contact komen en 
waar dat toe kan leiden.
‘West presenteert’ is een initiatief van 
Hans Kieft , Rene Dullaart, Anne-Marie 
van Oers , Brahim Settout, Michiel 
Bulten, Ingrid Bodeutsch en Rens Jeu-
nink. 

Shermilla de Looyer en Hans Kieft, twee van de organisatoren van De Wereldreis.
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dochter te ver van huis gegaan. Gelukkig 
zag iemand haar en die persoon herken-
de haar direct en wist waar ze woont. Ze 
werd snel thuisgebracht. Kijk, dat heb je 
dus als mensen elkaar kennen.”

Meer weten over het feest? 
Zelf iets organiseren? 
Mail westpresenteert@gmail.com. 

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, februari 2016

Avond over ‘West presenteert’
‘West presenteert’ is de titel van een 
groot aantal activiteiten door, voor en in 
de wijk. Op 24 maart is er vanaf 20.00 
uur in SCC De Helftheuvel er een avond 
over ‘West presenteert’ en daar móet u 
echt bij zijn hoor. 

Want die avond gaat het over al die 
activiteiten die al zijn bedacht en nog 
bedacht gaan worden voor ‘West 
presenteert’. Activiteiten, die ervoor 
zorgen dat wijkbewoners elkaar leren 
kennen en het nog meer naar hun zin 
krijgen in West. Maar niet alleen over 
activiteiten. Het gaat er ook over hoe 

organisaties, verenigingen en wijkbewo-
ners met elkaar in contact komen en 
waar dat toe kan leiden.
‘West presenteert’ is een initiatief van 
Hans Kieft , Rene Dullaart, Anne-Marie 
van Oers , Brahim Settout, Michiel 
Bulten, Ingrid Bodeutsch en Rens Jeu-
nink. 

Shermilla de Looyer en Hans Kieft, twee van de organisatoren van De Wereldreis.
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Dement en toch bij partner blijven wonen
Aan de Eindhovenlaan komt een wooncomplex voor mensen met dementie en hun partners. 

Wie een licht dementerende partner 
heeft, weet hoe lastig het leven van 
alledag kan zijn. Hoe fi jn zou het zijn als 
je samen met je dierbare kon blijven 
wonen en tegelijkertijd steun zou hebben 
aan lotgenoten. Om ze te ontmoeten, 
maar ook voor praktische ondersteuning. 
“Ik wil even een boodschap doen, kun jij 
voor een half uurtje jouw en mijn partner 
in de gezamenlijke ontmoetingsruimte 
een beetje in de gaten houden?”

Badeloch
Aan de Eindhovenlaan wordt Badeloch 
gebouwd, een complex van 45 apparte-
menten voor mensen met een beginnen-
de vorm van dementie en hun partners of 
andere mantelzorgers. Want het zijn dan 
wel vaak partners, maar het kan ook een 
broer of zus zijn. Met de sterke groei van 

het aantal mensen met dementie, kan het 
niet anders of de belangstelling is groot. 
Peter van der Klok van BrabantWonen 
bevestigt dat. “Partners van licht demen-
terende mensen zijn enthousiast. Het 
probleem is nog de mensen zelf te 
overtuigen. Die hebben vaak weerstand.” 
Dat wordt een klus, maar het fraaie bouw-
plan kan ook hen misschien over de streep 
halen. BrabantWonen ontwikkelt het 
complex samen met BrabantZorg en 
Welzijn Divers .

Overigens komen ook mensen die lijden 
aan Parkinson of een niet aangeboren 
hersenletsel en hun partner in aanmer-
king. Daarnaast komen er in Badeloch nog 
drie zogenoemde kangoeroewoningen. 
Zo’n woning bestaat uit twee aparte 
woningen met een eigen voordeur, die 

met elkaar zijn verbonden door een trap 
of tussendeur. 

In goede handen
In Badeloch komt ook een gezamenlijke 
ruimte waar bewoners, mantelzorgers en 
vrijwilligers elkaar ontmoeten voor een 
kopje koffi e, een maaltijd, een spelletje 
of een activiteit. In het complex is tevens 
een kantoor van BrabantZorg aanwezig, 
dat maakt de lijntjes tussen zorg en thuis 
nog korter. Partners en naasten kunnen 
daarnaast een beroep doen op het 
Steunpunt Mantelzorg. Zij kunnen dan 
de eigen accu weer even opladen, in de 
wetenschap dat hun partner in goede 
handen is. 
Voor meer informatie: Amanda Hamers, 
medewerker Klant & Wonen bij Brabant-
Wonen, 073 – 681 4500.

Zo komt Badeloch eruit te zien.

Alle galerijfl ats zijn klaar
Het duurde acht jaar en het is klaar: de vernieuwing van de galerijfl ats aan de Admiraliteitslaan en 

de Commissaris de Quaylaan. De laatste fl at, de Rijskampen, is nu ook klaar. 

In minder dan een jaar is de fl at de 
Rijskampen gebouwd en daarmee is het 
laatste onderdeel van het forse project 
klaar. “Dat ging sneller dan verwacht,” 
vertelt Jasper Pardoel, die namens 
BrabantWonen de verhuur van de fl at 
heeft geregeld. Die verhuur was voor 
deze fl at even wennen, aangezien de 
regels zijn veranderd. Maar het is gelukt.  
“Heel goed gelukt zelfs. Ik geloof dat we 
er in zijn geslaagd om heel veel verschil-
lende huurders te vinden, waaronder 
trouwens vooral veel jongeren.”

Wijkaanpak 
In De Kruiskamp heeft BrabantWonen 

sinds 2007 vijf galerijfl ats aan de 
Admiraliteitslaan en de Commissaris de 
Quaylaan opgeknapt of vernieuwd. 
Hiervan zijn vier fl ats vervangen door 
nieuwbouw en is één fl at gerenoveerd. 
In totaal gaat het om 331 woningen die 
de afgelopen acht jaar, in verschillende 
fasen, zijn aangepakt. Het project staat 
niet op zichzelf, maar is een onderdeel 
van de ‘wijkaanpak Kruiskamp/Schuts-
kamp’ van BrabantWonen, Zayaz, 
gemeente, Welzijnsonderneming Divers 
en wijkbewoners om samen de wijk 
stevig onderhanden nemen.

Helemaal klaar: de fl at De Rijskampen.

‘Ons pleintje’ nu echt ons pleintje
Het terrein achter de woningen Boschmeersingel 2 tot en met 24 was altijd al van de bewoners. Maar ze hebben er nu écht hun 
eigen pleintje gemaakt. En daar zijn ook andere omwonenden blij mee.

Dat het terrein achter de huizen in 
bezit is van de bewoners, was tot voor 
kort een goed bewaard geheim. Het 
terrein werd gebruikt door zowat 
iedereen behalve de eigenaren. Het 
diende als parkeerplaats, vuilstort, 
overnachtingsplek, picknickterrein en 
– erg handig – vluchtroute voor 
inbrekers. Een bordje ‘Verboden 
toegang’ was snel geplaatst, maar 
hielp niet echt. En dus sloegen de 
bewoners de handen ineen.

Schot in de zaak
Diny Tripaldelli woont al vanaf begin 
jaren 70 in de straat en is blij dat er 
eindelijk schot in de zaak komt. “De 
eerste tientallen jaren was het hier erg 
rustig en was er geen noodzaak om er 
wat aan te doen. Maar dat is nu wel 
anders.” Tony Rust woont twee huizen 
verder en beaamt het. “Ooit dumpte 
iemand hier een bankstel. Omdat het 
ons terrein is, moesten wij vervolgens 
opdraaien voor het ophalen van dat 
meubelstuk. Tenzij we het naar de 
openbare weg hadden gesleept.” 
Diny: “Maar zo zitten we niet in 
elkaar.”

Met name buurtgenoot Jan Spierings, 
de meest handige in de straat, heeft 
het druk met de werkzaamheden. Hij 
heeft een hek geplaatst, waarvan alle 
bewoners de sleutel hebben. Maar 
daar blijft het niet bij. “Eén van de 
brandgangen hebben we al opnieuw 
bestraat en we gaan ook een deel van 
het pleintje opnieuw aanleggen. En 
dan komt er nog een lantaarn.” Waar 
de elektra vandaan moet komen, is 
nog een punt van zorg. “Als het niet 
anders kan, dan zorg ik daarvoor,” 
aldus Tony.

Gemeente
De gemeente speelt een bescheiden 
rol in het initiatief. Per bewoner wordt 
een klein bedrag subsidie gegeven. Diny Tripaldelli en Tony Rust.

JB500, feest voor de hele stad
Het kan u niet ontgaan zijn: dit jaar is het jaar van Jheronimus Bosch. Vanuit de hele wereld komen mensen naar ’s-Hertogenbosch. 
En dus brengen ook inwoners van Kruiskamp en Schutskamp een bezoekje aan het Noordbrabants Museum.

Het kloppend hart van alle activiteiten 
rond de schilder is immers de overzichts-
tentoonstelling. Die wordt tot en met 8 
mei aanstaande gehouden. Nooit eerder 
waren zo veel werken van Bosch samen 
te bewonderen. Twintig schilderijen, 
negentien tekeningen, verschillende drie-

luiken en beschilderde panelen zijn er te 
zien in het Noordbrabants Museum. 
Vanuit de hele wereld komen wereldbe-
roemde meesterwerken van Jheronimus 
Bosch in 2016 terug naar ’s-Hertogen-
bosch.

‘Jheronimus Bosch - Visioenen van een 
genie’ is hét hoogtepunt van het Bosch 
jaar 2016, een unieke gebeurtenis en een 
weergaloos eerbetoon aan de belangrijk-
ste middeleeuwse kunstenaar van de 
Nederlanden.
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Feestelijke heropening fysiotherapiepraktijk

Wederopbouw centrum
Een korte, felle brand veroorzaakte maandag 14 september veel schade aan het Gezondheidscentrum West aan 
de Koenendelseweg in Den Bosch. De hal en een deel van de fysiotherapiepraktijk raakte zodanig beschadigd, 
dat we genoodzaakt waren de deuren tijdelijk te sluiten en de patiënten op te vangen in een ander 
onderkomen.

De afgelopen vijf maanden hebben we in een unit voor de praktijk, onze patiënten behandeld. Ondertussen 
werd in Gezondheidscentrum West hard gewerkt om de praktijk weer geheel op orde te brengen en te 
moderniseren. Het heeft geleid tot een eindresultaat waar we trots op zijn!

Feestelijke heropening
Sinds 1 februari 2016 hebben we onze vernieuwde praktijk in gebruik genomen. Door hulp van  collegae en 
mede dankzij de flexibiliteit van onze patiënten hebben we al die 
maanden goed door kunnen werken. Daar zijn we iedereen erg 
dankbaar voor!

Daarom willen we u uitnodigen om, onder het genot van een 
hapje en een drankje, een kijkje te komen nemen in ons 
vernieuwde onderkomen. U bent van harte welkom op 

vrijdag 11 maart van 16.30 - 18.30 uur

aan de Koenendelseweg 9 in Den Bosch West. Graag tot dan!

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Naast algemene fysiotherapie is onze praktijk gespecialiseerd in 
manuele therapie, handtherapie, sportfysiotherapie, McKenzie, oefentherapie bij artrose/COPD/perifeer 
arterieel vaatlijden en medical taping.

Deze therapievormen kunnen worden ingezet voor o.a. rug-, 
nek- en hoofdpijn, hand- en polsletsel, sportblessures, 
gewrichtsklachten, long- en ademhalingsproblemen (COPD). 

Contact
Wilt u meer informatie, heeft u een vraag of wenst u een 
afspraak te maken, dan kunt u contact opnemen. Dat kan 
direct met de praktijk of via het algemene telefoonnummer 
van Fysiocompany. Ook zonder een verwijzing van de 
huisarts kunt u bij ons terecht. Graag tot ziens bij 
Fysiotherapie Van de Ven en De Laat; wij helpen u graag!

Vrijdag 11 maart van 16.30 -18.30 uur

Fysiocompany Van de Ven & De Laat
Koenendelseweg 9, ‘s-Hertogenbosch
T: 073-6215551 (bereikbaar op het hele en halve uur)
E: vandeven@fysiocompany.nl & elles@fysiocompany.nl

Algemeen
Fysiocompany

T: 073-6232222

Van de Ven & De Laat
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Zo goed als nieuw 
Echt nieuw zijn ze niet, maar het scheelt niet veel. BrabantWonen is bijna klaar met het zeer 

grondig renoveren van 92 woningen in Kruiskamp. Het levert de bewoners niet alleen meer 

woonplezier op, maar ook een besparing van enkele tientjes per maand.

Het gaat om vier blokken van zogenoem-
de ‘hofjeswoningen’, rijen huizen met 
gezamenlijke binnenplaatsen. Ze staan 
aan of dichtbij de Churchilllaan, Luxem-
burgsingel, Eindhovenlaan en Adriaan 
Banckertsingel. Mark Hamers begeleidt 
bij BrabantWonen de opknapbeurt en 
heeft het druk met het leveren van 
maatwerk. “Want we willen de overlast 
voor bewoners zo veel mogelijk beper-
ken en dus proberen we met bouwbe-
drijf Pennings de werkzaamheden af te 
stemmen op de wensen van die bewo-
ners. Dat lukt aardig.”

Nieuwe schil
“De huizen krijgen een compleet nieuwe 
schil,” vertelt Mark. “Nieuwe dakplaten, 
dakramen, kozijnen met HR++ glas, 
gevelisolatie, vloerisolatie, voegen, 
deuren en schoongemaakte gevels. In 
veel gevallen pakken we ook het binnen-
werk aan en komen er, in overleg met 
bewoners, nieuwe keukens, toiletten en 
douches. Dan moeten de bestaande 
keukens, toiletten en douches wel 
behoorlijk gedateerd zijn.”

De bewoners krijgen zo meer wooncom-
fort. “En een lagere energierekening. De 
huizen, die nogal last van vocht en tocht 
hadden, gaan van energielabel F naar B. 
Dat scheelt elke maand enkele tientjes. 
En nee, daar staat géén huurverhoging 
tegenover. Die blijft gelijk. Daar zijn we 
best trots op, want dat is behoorlijk 
bijzonder.” 

Bij het verschijnen van dit blad zijn de 
meeste woningen al klaar.
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www.s-hertogenbosch.nl

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen? 
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Meldpunt Schoon Heel en Veilig (073) 615 55 55 
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u 
mee aan een schone stad!
Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. 
Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. 

Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager 
Rens Jeunink, telefoonnummer (073) 615 96 36, 
r.jeunink@s-hertogenbosch.nl. Rens zit ook op Facebook: 
www.facebook.com/pages/Wijkmanager-West-
s-Hertogenbosch.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Redactie en coördinatie: Sprinkels hq, 
opmaak en druk: Dekkers van Gerwen, 
fotografi e: Fotoburo Olaf Smit.

Terug naar 1629
De geschiedenis is dichtbij. Pal naast winkelcentrum De Helftheuvel is een lichte verhoging te 

vinden en dit is de plek waar in 1629 een schans werd gebouwd. Een nieuw plan voor een 

wijkspeelplaats wil deze een beetje zichtbaar maken.

Mirjam Baerveldt is ontwerper bij de 
gemeente. Ze mag bedenken hoe de 
wijkspeelplaats en het parkje, tussen de 
Rijzertlaan en de Helftheuvelweg langs 
de Gouverneur van den Boogaerdesingel, 
eruit gaan zien. Samen met de nieuwe 
woningen en parkeerplaatsen wordt dat 
deel van De Schutskamp  opnieuw 
ingericht.

Schans
Wat het project bijzonder maakt, is de 
heuvel die er ligt. Die heuvel was ooit 
groter en daarop lag een schans. Dat is 
een verdedigingswerk dat een onderdeel 
was van de linie 1629 die rond ’s-Herto-
genbosch lag. Die linie werd in slechts 
enkele weken opgetrokken door het 
leger van Frederik Hendrik, die even 

daarvoor de stad had veroverd op de 
Spanjaarden. In 1859 is hier aardewerk, 
ijzerwerk, een skelet en een goud-kope-
ren ciborie gevonden. Dat is een hoge 
beker van de kerk. Deze is in het Noord-
Brabants museum te bewonderen.

“Graag willen we de contouren van de 
schans laten zien op de heuvel,” vertelt 
Mirjam. “Hoe dat gaat gebeuren, is nog 
niet bekend. We moeten eerst maar eens 
zien dat we genoeg geld kunnen regelen 
voor alle ideeën. Op dit moment is er 
alleen geld gereserveerd voor de wijk-
speelplaats. Maar ook hiervoor geldt dat 
de plannen nog ontwikkeld moeten 
worden.” Mirjam belooft dat omwonen-
den, waaronder de toekomstige bewo-
ners van de nieuwbouw aan de Rijzert-

laan, bij de plannen betrokken zullen 
worden.

De linie van toen, getekend op de wijk van nu.
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         www.studioboldy.nl Engeler Schans 22a, 5221 AS ‘s-Hertogenbosch       tel: 06 44 13 04 72

Feestelijke heropening fysiotherapiepraktijk

Wederopbouw centrum
Een korte, felle brand veroorzaakte maandag 14 september veel schade aan het Gezondheidscentrum West aan 
de Koenendelseweg in Den Bosch. De hal en een deel van de fysiotherapiepraktijk raakte zodanig beschadigd, 
dat we genoodzaakt waren de deuren tijdelijk te sluiten en de patiënten op te vangen in een ander 
onderkomen.

De afgelopen vijf maanden hebben we in een unit voor de praktijk, onze patiënten behandeld. Ondertussen 
werd in Gezondheidscentrum West hard gewerkt om de praktijk weer geheel op orde te brengen en te 
moderniseren. Het heeft geleid tot een eindresultaat waar we trots op zijn!

Feestelijke heropening
Sinds 1 februari 2016 hebben we onze vernieuwde praktijk in gebruik genomen. Door hulp van  collegae en 
mede dankzij de flexibiliteit van onze patiënten hebben we al die 
maanden goed door kunnen werken. Daar zijn we iedereen erg 
dankbaar voor!

Daarom willen we u uitnodigen om, onder het genot van een 
hapje en een drankje, een kijkje te komen nemen in ons 
vernieuwde onderkomen. U bent van harte welkom op 

vrijdag 11 maart van 16.30 - 18.30 uur

aan de Koenendelseweg 9 in Den Bosch West. Graag tot dan!

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Naast algemene fysiotherapie is onze praktijk gespecialiseerd in 
manuele therapie, handtherapie, sportfysiotherapie, McKenzie, oefentherapie bij artrose/COPD/perifeer 
arterieel vaatlijden en medical taping.

Deze therapievormen kunnen worden ingezet voor o.a. rug-, 
nek- en hoofdpijn, hand- en polsletsel, sportblessures, 
gewrichtsklachten, long- en ademhalingsproblemen (COPD). 

Contact
Wilt u meer informatie, heeft u een vraag of wenst u een 
afspraak te maken, dan kunt u contact opnemen. Dat kan 
direct met de praktijk of via het algemene telefoonnummer 
van Fysiocompany. Ook zonder een verwijzing van de 
huisarts kunt u bij ons terecht. Graag tot ziens bij 
Fysiotherapie Van de Ven en De Laat; wij helpen u graag!

Vrijdag 11 maart van 16.30 -18.30 uur

Fysiocompany Van de Ven & De Laat
Koenendelseweg 9, ‘s-Hertogenbosch
T: 073-6215551 (bereikbaar op het hele en halve uur)
E: vandeven@fysiocompany.nl & elles@fysiocompany.nl

Algemeen
Fysiocompany

T: 073-6232222

Van de Ven & De Laat
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Zo goed als nieuw 
Echt nieuw zijn ze niet, maar het scheelt niet veel. BrabantWonen is bijna klaar met het zeer 

grondig renoveren van 92 woningen in Kruiskamp. Het levert de bewoners niet alleen meer 

woonplezier op, maar ook een besparing van enkele tientjes per maand.

Het gaat om vier blokken van zogenoem-
de ‘hofjeswoningen’, rijen huizen met 
gezamenlijke binnenplaatsen. Ze staan 
aan of dichtbij de Churchilllaan, Luxem-
burgsingel, Eindhovenlaan en Adriaan 
Banckertsingel. Mark Hamers begeleidt 
bij BrabantWonen de opknapbeurt en 
heeft het druk met het leveren van 
maatwerk. “Want we willen de overlast 
voor bewoners zo veel mogelijk beper-
ken en dus proberen we met bouwbe-
drijf Pennings de werkzaamheden af te 
stemmen op de wensen van die bewo-
ners. Dat lukt aardig.”

Nieuwe schil
“De huizen krijgen een compleet nieuwe 
schil,” vertelt Mark. “Nieuwe dakplaten, 
dakramen, kozijnen met HR++ glas, 
gevelisolatie, vloerisolatie, voegen, 
deuren en schoongemaakte gevels. In 
veel gevallen pakken we ook het binnen-
werk aan en komen er, in overleg met 
bewoners, nieuwe keukens, toiletten en 
douches. Dan moeten de bestaande 
keukens, toiletten en douches wel 
behoorlijk gedateerd zijn.”

De bewoners krijgen zo meer wooncom-
fort. “En een lagere energierekening. De 
huizen, die nogal last van vocht en tocht 
hadden, gaan van energielabel F naar B. 
Dat scheelt elke maand enkele tientjes. 
En nee, daar staat géén huurverhoging 
tegenover. Die blijft gelijk. Daar zijn we 
best trots op, want dat is behoorlijk 
bijzonder.” 

Bij het verschijnen van dit blad zijn de 
meeste woningen al klaar.
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www.s-hertogenbosch.nl

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen? 
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Meldpunt Schoon Heel en Veilig (073) 615 55 55 
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u 
mee aan een schone stad!
Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. 
Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. 

Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager 
Rens Jeunink, telefoonnummer (073) 615 96 36, 
r.jeunink@s-hertogenbosch.nl. Rens zit ook op Facebook: 
www.facebook.com/pages/Wijkmanager-West-
s-Hertogenbosch.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Redactie en coördinatie: Sprinkels hq, 
opmaak en druk: Dekkers van Gerwen, 
fotografi e: Fotoburo Olaf Smit.

Terug naar 1629
De geschiedenis is dichtbij. Pal naast winkelcentrum De Helftheuvel is een lichte verhoging te 

vinden en dit is de plek waar in 1629 een schans werd gebouwd. Een nieuw plan voor een 

wijkspeelplaats wil deze een beetje zichtbaar maken.

Mirjam Baerveldt is ontwerper bij de 
gemeente. Ze mag bedenken hoe de 
wijkspeelplaats en het parkje, tussen de 
Rijzertlaan en de Helftheuvelweg langs 
de Gouverneur van den Boogaerdesingel, 
eruit gaan zien. Samen met de nieuwe 
woningen en parkeerplaatsen wordt dat 
deel van De Schutskamp  opnieuw 
ingericht.

Schans
Wat het project bijzonder maakt, is de 
heuvel die er ligt. Die heuvel was ooit 
groter en daarop lag een schans. Dat is 
een verdedigingswerk dat een onderdeel 
was van de linie 1629 die rond ’s-Herto-
genbosch lag. Die linie werd in slechts 
enkele weken opgetrokken door het 
leger van Frederik Hendrik, die even 

daarvoor de stad had veroverd op de 
Spanjaarden. In 1859 is hier aardewerk, 
ijzerwerk, een skelet en een goud-kope-
ren ciborie gevonden. Dat is een hoge 
beker van de kerk. Deze is in het Noord-
Brabants museum te bewonderen.

“Graag willen we de contouren van de 
schans laten zien op de heuvel,” vertelt 
Mirjam. “Hoe dat gaat gebeuren, is nog 
niet bekend. We moeten eerst maar eens 
zien dat we genoeg geld kunnen regelen 
voor alle ideeën. Op dit moment is er 
alleen geld gereserveerd voor de wijk-
speelplaats. Maar ook hiervoor geldt dat 
de plannen nog ontwikkeld moeten 
worden.” Mirjam belooft dat omwonen-
den, waaronder de toekomstige bewo-
ners van de nieuwbouw aan de Rijzert-

laan, bij de plannen betrokken zullen 
worden.

De linie van toen, getekend op de wijk van nu.
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NIEUWS VAN BBS De Kruiskamp.....
OPTREDEN VOOR DE WIJK.....
In september wordt een groots spektakel gehouden in de wijk. Het wereldfeest.  Een reis langs alle culturen uit de 
wijk door kennismaking met gerechten uit diverse culturen, snuisterijen, optredens en wat we maar kunnen beden-
ken voor jong en oud en alles daartussen.
Om gedurende de dag het publiek te vermaken zijn we op zoek naar mensen uit alle culturen die daar een bijdrage 
voor kunnen leveren in de vorm van een optreden. Dat kan zijn door dans, zang individueel of in een groep. Een koor of dansgroep zou 
ook heel erg leuk zijn. Het mogen optredens van volwassenen zijn , maar ook van jongeren en kinderen. Er wordt gezorgd voor een ge-
luidsinstallati e. Maar misschien ben jij wel die DJ die tussen de optredens door de muziek wil verzorgen.
Er bestaat ook een  mogelijkheid om te repeteren in BBS De Kruiskamp. Dat kan helpen om goed voor de dag te komen. Dat kan overdag 
maar ook ’s avonds.
Ben je op een idee gekomen? Neem contact op met René Dullaart: tel: 06 546 08 303 of via e-mail: info@bredebosschescholen.nl 

WIJKTHEATER NIET ALLEEN VOOR EN DOOR KINDEREN.....
Sterker nog de meeste wijktheaters worden voor meer dan de helft  gevuld door amateurs en professionals die een podium zoeken om 
hun talenten verder te kunnen ontwikkelen.
Een wijktheatervoorstelling in een Brede Bossche School wordt vaak gezien als een podium voor kin-
deren. Maar dat is dus maar voor een klein deel het geval. Een brede school is er niet alleen voor de 
kinderen van de scholen, maar voor alle wijkbewoners.
De aankleding van het theater is met professioneel geluid en licht en compleet met toneelgordijnen. 
Niets laten we aan het toeval over om talenten een goed podium te bieden. Wij nodigen daarom graag iedereen uit om eens te komen 
kijken.
De volgende voorstelling is op vrijdag 18 maart 2016, aanvang om 19:00 uur.
De zaal gaat open om 18:45 uur. De zaal is op de begane grond en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Zou u een keer willen optreden, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt zelfs komen repeteren in ons theater en dat helemaal grati s voor 
wijkbewoners. Voor meer informati e: rene@bredebosschescholen.nl of bel naar 06 546 08 303

VREEDZAME SCHOOL NEEMT DE WIJK.....
De scholen van BBS De Kruiskamp zijn Vreedzame scholen. Dat betekent dat kinderen o.a. leren hoe ze moeten handelen als er een con-
fl ict ontstaat. Ze leren dus confl icten te voorkomen en indien nodig op te lossen. Dit doen ze in bepaalde gevallen met een mediator. De 
mediatoren zijn kinderen uit de groepen 7 en 8 die hier een speciale training voor gehad hebben.  De scholen willen echter dat meer men-
sen in de wijk weten dat kinderen van een vreedzame school ook echt iets kunnen betekenen voor de wijk. Hoe willen ze dat gaan doen.
Een groep kinderen gaaT interviews afnemen met mensen uit de wijk. Dat kunnen professionals zijn, maar ook bewoners. Zij gaan die 
mensen vragen of ze ideeën hebben die door de kinderen uitgevoerd kunnen worden. En dat kan dus echt alle kanten op gaan. Waar is 
in de wijk behoeft e aan?  Wat zouden bewoners nu graag zien dat gedaan wordt voor hen of iemand anders in de wijk?
Wilt u geïnterviewd willen worden of heeft  u een idee dat u wil doorgeven?
Stuur een e-mail naar  vreedzameschoolneemtdewijk@gmail.com  of bel naar  073 822 5182

OPROEP.....
Wij zijn van plan een website te ontwikkelen waar alle acti viteiten die plaatsvinden in Den Bosch West te vinden zullen zijn. Op die manier 
willen we het voor bewoners gemakkelijker maken om deel te gaan nemen of acti viteiten onder de aandacht te brengen.  Nu horen we 
vaak : “er is al zoveel”, maar we weten het alleen niet te vinden. Door dit samen te brengen op de site www.westpresenteert.nl  zal het 
voor gebruikers en aanbieders gemakkelijker worden om elkaar te vinden.
Wij vragen u om hulp. Organiseert u of kent u acti viteiten die hier een plek dienen te krijgen laat het ons dan weten.
Wat hebben we nodig: naam van de acti viteit, doelgroep, korte omschrijving, kosten, wanneer en waar speelt het zich af, contactpersoon, 
tel.nr. en e-mailadres.
Stuur deze informati e naar  westpresenteert@gmail.com

WIJKDINER.....
Wij Iedere tweede maandag van de maand wordt een heerlijk driegangendiner 
geserveerd op BBS De Kruiskamp in de Jan Olieslagersstraat 51.
Het staat dus te gebeuren op 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni en 11 juli.  Inloop 
vanaf 17:30 uur. Het diner start om 18:00 uur. Deelname kost € 7,= en kinderen 
half geld. Voor minder draagkrachti gen rekenen we € 4,= .
Aanmelden via  info@bbsdekruiskamp.nl  of via  www.restovanharte.nl
U kunt ook bellen naar 073 822 5182 

HOBBYKOKS GEVRAAGD.....
We kunnen nog enkele hobbykoks gebruiken om ons team te versterken.
U kunt zich aanmelden via  info@bbsdekruiskamp.nl  of  073 822 5182 

WWW.FACEBOOK.COM/BBSDEKRUISKAMP
 Wilt u nu al op de hoogte gehouden worden van alle acti viteiten in de BBS, like ons dan op facebook.

WWW.FACEBOOK.COM/WESTPRESENTEERT.NL
 Wilt u uw acti viteit nu al onder de aandacht brengen of wilt u op de hoogte blijven van de acti viteiten in West?
 Like dan deze facebookpagina.

20160219 WKS 2016 01.indd   15 22-2-2016   21:29:13

Fruithagel zonder fruit.....
“Mam, waarom zit er geen fruit in de fruithagel?” vroeg een leerling laatst aan haar moeder. Die vertelde me dat haar dochter tegen-
woordig alle etiketten van het broodbeleg leest. En dat is precies wat we willen bereiken met de cursus ‘Kinderkoken’ op basisscholen! 
Als gezondheidsvoorlichter bij de GGD geef ik vooral voorlichting aan niet-westerse allochtonen, zoals Turken, Marokkanen en Somaliërs. 
Die voorlichting gaat vaak over gezonde voeding, maar ook over diabetes, bronchitis, stress, opvoeden en omgaan met pubers. Soms ga 
ik met de jeugdarts mee op huisbezoek voor opvoedondersteuning. Omdat ik zelf Turkse ben, kan ik helpen bij cultuur- of taalproblemen.

Suikeroom
In mijn functie is het belangrijker om te weten hoe de buitenlandse cultuur in elkaar steekt. Omdat ik alles weet over de Turkse keuken, 
kan ik de juiste voorbeelden geven van gezonde voeding. Gezondheidsproblemen hebben soms een culturele achtergrond. Zo heeft obe-
sitas vaak te maken met het stellen van grenzen; De Turkse cultuur kent geen zakgeld, maar het is wel gebruikelijk om goed voor elkaar 
te zorgen. Kinderen krijgen daarom regelmatig van hun familieleden geld toegestopt voor wat lekkers. Daar heb ik het dan over met de 
ouders.
Proeven met je oren
Ik geef heel graag de cursus ‘Kinderkoken’ voor groep 6, 7 of 8. Samen met drie vrijwilligers probeer ik de leerlingen te verleiden tot 
gezond eten. Dit doen we door samen te ontdekken hoe lekker en gezond koken kan zijn. Ik zeg altijd: “Eten leer je door te proeven.” 
Daarom mogen de kinderen alle smaken uitproberen, van zoet, zuur, zout tot bitter. En daarbij gebruiken we alle zintuigen om smaak te 
ervaren. Want hoe voelt ananas met een blinddoek om? En hoe klinkt het verschil tussen rijst en zout? Deze manier van lesgeven vinden 
ze leuk, het is meedoen en ervaren.
Ook je smaak groeit
Vaak zeggen kinderen “nee, dat lust ik niet.” Mijn antwoord is dan: “Zeg niet meteen nee. Je groeit in de lengte, maar ook in je smaak. Blijf 
altijd opnieuw proeven, je mond went er aan.” Vaak helpt het ook om voeding in een andere vorm aan te 
bieden. Sommige kinderen lusten bijvoorbeeld geen banaan, maar als ze zelf een fruit smoothie met ba-
naan mogen maken in de blender, willen ze het wel proeven. En dan vragen ze zelfs om een tweede beker!
Kosjer en halal
Naast gezonde eetpatronen en traktaties, leren we kinderen over verschillende eetculturen. We leggen 
uit dat sommige mensen op basis van religie bepaalde ingrediënten niet eten. Zo’n gesprek voeren we 
interactief, elk kind krijgt een beurt om te spreken.  Op die manier voelen kinderen zich gezien en leer je 
ze begrip op te brengen voor elkaar.
Zowel kinderen als ouders reageren positief op het Kinderkoken. Van ouders hoor ik regelmatig dat kin-
deren thuis veel meer proeven, de houdbaarheidsdatum bekijken en de lijst met ingrediënten lezen

Perihan Candas - Gezondheidsvoorlichter GGD Hart voor Brabant - email: p.candas@ggdhvb.nl

Bosch LeerOrkest meets Bosch'Lied.....
Stel je voor: Theater aan de Parade, de grote zaal, op het podium een gigantisch koor van Bosschenaren en de jonge talenten van het 
Bosch Leerorkest. Dat moet toch een feest zijn om te doen?
Wil jij meezingen in dit giga-Bosch-koor ter gelegenheid van de kick-off van de Jeroen-Bosch-500-KorenBattle ‘Zing Jheronimus!’? Dat kan 
als koor, als zanggroep, als vriendengroep of gewoon in je eentje. En neem dan gezellig je buurvrouw mee. Of je moeder. Of je huisarts.
Er wordt een aantal gezamenlijke repetities gepland, om op vrijdag 1 april 2016 met een knaller de aftrap te geven voor de KorenBattle 
'Zing Jheronimus' in Theater aan de Parade! 
Korenwedstrijd ‘Zing Jheronimus!’
In 2016 krijgen de kunstwerken van Jheronimus Bosch klank in de korenwedstrijd Zing Jheronimus! Koren uit de regio strijden met hun 
eigen interpretatie van een Bosch’ Lied om een plekje in de finale. Speciaal voor deze gelegenheid zijn 10 nieuwe liederen geschreven 
door vooraanstaande tekstdichters als Jan Beuving en Jan Boerstoel (auteurs voor Jenny Arean, Karin Bloemen, Youp van 't Hek) en com-
ponisten als Han Kooreneef (bekend van Marco Borsato en Guus Meeuwis) en Erik Vlasblom (bekend van Toon Hermans en Robert Long).
Tijdens de Kick-off van Zing Jheronimus! gaan we een aantal van die nieuwe liederen door een giga-Bosch-koor ten gehore laten brengen 
in de grote zaal van Theater aan de Parade. De kinderen van het Bosch Leerorkest zullen het koor begeleiden. Zij hebben bovendien onder 
leiding van een rapper zelf ook een gloednieuw Bosch’ Lied geschreven.
Meedoen?
Dat is gratis! Meld je aan door een e-mail te sturen met je contactgegevens, aantal personen en aan welke repetities je wilt deelnemen 
naar info@cultuurbosch.nl.  We zien je graag verschijnen, het is niet verplicht om aan alle repetities deel te nemen!
Repetities: Vrijdag 11 maart van 18:30-20:00 uur bij Muzerije  /  Donderdag 17 maart van 13:00-14:00 uur bij Koningstheateracademie.
Gezamenlijke repetitie: Zaterdag 26 maart 10.00 – 12.30 uur bij Muzerije

Dit project is een samenwerkingsproject van Muzerije, Bosch Leerorkest, Cultuurbosch en Rotary ’s-Hertogenbosch
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NIEUWS VAN BBS De Kruiskamp.....
OPTREDEN VOOR DE WIJK.....
In september wordt een groots spektakel gehouden in de wijk. Het wereldfeest.  Een reis langs alle culturen uit de 
wijk door kennismaking met gerechten uit diverse culturen, snuisterijen, optredens en wat we maar kunnen beden-
ken voor jong en oud en alles daartussen.
Om gedurende de dag het publiek te vermaken zijn we op zoek naar mensen uit alle culturen die daar een bijdrage 
voor kunnen leveren in de vorm van een optreden. Dat kan zijn door dans, zang individueel of in een groep. Een koor of dansgroep zou 
ook heel erg leuk zijn. Het mogen optredens van volwassenen zijn , maar ook van jongeren en kinderen. Er wordt gezorgd voor een ge-
luidsinstallati e. Maar misschien ben jij wel die DJ die tussen de optredens door de muziek wil verzorgen.
Er bestaat ook een  mogelijkheid om te repeteren in BBS De Kruiskamp. Dat kan helpen om goed voor de dag te komen. Dat kan overdag 
maar ook ’s avonds.
Ben je op een idee gekomen? Neem contact op met René Dullaart: tel: 06 546 08 303 of via e-mail: info@bredebosschescholen.nl 

WIJKTHEATER NIET ALLEEN VOOR EN DOOR KINDEREN.....
Sterker nog de meeste wijktheaters worden voor meer dan de helft  gevuld door amateurs en professionals die een podium zoeken om 
hun talenten verder te kunnen ontwikkelen.
Een wijktheatervoorstelling in een Brede Bossche School wordt vaak gezien als een podium voor kin-
deren. Maar dat is dus maar voor een klein deel het geval. Een brede school is er niet alleen voor de 
kinderen van de scholen, maar voor alle wijkbewoners.
De aankleding van het theater is met professioneel geluid en licht en compleet met toneelgordijnen. 
Niets laten we aan het toeval over om talenten een goed podium te bieden. Wij nodigen daarom graag iedereen uit om eens te komen 
kijken.
De volgende voorstelling is op vrijdag 18 maart 2016, aanvang om 19:00 uur.
De zaal gaat open om 18:45 uur. De zaal is op de begane grond en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Zou u een keer willen optreden, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt zelfs komen repeteren in ons theater en dat helemaal grati s voor 
wijkbewoners. Voor meer informati e: rene@bredebosschescholen.nl of bel naar 06 546 08 303

VREEDZAME SCHOOL NEEMT DE WIJK.....
De scholen van BBS De Kruiskamp zijn Vreedzame scholen. Dat betekent dat kinderen o.a. leren hoe ze moeten handelen als er een con-
fl ict ontstaat. Ze leren dus confl icten te voorkomen en indien nodig op te lossen. Dit doen ze in bepaalde gevallen met een mediator. De 
mediatoren zijn kinderen uit de groepen 7 en 8 die hier een speciale training voor gehad hebben.  De scholen willen echter dat meer men-
sen in de wijk weten dat kinderen van een vreedzame school ook echt iets kunnen betekenen voor de wijk. Hoe willen ze dat gaan doen.
Een groep kinderen gaaT interviews afnemen met mensen uit de wijk. Dat kunnen professionals zijn, maar ook bewoners. Zij gaan die 
mensen vragen of ze ideeën hebben die door de kinderen uitgevoerd kunnen worden. En dat kan dus echt alle kanten op gaan. Waar is 
in de wijk behoeft e aan?  Wat zouden bewoners nu graag zien dat gedaan wordt voor hen of iemand anders in de wijk?
Wilt u geïnterviewd willen worden of heeft  u een idee dat u wil doorgeven?
Stuur een e-mail naar  vreedzameschoolneemtdewijk@gmail.com  of bel naar  073 822 5182

OPROEP.....
Wij zijn van plan een website te ontwikkelen waar alle acti viteiten die plaatsvinden in Den Bosch West te vinden zullen zijn. Op die manier 
willen we het voor bewoners gemakkelijker maken om deel te gaan nemen of acti viteiten onder de aandacht te brengen.  Nu horen we 
vaak : “er is al zoveel”, maar we weten het alleen niet te vinden. Door dit samen te brengen op de site www.westpresenteert.nl  zal het 
voor gebruikers en aanbieders gemakkelijker worden om elkaar te vinden.
Wij vragen u om hulp. Organiseert u of kent u acti viteiten die hier een plek dienen te krijgen laat het ons dan weten.
Wat hebben we nodig: naam van de acti viteit, doelgroep, korte omschrijving, kosten, wanneer en waar speelt het zich af, contactpersoon, 
tel.nr. en e-mailadres.
Stuur deze informati e naar  westpresenteert@gmail.com

WIJKDINER.....
Wij Iedere tweede maandag van de maand wordt een heerlijk driegangendiner 
geserveerd op BBS De Kruiskamp in de Jan Olieslagersstraat 51.
Het staat dus te gebeuren op 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni en 11 juli.  Inloop 
vanaf 17:30 uur. Het diner start om 18:00 uur. Deelname kost € 7,= en kinderen 
half geld. Voor minder draagkrachti gen rekenen we € 4,= .
Aanmelden via  info@bbsdekruiskamp.nl  of via  www.restovanharte.nl
U kunt ook bellen naar 073 822 5182 

HOBBYKOKS GEVRAAGD.....
We kunnen nog enkele hobbykoks gebruiken om ons team te versterken.
U kunt zich aanmelden via  info@bbsdekruiskamp.nl  of  073 822 5182 

WWW.FACEBOOK.COM/BBSDEKRUISKAMP
 Wilt u nu al op de hoogte gehouden worden van alle acti viteiten in de BBS, like ons dan op facebook.

WWW.FACEBOOK.COM/WESTPRESENTEERT.NL
 Wilt u uw acti viteit nu al onder de aandacht brengen of wilt u op de hoogte blijven van de acti viteiten in West?
 Like dan deze facebookpagina.
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Fruithagel zonder fruit.....
“Mam, waarom zit er geen fruit in de fruithagel?” vroeg een leerling laatst aan haar moeder. Die vertelde me dat haar dochter tegen-
woordig alle etiketten van het broodbeleg leest. En dat is precies wat we willen bereiken met de cursus ‘Kinderkoken’ op basisscholen! 
Als gezondheidsvoorlichter bij de GGD geef ik vooral voorlichting aan niet-westerse allochtonen, zoals Turken, Marokkanen en Somaliërs. 
Die voorlichting gaat vaak over gezonde voeding, maar ook over diabetes, bronchitis, stress, opvoeden en omgaan met pubers. Soms ga 
ik met de jeugdarts mee op huisbezoek voor opvoedondersteuning. Omdat ik zelf Turkse ben, kan ik helpen bij cultuur- of taalproblemen.

Suikeroom
In mijn functie is het belangrijker om te weten hoe de buitenlandse cultuur in elkaar steekt. Omdat ik alles weet over de Turkse keuken, 
kan ik de juiste voorbeelden geven van gezonde voeding. Gezondheidsproblemen hebben soms een culturele achtergrond. Zo heeft obe-
sitas vaak te maken met het stellen van grenzen; De Turkse cultuur kent geen zakgeld, maar het is wel gebruikelijk om goed voor elkaar 
te zorgen. Kinderen krijgen daarom regelmatig van hun familieleden geld toegestopt voor wat lekkers. Daar heb ik het dan over met de 
ouders.
Proeven met je oren
Ik geef heel graag de cursus ‘Kinderkoken’ voor groep 6, 7 of 8. Samen met drie vrijwilligers probeer ik de leerlingen te verleiden tot 
gezond eten. Dit doen we door samen te ontdekken hoe lekker en gezond koken kan zijn. Ik zeg altijd: “Eten leer je door te proeven.” 
Daarom mogen de kinderen alle smaken uitproberen, van zoet, zuur, zout tot bitter. En daarbij gebruiken we alle zintuigen om smaak te 
ervaren. Want hoe voelt ananas met een blinddoek om? En hoe klinkt het verschil tussen rijst en zout? Deze manier van lesgeven vinden 
ze leuk, het is meedoen en ervaren.
Ook je smaak groeit
Vaak zeggen kinderen “nee, dat lust ik niet.” Mijn antwoord is dan: “Zeg niet meteen nee. Je groeit in de lengte, maar ook in je smaak. Blijf 
altijd opnieuw proeven, je mond went er aan.” Vaak helpt het ook om voeding in een andere vorm aan te 
bieden. Sommige kinderen lusten bijvoorbeeld geen banaan, maar als ze zelf een fruit smoothie met ba-
naan mogen maken in de blender, willen ze het wel proeven. En dan vragen ze zelfs om een tweede beker!
Kosjer en halal
Naast gezonde eetpatronen en traktaties, leren we kinderen over verschillende eetculturen. We leggen 
uit dat sommige mensen op basis van religie bepaalde ingrediënten niet eten. Zo’n gesprek voeren we 
interactief, elk kind krijgt een beurt om te spreken.  Op die manier voelen kinderen zich gezien en leer je 
ze begrip op te brengen voor elkaar.
Zowel kinderen als ouders reageren positief op het Kinderkoken. Van ouders hoor ik regelmatig dat kin-
deren thuis veel meer proeven, de houdbaarheidsdatum bekijken en de lijst met ingrediënten lezen

Perihan Candas - Gezondheidsvoorlichter GGD Hart voor Brabant - email: p.candas@ggdhvb.nl

Bosch LeerOrkest meets Bosch'Lied.....
Stel je voor: Theater aan de Parade, de grote zaal, op het podium een gigantisch koor van Bosschenaren en de jonge talenten van het 
Bosch Leerorkest. Dat moet toch een feest zijn om te doen?
Wil jij meezingen in dit giga-Bosch-koor ter gelegenheid van de kick-off van de Jeroen-Bosch-500-KorenBattle ‘Zing Jheronimus!’? Dat kan 
als koor, als zanggroep, als vriendengroep of gewoon in je eentje. En neem dan gezellig je buurvrouw mee. Of je moeder. Of je huisarts.
Er wordt een aantal gezamenlijke repetities gepland, om op vrijdag 1 april 2016 met een knaller de aftrap te geven voor de KorenBattle 
'Zing Jheronimus' in Theater aan de Parade! 
Korenwedstrijd ‘Zing Jheronimus!’
In 2016 krijgen de kunstwerken van Jheronimus Bosch klank in de korenwedstrijd Zing Jheronimus! Koren uit de regio strijden met hun 
eigen interpretatie van een Bosch’ Lied om een plekje in de finale. Speciaal voor deze gelegenheid zijn 10 nieuwe liederen geschreven 
door vooraanstaande tekstdichters als Jan Beuving en Jan Boerstoel (auteurs voor Jenny Arean, Karin Bloemen, Youp van 't Hek) en com-
ponisten als Han Kooreneef (bekend van Marco Borsato en Guus Meeuwis) en Erik Vlasblom (bekend van Toon Hermans en Robert Long).
Tijdens de Kick-off van Zing Jheronimus! gaan we een aantal van die nieuwe liederen door een giga-Bosch-koor ten gehore laten brengen 
in de grote zaal van Theater aan de Parade. De kinderen van het Bosch Leerorkest zullen het koor begeleiden. Zij hebben bovendien onder 
leiding van een rapper zelf ook een gloednieuw Bosch’ Lied geschreven.
Meedoen?
Dat is gratis! Meld je aan door een e-mail te sturen met je contactgegevens, aantal personen en aan welke repetities je wilt deelnemen 
naar info@cultuurbosch.nl.  We zien je graag verschijnen, het is niet verplicht om aan alle repetities deel te nemen!
Repetities: Vrijdag 11 maart van 18:30-20:00 uur bij Muzerije  /  Donderdag 17 maart van 13:00-14:00 uur bij Koningstheateracademie.
Gezamenlijke repetitie: Zaterdag 26 maart 10.00 – 12.30 uur bij Muzerije

Dit project is een samenwerkingsproject van Muzerije, Bosch Leerorkest, Cultuurbosch en Rotary ’s-Hertogenbosch
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Scouting Columbus.....
Het nieuwe jaar bij Scouting Columbus volgens traditie ingeluid
Het nieuwe jaar begon bij Scouting Columbus feestelijk met de traditionele nieuwjaarsviering. Alle leden en ouders 
waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De viering werd afgetrapt met een stookbattle. Dit is een spel waarbij je 
als team een vuur zo lang mogelijk brandend moet zien te houden, maar er ook andere teams zijn die je vuur af kunnen 
pakken. Dit kunnen zij doen door het betreffende team uit te dagen voor een duel. Deze duels bestaan uit verschillende 
kleine spelletjes. Het team dat het duel wint gaat verder met stoken en krijgt voor iedere minuut stoken punten toegekend. Het was een 
leuke activiteit en iedereen was erg enthousiast. Geheel in traditie werd de dag afgesloten met de kerstboomverbranding. Terwijl de ver-
zamelde kerstbomen in vlammen op gingen werd er genoten van warme chocomel, glühwein voor de ouders en verschillende scouting 
hapjes die in het kampvuur werden bereid. Er werd gezellig nagepraat over de resultaten van het afgelopen jaar en de kansen en leuke 
ideeën voor komend jaar. 

Ook voor de iets oudere jeugdleden is het nieuwe jaar goed begonnen
Het laatste weekend van januari vond voor de Explorers (15-18 jaar) de Regionale Winter Expeditie (RWE) plaats. Een bus met 55 jeugd-
leden uit de regio vertrok dit jaar naar herberg Grand Bru nabij Durbuy in de Belgische Ardennen. De bus stopte een aantal km van de 
herberg en de Explorers moesten zelf hun weg naar de eindbestemming vinden. De volgende dag was het vroeg op voor deelnemers 
en gingen zij in verschillende groepjes de tocht lopen. Het werd een erg natte tocht! Regenrecords werden verbroken en de Explorers 
kwamen aan het eind van de middag als verzopen katjes binnen gedruppeld. Gelukkig stond daar een warm maal voor hun klaar en was 
er een spetterend avond programma. Na een avondje feesten vertrok zondag de bus weer richting Den Bosch.

"Scouting Columbus, dè's écht Bosch"
Vrijdagavond 5 februari vond de carnavalsviering plaats. Een bonte verzameling van rasechte Oeteldonkers, prinsesjes, spoken en noem 
het maar op! De avond werd gevuld met een heuse modeshow, wedstrijdje bierkrat stapelen en nog vele andere spelletjes. De avond was 
voor de Welpen om 21:00 uur afgelopen, de Scouts gingen nog een uurtje langer door tot 22:00 uur.

Sponsoractie bij BP Vismale
Graag willen wij u via deze weg bekend maken met een leuke sponsoractie voor onze scouting. Tanken & Schenken bij BP Vismale aan de 
Vlijmenseweg in Den Bosch. Per getankte liter kunt u 1 cent aan onze scouting doneren via een tablet bij de kassa. Wij zijn heel erg blij 
met deze actie en hopen dat u aan ons denkt de eerstvolgende keer als de benzinemeter weer in het rood schiet!

Jaarlijkse klusdag; komt u ook de handen bij ons uit mouwen steken?
Op zaterdag 12 maart vindt onze jaarlijkse klusdag weer plaats. Dit valt ook dit jaar weer samen met de landelijke NLdoet actie van het 
Oranjefonds. We zijn hiervoor nog hard op zoek naar vrijwilligers! Meld je even aan via onderstaande contactgegevens of loop de 12e 
gezellig even binnen!

Enthousiast geworden om een dagje mee te komen helpen?
Neem dan even contact op met Ruud Claassen (secretaris) via e-mail: secretariaat@scouting-columbus.nl  of bel met  06 53 41 59 73

Eén van de spelletjes was met een vuistje een 5 duims spijker in een houtblok slaan

Niet alleen de Kerstbomen vielen ten prooi aan het vuur;
ook een oude haspel moest eraan geloven…

Het vuur was zo heet dat na afloop
de kern van de haspel roodgloeiend was geworden

Kijk op www.NLdoet.nl
en meld u aan als vrijwilliger om een handje 
mee te helpen aan activiteiten bij u in de buurt.

bijv. op 12 maart bij Scouting Columbus?
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Samenwerken aan uw gezondheid
In het nieuwe gezondheidscentrum aan de Kooikersweg 203 in Den Bosch West zijn 
veel verschillende zorgaanbieders gehuisvest.

Zij waren vrijwel allemaal al op andere plaatsen in de wijk acti ef, maar hebben
besloten zich in één centrum te vesti gen om nauw samen te kunnen werken en hun 
pati ënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wanneer u deze bladzijde omslaat vindt u een overzicht van de zorgaanbieders met 
algemene informati e zoals openingsti jden, telefoonnummers, e-mailadressen e.d.

Wij hopen u nog beter van dienst te kunnen zijn en heten u van harte welkom in
het Gezondheidscentrum aan de Kooikersweg 203 in Den Bosch West.

Meer informati e vindt u ook op  www.denboschwest.nl

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

Gezondheidscentrum
Den Bosch West
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het maar op! De avond werd gevuld met een heuse modeshow, wedstrijdje bierkrat stapelen en nog vele andere spelletjes. De avond was 
voor de Welpen om 21:00 uur afgelopen, de Scouts gingen nog een uurtje langer door tot 22:00 uur.
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Vlijmenseweg in Den Bosch. Per getankte liter kunt u 1 cent aan onze scouting doneren via een tablet bij de kassa. Wij zijn heel erg blij 
met deze actie en hopen dat u aan ons denkt de eerstvolgende keer als de benzinemeter weer in het rood schiet!

Jaarlijkse klusdag; komt u ook de handen bij ons uit mouwen steken?
Op zaterdag 12 maart vindt onze jaarlijkse klusdag weer plaats. Dit valt ook dit jaar weer samen met de landelijke NLdoet actie van het 
Oranjefonds. We zijn hiervoor nog hard op zoek naar vrijwilligers! Meld je even aan via onderstaande contactgegevens of loop de 12e 
gezellig even binnen!

Enthousiast geworden om een dagje mee te komen helpen?
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Niet alleen de Kerstbomen vielen ten prooi aan het vuur;
ook een oude haspel moest eraan geloven…
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Zij waren vrijwel allemaal al op andere plaatsen in de wijk acti ef, maar hebben
besloten zich in één centrum te vesti gen om nauw samen te kunnen werken en hun 
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G.J.H.M. Luiken  073 623 5599
A.J. Methorst  073 623 3588
D.M.J. van Steen-Marcus  073 623 3211
Openingstijden: ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur
Telefoonnummer: 073 623 4343 SPOED

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

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

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

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

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

Openingstijden:  Op afspraak 
Telefoonnummer: 073 644 1167
www.ergodenbosch.nl

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

Openingstijden: 24/7 (inzet kraamzorg) 
Telefoonnummer: 073 631 2342
www.ivtkraamzorg.nl
E-mail: info@ivtkraamzorg.nl

Openingstijden:
Kooikersweg ma-di-wo-vr
Telefoonnummer: 073 622 1412
BBS Westerbreedte wo,do,vr
Telefoonnummer: 06 33 82 61 86 
www.nvlf.nl

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

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

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

Diëtheek 's-Hertogenbosch
Openingstijden: donderdag 08:00-12:30 uur 
en vrijdag 08:30-17:00 uur
Telefoonnummer:
088 425 3600  of  06-30164082
E-mail: m.vanvugt@dietheek.nl

Kobussen & Cleveringa | Diëtisten
Openingstijden: vrijdag
Telefoonnummer:
073 521 6729  of  06 25 24 48 99
E-mail:
mirjam@kcdietisten.nl of info@kcdietisten.nl

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

Huisartsen
1e etage balie A

Huisartsen
1e etage balie B

Apotheek
Kooikersweg

Fysiotherapeut
Verzijden

Tandartspraktijk
De Kooiker

Thuiszorg
Vivent

Ergotherapie
Ergo Den Bosch e.o.

Verloskundige
Florence

Kraamzorg
IVT

Logopedie
Alies Olling & Marga van de Westelaken

Oefentherapie
Mensendieck

Psychologen
Laheij

De Podotherapeut

Diëtistes Basis GGZ
Ypse

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

Openingstijden:
Ma t/m Vr: 08:00 uur tot 18:00 uur 
Telefoonnummer: 073 690 7735
www.huidzorg073.nl

Huid- en oedeemtherapie
Huidzorg073

Spoednummers

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

Bloedafname
DVU / JBZ
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Openingsti jden: 24/7 
Telefoonnummer:
06 21 29 01 62 (Kruiskamp)
06 21 39 72 50 (Boschveld - Helft heuvel) 
Inloopspreekuur:
ma t/m vrij van 13:00 - 15:00 uur
www.vivent.nl

Openingsti jden: 24/7 (inzet kraamzorg) 
Telefoonnummer: 073 631 2342
www.ivtkraamzorg.nl
E-mail: info@ivtkraamzorg.nl

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

Openingsti jden;
Spreekti jden in overleg tussen 08:00 en 
20:30 uur
telefoonnummer: 073 220 0044
ma t/m vrij  08:30 tot 17:00 uur
www.ypse.nl

Apotheek
Kooikersweg

Thuiszorg
Vivent

Kraamzorg
IVT

Psychologen
Laheij

Basis GGZ
Ypse

Openingsti jden: maandag t/m vrijdag van 
07:00 uur tot 13:00 uur. 
Telefoonnummer: 088 21 41 100
www.diagnosti ekvooru.nl

Bloedafname
DVU / JBZ

  

Gratis intakegesprek bij de huidtherapeut! 
 
 
Huidzorg 073      073 - 690 77 35 
Gezondheidscentrum Den Bosch West  www.huidzorg073.nl 
Kooikersweg 203      info@huidzorg073.nl 
 

Professionele laserbehandelingen bij  
Huidzorg 073 

 

Couperose laseren Beenvaatjes 
laseren 

Gezichtsbeharing 
laseren 

Pigmentvlekken 
laseren Kalknagels laseren Lichaamsbeharing 

laseren 

Zoekt u een huishoudelijke hulp?
Slechts € 12,95 per uur

www.ti ptopstudent.nl

bel 06 14 82 60 00
of stuur een e-mail naar welkom@ti ptopstudent.nl
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G.J.H.M. Luiken  073 623 5599
A.J. Methorst  073 623 3588
D.M.J. van Steen-Marcus  073 623 3211
Openingstijden: ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur
Telefoonnummer: 073 623 4343 SPOED

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

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

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

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

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

Openingstijden:  Op afspraak 
Telefoonnummer: 073 644 1167
www.ergodenbosch.nl

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

Openingstijden: 24/7 (inzet kraamzorg) 
Telefoonnummer: 073 631 2342
www.ivtkraamzorg.nl
E-mail: info@ivtkraamzorg.nl

Openingstijden:
Kooikersweg ma-di-wo-vr
Telefoonnummer: 073 622 1412
BBS Westerbreedte wo,do,vr
Telefoonnummer: 06 33 82 61 86 
www.nvlf.nl

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

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

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

Diëtheek 's-Hertogenbosch
Openingstijden: donderdag 08:00-12:30 uur 
en vrijdag 08:30-17:00 uur
Telefoonnummer:
088 425 3600  of  06-30164082
E-mail: m.vanvugt@dietheek.nl

Kobussen & Cleveringa | Diëtisten
Openingstijden: vrijdag
Telefoonnummer:
073 521 6729  of  06 25 24 48 99
E-mail:
mirjam@kcdietisten.nl of info@kcdietisten.nl

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

Huisartsen
1e etage balie A

Huisartsen
1e etage balie B

Apotheek
Kooikersweg

Fysiotherapeut
Verzijden

Tandartspraktijk
De Kooiker

Thuiszorg
Vivent

Ergotherapie
Ergo Den Bosch e.o.

Verloskundige
Florence

Kraamzorg
IVT

Logopedie
Alies Olling & Marga van de Westelaken

Oefentherapie
Mensendieck

Psychologen
Laheij

De Podotherapeut

Diëtistes Basis GGZ
Ypse

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

Openingstijden:
Ma t/m Vr: 08:00 uur tot 18:00 uur 
Telefoonnummer: 073 690 7735
www.huidzorg073.nl

Huid- en oedeemtherapie
Huidzorg073

Spoednummers

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

Bloedafname
DVU / JBZ
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Openingsti jden: 24/7 
Telefoonnummer:
06 21 29 01 62 (Kruiskamp)
06 21 39 72 50 (Boschveld - Helft heuvel) 
Inloopspreekuur:
ma t/m vrij van 13:00 - 15:00 uur
www.vivent.nl

Openingsti jden: 24/7 (inzet kraamzorg) 
Telefoonnummer: 073 631 2342
www.ivtkraamzorg.nl
E-mail: info@ivtkraamzorg.nl

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

Openingsti jden;
Spreekti jden in overleg tussen 08:00 en 
20:30 uur
telefoonnummer: 073 220 0044
ma t/m vrij  08:30 tot 17:00 uur
www.ypse.nl

Apotheek
Kooikersweg

Thuiszorg
Vivent

Kraamzorg
IVT

Psychologen
Laheij

Basis GGZ
Ypse

Openingsti jden: maandag t/m vrijdag van 
07:00 uur tot 13:00 uur. 
Telefoonnummer: 088 21 41 100
www.diagnosti ekvooru.nl

Bloedafname
DVU / JBZ

  

Gratis intakegesprek bij de huidtherapeut! 
 
 
Huidzorg 073      073 - 690 77 35 
Gezondheidscentrum Den Bosch West  www.huidzorg073.nl 
Kooikersweg 203      info@huidzorg073.nl 
 

Professionele laserbehandelingen bij  
Huidzorg 073 

 

Couperose laseren Beenvaatjes 
laseren 

Gezichtsbeharing 
laseren 

Pigmentvlekken 
laseren Kalknagels laseren Lichaamsbeharing 

laseren 

Zoekt u een huishoudelijke hulp?
Slechts € 12,95 per uur

www.ti ptopstudent.nl

bel 06 14 82 60 00
of stuur een e-mail naar welkom@ti ptopstudent.nl
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Hebt u individuele (niet medische) hulp nodig?
Ik bied:
• mantelzorg
• sociale begeleiding, bijv. gezelschap
• persoonlijke hulp, bijv. formulieren invullen

Meer informatie vind u op de website  zorg.inbalansopweg.nl

Maak een afspraak voor een gratis persoonlijke
kennismaking met Mieke Schrieks van In Balans op Weg
(Meanderflat, Kruiskamp)

E-mail:  miekeschrieks@gmail.com

Tel.nr.   06 1901 0608

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

knippen € 8,00                   kinderen tot 12 jaar € 7,00

Buurtkapper MO

Goedkoper kan niet !

Snap Fitness, nieuw in Den Bosch.....
Vanaf 1 maart j.l. heeft Snap Fitness haar deuren geopend in Den Bosch.

Gelegen aan de Eendenkooi 1B, naast saunacomplex Devarana, zijn wij gestart 
met onze nieuwe Snap Fitness vestiging. Dit is de eerste Snap Fitness die in 2016 
van start is gegaan. Tijdens onze pre-sales dagen en open week hebben wij al veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Hier zijn wij 
uiteraard erg blij mee. Graag willen we iets meer uitleg geven over wie wij zijn en wat we Den Bosch te bieden hebben.
Snap Fitness is een van de snelst groeiende franchise organisaties in de fitnessbranche. De oorsprong van Snap Fitness ligt in Amerika, 
waar het in 2003 is opgestart. Met inmiddels meer dan 2000 clubs in 18 landen vormen de compacte, gemakkelijke en betaalbare fit-
nesscentra een bewezen en succesvol concept. In de komende vijf jaar zal Snap Fitness zeker 60 vestigingen gaan openen in Nederland, 
België en Luxemburg. Het concept van Snap Fitness biedt 24/7 fitness, sporten in een veilige omgeving wanneer jij dat wilt! 
Met de nieuwste apparatuur en technieken bieden we een volwaardig fitnesscentrum bij jou om de hoek. Wanneer je kiest voor Snap 
Fitness, kies je voor een gezellig, compact en hoogstaand fitnesscentrum waarbij goede contacten met en tussen de leden hoog in het 
vaandel staan. Daarnaast kun je al vanaf € 7,= per week bij ons onbeperkt komen sporten. 
Het Snap Fitness principe biedt de leden de mogelijkheid om 24/7 te komen sporten, zonder dat er altijd personeel aanwezig hoeft te 
zijn! Dit betekent dat er niet altijd personeel aanwezig is om je op te vangen als je geen lid bent bij ons. Nieuwsgierig geworden? Kom 
dan langs tijdens onze bemande uren voor meer informatie en een kopje koffie, je bent van harte welkom!

Je kunt de bemande uren vinden op de site  www.snapfitness.nl/den-bosch  of natuurlijk op onze Facebook pagina.

20160219 WKS 2016 01.indd   20 22-2-2016   21:29:19

B-Fit bij Kanteel.....
Dit schooljaar zijn we gestart met B-Fit bij Kanteel Westerbreedte, Boschveld en bij voetbalver-
eniging CHC. We zijn gestart met een kick-off  en wekelijkse Peuterspel lessen ti jdens de school-
uren op de Kanteel locati es. Vanaf januari zijn we begonnen met het programma Fit en Vitaal.

Dit zijn korte beweeglesjes en voeding lesjes voor de peuters. Bij Kanteel Westerbreedte hebben wij bijvoorbeeld 
een hele mooie fanfare gelopen over het schoolplein met muziekinstrumenten ti jdens carnaval. Bij Kanteel Bosch-
veld hebben de peuters kennis gemaakt met water met verschillende smaakjes. Water met komkommer viel het 
best in de smaak.
Er loopt een pretti  ge samenwerking tussen Kanteel, GGD consultati ebureau en wijkgezondheidswerk en ’S-PORT. 
Er wordt momenteel ook een netwerk opgebouwd met diëti ste en kinderfysio. Samen dragen wij zorg voor een 
gezonde leefsti jl.
We hebben een sportkaart gemaakt voor de doelgroep 0 -4 jarigen en hun ouders in west, deze is te vinden op
www.s-port.nl onder de doelgroep ‘kids’. Hierin staan alle sport acti viteiten voor het jonge kind benoemd.

Pukkiesport
Wilt u gezellig met uw peuter bewegen? Kom dan eens langs bij Pukkiesport. Dit geven wij drie keer per week. Uw 
kind maakt ti jdens deze les op een plezierige manier kennis met sport en bewegen en gaat op ontdekkingstocht in 
de gymzaal/sportveld. Voor meer informati e kunt u een e-mail sturen naar de betreff ende sportdocent. U bent van 
harte welkom ti jdens Pukkiesport.

PUKKIESPORT bij VOETBALVERENIGING CHC 
 

DINSDAG 10.00 - 10.45 uur (groep 1) 
10.45 - 11.30 uur (groep 2, bij voldoende aanmeldingen) 

 
LOCATIE v.v. CHC / De Fuik 8-10 

 
 
€ 1 per les 
€ 13 per blok van 13 lessen 
€ 12 per blok van 12 lessen 

 

´S-PORT Wendy Assmann | w.assmann@s-hertogenbosch.nl | 06 52 58 52 63 
 

Cursus 1 Cursus 2 Cursus 3 
september 15 / 22 / 29 januari 5 / 12 / 19 / 26 april 5 / 12 / 19 
oktober 6 / 13 / 20 februari 2 / 16 / 23 mei 10 / 17 / 24 / 31 
november 3 / 10 / 17 / 24 maart 1 / 8 / 15 / 22 / 29 juni 7 / 14 / 21 / 28 
december 1 / 8 / 15   juli 5 / 12 

 
 

PUKKIESPORT KRUISKAMP 
 

DONDERDAG  14.45 - 15.30 uur (groep 1) 
15.30 - 16.15 uur (groep 2, bij voldoende aanmeldingen) 

 
LOCATIE Sportzaal Churchilllaan / Churchilllaan 81 

 
 
€ 1 per les 
€ 13 per blok van 13 lessen 
€ 12 per blok van 12 lessen 

 

´S-PORT Manon Theeuwen | m.theeuwen@s-hertogenbosch.nl | 06 52 58 52 62 
 

Cursus 1 Cursus 2 Cursus 3 
september 17 / 24 januari 7 / 14 / 21 / 28 april 7 / 14 / 21 
oktober 1 / 8 / 15 / 22 februari 4 / 18 / 25 mei 12 / 19 / 26 
november 5 / 12 / 19 / 26 maart 3 / 10 / 17 / 24 / 31 juni 2 / 9 / 16 / 23 / 30 
december 3 / 10 / 17   juli 7 / 14 

 
 

PUKKIESPORT BOSCHVELD 
 

VRIJDAG 15.00 - 15.45 uur (groep 1) 
15.45 - 16.30 uur (groep 2, bij voldoende aanmeldingen) 

 
LOCATIE Gymzaal BBS Boschveld / Zernikestraat 2 

 
 
€ 1 per les 
€ 13 per blok van 13 lessen 
€ 12 per blok van 12 lessen 

 

´S-PORT Angela Groenwold | a.groenwold@s-hertogenbosch.nl | 06 52 58 52 57 
 

Cursus 1 Cursus 2 Cursus 3 
september 18 / 25 januari 8 / 15 / 22 / 29 april 8 / 15 / 22 
oktober 2 / 9 / 16 / 23 februari 5 / 19 / 26 mei 13 / 20 / 27 
november 6 / 13 / 20 / 27 maart 4 / 11 / 18 / 25 juni 3 / 10 / 17 / 24 
december 4 / 11  / 18 april 1 juli 1 / 8 / 15 

 
 
 

* Minimaal 8 en maximaal 12 peuters per legroep 
* Cursus 2 en 3 gaan van start als er voldoende aanmeldingen zijn 
* Graag contante betaling voor de cursus Pukkiesport tijdens de 1e les van uw peuter 
* Graag sportieve kleding en gymschoenen aantrekken 
* Neem eventueel een flesje water mee voor de dorst 
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• persoonlijke hulp, bijv. formulieren invullen

Meer informatie vind u op de website  zorg.inbalansopweg.nl

Maak een afspraak voor een gratis persoonlijke
kennismaking met Mieke Schrieks van In Balans op Weg
(Meanderflat, Kruiskamp)

E-mail:  miekeschrieks@gmail.com

Tel.nr.   06 1901 0608

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

knippen € 8,00                   kinderen tot 12 jaar € 7,00

Buurtkapper MO

Goedkoper kan niet !

Snap Fitness, nieuw in Den Bosch.....
Vanaf 1 maart j.l. heeft Snap Fitness haar deuren geopend in Den Bosch.

Gelegen aan de Eendenkooi 1B, naast saunacomplex Devarana, zijn wij gestart 
met onze nieuwe Snap Fitness vestiging. Dit is de eerste Snap Fitness die in 2016 
van start is gegaan. Tijdens onze pre-sales dagen en open week hebben wij al veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Hier zijn wij 
uiteraard erg blij mee. Graag willen we iets meer uitleg geven over wie wij zijn en wat we Den Bosch te bieden hebben.
Snap Fitness is een van de snelst groeiende franchise organisaties in de fitnessbranche. De oorsprong van Snap Fitness ligt in Amerika, 
waar het in 2003 is opgestart. Met inmiddels meer dan 2000 clubs in 18 landen vormen de compacte, gemakkelijke en betaalbare fit-
nesscentra een bewezen en succesvol concept. In de komende vijf jaar zal Snap Fitness zeker 60 vestigingen gaan openen in Nederland, 
België en Luxemburg. Het concept van Snap Fitness biedt 24/7 fitness, sporten in een veilige omgeving wanneer jij dat wilt! 
Met de nieuwste apparatuur en technieken bieden we een volwaardig fitnesscentrum bij jou om de hoek. Wanneer je kiest voor Snap 
Fitness, kies je voor een gezellig, compact en hoogstaand fitnesscentrum waarbij goede contacten met en tussen de leden hoog in het 
vaandel staan. Daarnaast kun je al vanaf € 7,= per week bij ons onbeperkt komen sporten. 
Het Snap Fitness principe biedt de leden de mogelijkheid om 24/7 te komen sporten, zonder dat er altijd personeel aanwezig hoeft te 
zijn! Dit betekent dat er niet altijd personeel aanwezig is om je op te vangen als je geen lid bent bij ons. Nieuwsgierig geworden? Kom 
dan langs tijdens onze bemande uren voor meer informatie en een kopje koffie, je bent van harte welkom!

Je kunt de bemande uren vinden op de site  www.snapfitness.nl/den-bosch  of natuurlijk op onze Facebook pagina.
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uren op de Kanteel locati es. Vanaf januari zijn we begonnen met het programma Fit en Vitaal.

Dit zijn korte beweeglesjes en voeding lesjes voor de peuters. Bij Kanteel Westerbreedte hebben wij bijvoorbeeld 
een hele mooie fanfare gelopen over het schoolplein met muziekinstrumenten ti jdens carnaval. Bij Kanteel Bosch-
veld hebben de peuters kennis gemaakt met water met verschillende smaakjes. Water met komkommer viel het 
best in de smaak.
Er loopt een pretti  ge samenwerking tussen Kanteel, GGD consultati ebureau en wijkgezondheidswerk en ’S-PORT. 
Er wordt momenteel ook een netwerk opgebouwd met diëti ste en kinderfysio. Samen dragen wij zorg voor een 
gezonde leefsti jl.
We hebben een sportkaart gemaakt voor de doelgroep 0 -4 jarigen en hun ouders in west, deze is te vinden op
www.s-port.nl onder de doelgroep ‘kids’. Hierin staan alle sport acti viteiten voor het jonge kind benoemd.
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Wilt u gezellig met uw peuter bewegen? Kom dan eens langs bij Pukkiesport. Dit geven wij drie keer per week. Uw 
kind maakt ti jdens deze les op een plezierige manier kennis met sport en bewegen en gaat op ontdekkingstocht in 
de gymzaal/sportveld. Voor meer informati e kunt u een e-mail sturen naar de betreff ende sportdocent. U bent van 
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SPORT in WEST.....
Meidensport inWest
Elke woensdag is er op West Meidensport. Leuke beweeglessen voor Meiden vanaf 10 jaar.  
Iedere week wat anders. Samen met vriendinnen, zussen, nichtjes maken wij er een sporti ef uurtje van! Kom dus 
lekker meedoen! Er zijn lessen met dans, voetbal, tennis, basketbal en volleybal en nog veel meer!
Inschrijven kan via b.elkadiri@s-hertogenbosch.nl of stuur een appje naar 06 11 01 58 49 
17:00 tot 18:00 uur BBS Westerbreedte
Bewegen is gezond! Sport is leuk! Samen sporten is gezellig!
Bouchra El Kadiri, medewerker ´S-PORT    06 11 01 58 49

Voetbalschool CHC 
Wil jij een uurtje lekker voetballen? 
Wie:  Kinderen van 4 t/m 12 jaar
Waar:  Voetbalvelden van CHC
Wanneer: Woensdag van 14:30 tot 15:30 uur (niet in de vakanti es)
Informati e: Mail naar: m.bulten@s-Hertogenbosch   06 52 58 52 52 
Grati s deelname! Voetbalschoenen meenemen mag!

Plein Acti ef!
Is een acti viteit voor alle kinderen van groep 3 t/m groep 8. 
Op het schoolplein kunnen ze onder begeleiding een uurtje extra sporten en spelen met elkaar. 
Daarvoor mogen ze sport- en spelmaterialen van ´S-PORT gebruiken. Aanmelden is niet nodig. Kom langs en doe gezellig mee!
Plein Acti ef De Ontdekking: Elke donderdag van 15:30 tot 16:30 uur op het schoolplein van de Ontdekking
Plein Acti ef Kruisboelijn: Elke dinsdag van 15:30 tot 16:30 uur op het schoolplein van de Kruisboelijn

Street tennis
Heb jij al weleens tennis gespeeld, in de gymles, op straat of bij de club?
In maart komt een tennistrainer van TV de Schutskamp in de gymzaal of schoolplein in de buurt 3 lessen streett ennis geven voor alle 
kinderen die zich daarvoor inschrijven.
Schoolplein Westerbreedte Jan Olieslagersstraat  51 maandag 7 maart van 14:00 tot 15:00 uur   
Sportzaal Churchillaan 81    woensdag  2 maart van 14:00 tot 15:00 uur
Schoolplein Kwarti ermaker Heerendonklaan 4   donderdag 3 maart van 14:30 tot 15:30 uur
Daarna kun je meedoen aan tennislessen op de club. 
HOE KUN JE MEE DOEN?
Stuur een mailtje met daarin jouw gegevens naar t.demmink@s-hertogenbosch.nl of www.acti efi ndenbosch.nl  

CHC heeft  sport en beweegaanbod ontwikkeld (Pukkiesport) voor kinderen vanaf 2 jaar
PukkieSport is een beweegvorm die op 3 locati es in de wijk West van ’s-Hertogenbosch wordt gegeven. Eén daarvan is de locati e van 
sportvereniging CHC op dinsdagochtend tussen 10:00 en 10:45 uur. Samen met hun ouders maken kinderen van 2 en 3 jaar spelenderwijs 
kennis met sporten en bewegen.
Er zijn lessen met o.a. judo, dans, balsporten, gymnasti ek en beweegspelletjes. Alle lessen zijn aangepast naar de leeft ijd van 2 en 3 jaar. 
Tevens wordt hierbij de betrokkenheid van de ouders meegenomen en wordt aandacht besteed aan gezonde voeding, gezonde levenssti jl 
en vooral water drinken. De lessen worden o.a. verzorgd door oud profspeler van FC Den Bosch Justi n Tahapary. 
Ook Pukkiesport op jouw vereniging? Mail naar m.mallens@s-hertogenbosch.nl

Sjors Sporti ef
Vanaf 15 oktober is Sjors Sporti ef gestart in de gemeente ’s-Hertogenbosch! Alle kinderen hebben 
half februari de Sjors Sporti ef fl yer op school gekregen. Deze fl yer wijst je door naar een website 
met bijna 400 kennismakingslessen waar aan mee kan worden gedaan. De ideale manier om kennis 
te maken met de sport en de vereniging. Eén cursus bestaat telkens uit een aantal lessen, deze zijn 
vaak grati s of er wordt een klein bedrag gevraagd. 
Het hele schooljaar door kunnen kinderen zich online inschrijven op  www.sjorssporti ef.nl  wan-
neer zij dat willen, dat kan voor één of meerdere cursussen. Alle kinderen t/m 12 jaar maken één 
keer een eigen Sjors-account en kiezen maar! Er kan gemakkelijk gezocht worden op cursussen in 
de buurt maar ook op sport.
Alle informati e over Sjors Sporti ef staat op www.sjorssporti ef.nl Inschrijven voor een cursus 
kan het hele schooljaar! Vol = Vol
Vrije Voetballers op West
Twee heren die de uitdaging aangaan om voetbal opnieuw op de kaart te zett en.
Bijzonder aan dit initi ati ef is dat je zonder lidmaatschap ook wekelijks kunt zaalvoetbal-
len. Geen wekelijkse verplichti ng maar wel wekelijks een mogelijkheid om betaalbaar te 
voetballen. Ideaal voor studenten die in het weekend naar huis gaan, voetballers met on-
regelmati ge diensten, mensen die ti jdelijk in Den Bosch wonen of een druk bezett e baan 
hebben. Natuurlijk ben je ook welkom als je gewoon iedere week wil voetballen maar de 
verplichti ngen van een club niet ziet zitt en. 
Meer info? www.facebook.com/vrijevoetballersDB

Voetbaltoernooi Voortgezet Onderwijs
Op 13 april organiseert het team jongeren van ´S-PORT weer het jaarlijkse Voetbaltoernooi voor Voortgezet Onderwijs uit ’s-Hertogen-
bosch. 7 verschillende scholen zullen strijden om de prijzen. Er zijn toernooien voor jongens onderbouw, jongens bovenbouw en meiden. 
Voor de 4e keer is CHC gastheer voor dit grote schoolvoetbaltoernooi.
Zit jij op het voortgezet onderwijs en wil jij meedoen? Vraag aan je gymdocent op school of jouw school ook meedoet!
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SPORTSPREEKUUR SPORTWIJK WEST
Iedere donderdag van 11:00 tot 12:00 uur op het wijkplein Helft heuvel.
U kunt bij het sportspreekuur terecht met al uw vragen over sport en bewegen, bijvoorbeeld:
• Waar kan ik sporten?
• Waar kunnen mijn kinderen sporten?
• Zijn er aparte sportmogelijkheden voor inwoners van 50 jaar en ouder?
• Ik heb een beperking en wil graag sporten. Wat zijn de mogelijkheden?
• Ik wil graag een wandelgroepje opstarten, kunnen jullie mij helpen?
• Kunnen jullie me helpen bij het organiseren van een toernooi?
• Ik kan de contributi e niet betalen, hebben jullie advies?
Bent u niet in de gelegenheid om naar het sportspreekuur te komen, maar wenst u wel in contact te komen met een medewerker van 
´S-PORT? Bel dan naar S-PORT, 073 615 51 55 op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur of stuur een mail naar sport@s-hertogenbosch.nl

Nieuw: Walking Football bij sv CHC
In het voorjaar start sv CHC met Walking Football. Walking Football is voetballen zonder rennen. De regels zijn hetzelfde als bij het ge-
wone voetbal, met een paar uitzonderingen. Zo is er geen buitenspel, zijn er geen keepers, mogen er geen slidings gemaakt worden en 
mag de bal mag niet boven heuphoogte komen. De spelregels zijn bedoeld zodat blessures worden voorkomen. Er wordt 6 tegen 6 ge-
speeld op een klein veld. Walking Football is voor mensen van 60 jaar en ouder. Dag en ti jdsti p van de acti viteit wordt in overleg bepaald.
Interesse om te starten met Walking Football? Of wilt u alvast meer informati e?
Neem dan contact op met Ilvie van Schijndel van ´S-PORT   i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl  of  06 11 73 87 42

Aankondiging Fitt est
In de afgelopen 2,5 jaar zijn er in ’s-Hertogenbosch West Fitt esten georganiseerd 
voor bewoners. Op zaterdag 12 maart 2016 wordt er opnieuw een Fitt est georga-
niseerd voor bewoners in de leeft ijd van 50-65 jaar, woonachtend in de buurten De 
Kruiskamp, De Schutskamp, Boschveld en Deuteren. De test vindt plaats in Sporthal 
De Schutskamp.
De Fitt est geeft  de mogelijkheid de eigen conditi e te meten. Nog belangrijker, de 
inwoners kunnen de lokale sport- en beweegmogelijkheden leren kennen door mid-
del van kennismakingslessen. De Fitt esten worden georganiseerd door de gemeente 
’s-Hertogenbosch in samenwerking met de GGD en lokale fysiotherapeuten. De test 
bestaat onder andere uit het meten van de bloeddruk, handknijpkracht, lengte/ge-
wicht, lenigheid schoudergordel, lenigheid heupgewricht, oog/hand coördinati e en 
de conditi e. 
Na afl oop van de test wordt de uitslag besproken en kunt u zich opgeven voor kennismakingslessen op het gebied van sport en bewegen, 
zoals 50Plus Sport, Tai Chi, wandelen, Aikido, tennis en meer.  
Iedere inwoner uit De Kruiskamp, De Schutskamp, Boschveld en Deuteren (50-65 jaar) heeft  onlangs een persoonlijke uitnodiging ont-
vangen voor deze test. In deze uitnodiging staat verdere informati e en wordt uitgelegd hoe u zich kunt inschrijven voor deze test. Bent u 
zich vergeten in te schrijven, maar wilt u wel graag meedoen? Of heeft  u nog vragen? Neem dan voor woensdag 9 maart 2016 contact op 
met Ilvie van Schijndel van de gemeente ’s-Hertogenbosch via 06 11 73 87 42   of via   i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl

Tafeltennisvereniging de Kruiskamp ’81 is weer klaar voor de voorjaarscompeti ti e van 2016
In december en januari zijn er verschillende evenementen geweest, waardoor de spelers zichzelf weer in vorm hebben kunnen spelen 
voor de voorjaarscompeti ti e van 2016. Zo is er in december het jaarlijkse kerstt oernooi geweest. In januari zijn de clubkampioenschappen 
geweest, en het openingstoernooi voor verenigingen in en rondom Den Bosch. Daarnaast heeft  tafeltennisvereniging de Kruiskamp ‘81 
voor de tweede keer het hoofdtoernooi voor de top van Nederland mogen organiseren. Dit toernooi was wederom een waar spektakel. 
De competi ti e van het voorjaar 2016 is ook weer van start gegaan
Op zondag 24 januari is de RBW competi ti e voor de jeugd van start 
gegaan. De competi ti e bestaat uit 4 zondagen. Er wordt gespeeld 
in teams van (meestal) 2 personen. Deze teams spelen twee vol-
ledige teamwedstrijden, dus veel spelen en weinig sti l zitt en. Het 
doel van deze competi ti e is om starters NTTB en jeugdleden die 
geen competi ti e spelen ook de kans te geven om toch wedstrijden 
te spelen. Oft ewel: een aantrekkelijke wedstrijdvorm voor de be-
ginnende jeugd om in wedstrijdverband kennis te maken met de 
tafeltennissport en met spelers van andere verenigingen.
Er zijn 5 jeugdteams voor deze competi ti e ingeschreven. 
Voor de senioren is de competi ti e begonnen in de week van maan-
dag 25 januari. Een 4-tal recreant-leden zijn vanaf dit seizoen ook 
competi ti e gaan spelen. Hierdoor heeft  tafeltennisvereniging de 
Kruiskamp ’81 weer één team extra toe kunnen voegen aan de                                                                  Een impressie van een intern toernooi
competi ti e.De laatste keer dat er 5 seniorenteams in de competi ti e
uit kwamen in de competi ti e was in het voorjaar van 2014.
Wilt u graag een keer komen kijken naar de wedstrijden, kijk dan op onze website voor de speeldatums.
Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 biedt volop mogelijkheden om er een gezellige dag/avond van te maken of je nu lid, ondersteu-
nend lid bent of één keer onze accommodati e wil bezoeken om een indruk te krijgen van Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81.
Wilt u meer weten van onze club, de deur staat open en de koffi  e staat klaar. Het bestuur of de persoon die vrijwillig achter de bar in het 
clubhuis aanwezig is zal u graag te woord staan.
Voor meer informati e kunt u ook alti jd terecht op onze website of door middel van een mail te sturen:
info@dekruiskamp81.nl  www.dekruiskamp81.nl  Facebook: tt v de kruiskamp
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SPORT in WEST.....
Meidensport inWest
Elke woensdag is er op West Meidensport. Leuke beweeglessen voor Meiden vanaf 10 jaar.  
Iedere week wat anders. Samen met vriendinnen, zussen, nichtjes maken wij er een sporti ef uurtje van! Kom dus 
lekker meedoen! Er zijn lessen met dans, voetbal, tennis, basketbal en volleybal en nog veel meer!
Inschrijven kan via b.elkadiri@s-hertogenbosch.nl of stuur een appje naar 06 11 01 58 49 
17:00 tot 18:00 uur BBS Westerbreedte
Bewegen is gezond! Sport is leuk! Samen sporten is gezellig!
Bouchra El Kadiri, medewerker ´S-PORT    06 11 01 58 49

Voetbalschool CHC 
Wil jij een uurtje lekker voetballen? 
Wie:  Kinderen van 4 t/m 12 jaar
Waar:  Voetbalvelden van CHC
Wanneer: Woensdag van 14:30 tot 15:30 uur (niet in de vakanti es)
Informati e: Mail naar: m.bulten@s-Hertogenbosch   06 52 58 52 52 
Grati s deelname! Voetbalschoenen meenemen mag!

Plein Acti ef!
Is een acti viteit voor alle kinderen van groep 3 t/m groep 8. 
Op het schoolplein kunnen ze onder begeleiding een uurtje extra sporten en spelen met elkaar. 
Daarvoor mogen ze sport- en spelmaterialen van ´S-PORT gebruiken. Aanmelden is niet nodig. Kom langs en doe gezellig mee!
Plein Acti ef De Ontdekking: Elke donderdag van 15:30 tot 16:30 uur op het schoolplein van de Ontdekking
Plein Acti ef Kruisboelijn: Elke dinsdag van 15:30 tot 16:30 uur op het schoolplein van de Kruisboelijn

Street tennis
Heb jij al weleens tennis gespeeld, in de gymles, op straat of bij de club?
In maart komt een tennistrainer van TV de Schutskamp in de gymzaal of schoolplein in de buurt 3 lessen streett ennis geven voor alle 
kinderen die zich daarvoor inschrijven.
Schoolplein Westerbreedte Jan Olieslagersstraat  51 maandag 7 maart van 14:00 tot 15:00 uur   
Sportzaal Churchillaan 81    woensdag  2 maart van 14:00 tot 15:00 uur
Schoolplein Kwarti ermaker Heerendonklaan 4   donderdag 3 maart van 14:30 tot 15:30 uur
Daarna kun je meedoen aan tennislessen op de club. 
HOE KUN JE MEE DOEN?
Stuur een mailtje met daarin jouw gegevens naar t.demmink@s-hertogenbosch.nl of www.acti efi ndenbosch.nl  

CHC heeft  sport en beweegaanbod ontwikkeld (Pukkiesport) voor kinderen vanaf 2 jaar
PukkieSport is een beweegvorm die op 3 locati es in de wijk West van ’s-Hertogenbosch wordt gegeven. Eén daarvan is de locati e van 
sportvereniging CHC op dinsdagochtend tussen 10:00 en 10:45 uur. Samen met hun ouders maken kinderen van 2 en 3 jaar spelenderwijs 
kennis met sporten en bewegen.
Er zijn lessen met o.a. judo, dans, balsporten, gymnasti ek en beweegspelletjes. Alle lessen zijn aangepast naar de leeft ijd van 2 en 3 jaar. 
Tevens wordt hierbij de betrokkenheid van de ouders meegenomen en wordt aandacht besteed aan gezonde voeding, gezonde levenssti jl 
en vooral water drinken. De lessen worden o.a. verzorgd door oud profspeler van FC Den Bosch Justi n Tahapary. 
Ook Pukkiesport op jouw vereniging? Mail naar m.mallens@s-hertogenbosch.nl

Sjors Sporti ef
Vanaf 15 oktober is Sjors Sporti ef gestart in de gemeente ’s-Hertogenbosch! Alle kinderen hebben 
half februari de Sjors Sporti ef fl yer op school gekregen. Deze fl yer wijst je door naar een website 
met bijna 400 kennismakingslessen waar aan mee kan worden gedaan. De ideale manier om kennis 
te maken met de sport en de vereniging. Eén cursus bestaat telkens uit een aantal lessen, deze zijn 
vaak grati s of er wordt een klein bedrag gevraagd. 
Het hele schooljaar door kunnen kinderen zich online inschrijven op  www.sjorssporti ef.nl  wan-
neer zij dat willen, dat kan voor één of meerdere cursussen. Alle kinderen t/m 12 jaar maken één 
keer een eigen Sjors-account en kiezen maar! Er kan gemakkelijk gezocht worden op cursussen in 
de buurt maar ook op sport.
Alle informati e over Sjors Sporti ef staat op www.sjorssporti ef.nl Inschrijven voor een cursus 
kan het hele schooljaar! Vol = Vol
Vrije Voetballers op West
Twee heren die de uitdaging aangaan om voetbal opnieuw op de kaart te zett en.
Bijzonder aan dit initi ati ef is dat je zonder lidmaatschap ook wekelijks kunt zaalvoetbal-
len. Geen wekelijkse verplichti ng maar wel wekelijks een mogelijkheid om betaalbaar te 
voetballen. Ideaal voor studenten die in het weekend naar huis gaan, voetballers met on-
regelmati ge diensten, mensen die ti jdelijk in Den Bosch wonen of een druk bezett e baan 
hebben. Natuurlijk ben je ook welkom als je gewoon iedere week wil voetballen maar de 
verplichti ngen van een club niet ziet zitt en. 
Meer info? www.facebook.com/vrijevoetballersDB

Voetbaltoernooi Voortgezet Onderwijs
Op 13 april organiseert het team jongeren van ´S-PORT weer het jaarlijkse Voetbaltoernooi voor Voortgezet Onderwijs uit ’s-Hertogen-
bosch. 7 verschillende scholen zullen strijden om de prijzen. Er zijn toernooien voor jongens onderbouw, jongens bovenbouw en meiden. 
Voor de 4e keer is CHC gastheer voor dit grote schoolvoetbaltoernooi.
Zit jij op het voortgezet onderwijs en wil jij meedoen? Vraag aan je gymdocent op school of jouw school ook meedoet!
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SPORTSPREEKUUR SPORTWIJK WEST
Iedere donderdag van 11:00 tot 12:00 uur op het wijkplein Helft heuvel.
U kunt bij het sportspreekuur terecht met al uw vragen over sport en bewegen, bijvoorbeeld:
• Waar kan ik sporten?
• Waar kunnen mijn kinderen sporten?
• Zijn er aparte sportmogelijkheden voor inwoners van 50 jaar en ouder?
• Ik heb een beperking en wil graag sporten. Wat zijn de mogelijkheden?
• Ik wil graag een wandelgroepje opstarten, kunnen jullie mij helpen?
• Kunnen jullie me helpen bij het organiseren van een toernooi?
• Ik kan de contributi e niet betalen, hebben jullie advies?
Bent u niet in de gelegenheid om naar het sportspreekuur te komen, maar wenst u wel in contact te komen met een medewerker van 
´S-PORT? Bel dan naar S-PORT, 073 615 51 55 op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur of stuur een mail naar sport@s-hertogenbosch.nl

Nieuw: Walking Football bij sv CHC
In het voorjaar start sv CHC met Walking Football. Walking Football is voetballen zonder rennen. De regels zijn hetzelfde als bij het ge-
wone voetbal, met een paar uitzonderingen. Zo is er geen buitenspel, zijn er geen keepers, mogen er geen slidings gemaakt worden en 
mag de bal mag niet boven heuphoogte komen. De spelregels zijn bedoeld zodat blessures worden voorkomen. Er wordt 6 tegen 6 ge-
speeld op een klein veld. Walking Football is voor mensen van 60 jaar en ouder. Dag en ti jdsti p van de acti viteit wordt in overleg bepaald.
Interesse om te starten met Walking Football? Of wilt u alvast meer informati e?
Neem dan contact op met Ilvie van Schijndel van ´S-PORT   i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl  of  06 11 73 87 42

Aankondiging Fitt est
In de afgelopen 2,5 jaar zijn er in ’s-Hertogenbosch West Fitt esten georganiseerd 
voor bewoners. Op zaterdag 12 maart 2016 wordt er opnieuw een Fitt est georga-
niseerd voor bewoners in de leeft ijd van 50-65 jaar, woonachtend in de buurten De 
Kruiskamp, De Schutskamp, Boschveld en Deuteren. De test vindt plaats in Sporthal 
De Schutskamp.
De Fitt est geeft  de mogelijkheid de eigen conditi e te meten. Nog belangrijker, de 
inwoners kunnen de lokale sport- en beweegmogelijkheden leren kennen door mid-
del van kennismakingslessen. De Fitt esten worden georganiseerd door de gemeente 
’s-Hertogenbosch in samenwerking met de GGD en lokale fysiotherapeuten. De test 
bestaat onder andere uit het meten van de bloeddruk, handknijpkracht, lengte/ge-
wicht, lenigheid schoudergordel, lenigheid heupgewricht, oog/hand coördinati e en 
de conditi e. 
Na afl oop van de test wordt de uitslag besproken en kunt u zich opgeven voor kennismakingslessen op het gebied van sport en bewegen, 
zoals 50Plus Sport, Tai Chi, wandelen, Aikido, tennis en meer.  
Iedere inwoner uit De Kruiskamp, De Schutskamp, Boschveld en Deuteren (50-65 jaar) heeft  onlangs een persoonlijke uitnodiging ont-
vangen voor deze test. In deze uitnodiging staat verdere informati e en wordt uitgelegd hoe u zich kunt inschrijven voor deze test. Bent u 
zich vergeten in te schrijven, maar wilt u wel graag meedoen? Of heeft  u nog vragen? Neem dan voor woensdag 9 maart 2016 contact op 
met Ilvie van Schijndel van de gemeente ’s-Hertogenbosch via 06 11 73 87 42   of via   i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl

Tafeltennisvereniging de Kruiskamp ’81 is weer klaar voor de voorjaarscompeti ti e van 2016
In december en januari zijn er verschillende evenementen geweest, waardoor de spelers zichzelf weer in vorm hebben kunnen spelen 
voor de voorjaarscompeti ti e van 2016. Zo is er in december het jaarlijkse kerstt oernooi geweest. In januari zijn de clubkampioenschappen 
geweest, en het openingstoernooi voor verenigingen in en rondom Den Bosch. Daarnaast heeft  tafeltennisvereniging de Kruiskamp ‘81 
voor de tweede keer het hoofdtoernooi voor de top van Nederland mogen organiseren. Dit toernooi was wederom een waar spektakel. 
De competi ti e van het voorjaar 2016 is ook weer van start gegaan
Op zondag 24 januari is de RBW competi ti e voor de jeugd van start 
gegaan. De competi ti e bestaat uit 4 zondagen. Er wordt gespeeld 
in teams van (meestal) 2 personen. Deze teams spelen twee vol-
ledige teamwedstrijden, dus veel spelen en weinig sti l zitt en. Het 
doel van deze competi ti e is om starters NTTB en jeugdleden die 
geen competi ti e spelen ook de kans te geven om toch wedstrijden 
te spelen. Oft ewel: een aantrekkelijke wedstrijdvorm voor de be-
ginnende jeugd om in wedstrijdverband kennis te maken met de 
tafeltennissport en met spelers van andere verenigingen.
Er zijn 5 jeugdteams voor deze competi ti e ingeschreven. 
Voor de senioren is de competi ti e begonnen in de week van maan-
dag 25 januari. Een 4-tal recreant-leden zijn vanaf dit seizoen ook 
competi ti e gaan spelen. Hierdoor heeft  tafeltennisvereniging de 
Kruiskamp ’81 weer één team extra toe kunnen voegen aan de                                                                  Een impressie van een intern toernooi
competi ti e.De laatste keer dat er 5 seniorenteams in de competi ti e
uit kwamen in de competi ti e was in het voorjaar van 2014.
Wilt u graag een keer komen kijken naar de wedstrijden, kijk dan op onze website voor de speeldatums.
Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 biedt volop mogelijkheden om er een gezellige dag/avond van te maken of je nu lid, ondersteu-
nend lid bent of één keer onze accommodati e wil bezoeken om een indruk te krijgen van Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81.
Wilt u meer weten van onze club, de deur staat open en de koffi  e staat klaar. Het bestuur of de persoon die vrijwillig achter de bar in het 
clubhuis aanwezig is zal u graag te woord staan.
Voor meer informati e kunt u ook alti jd terecht op onze website of door middel van een mail te sturen:
info@dekruiskamp81.nl  www.dekruiskamp81.nl  Facebook: tt v de kruiskamp
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Colofon
De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredacti e (behorend tot de wijkraad West) en verschijnt in 2016 4 keer aan huis in de wijken Kruis- en 
Schutskamp. De Nieuwsbrief Wijkgericht Werken vindt u als middenkatern in de Wijkkrant. De digitale wijkkrant vindt u op  www.wijkraad-west.nl
Kopij (liefst digitaal) sturen naar redacti e-wks@hotmail.com  of naar  Redacti e Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, Helft heuvelpassage 109, 5224 AC  ‘s-Hertogenbosch
Indien u wilt adverteren in de wijkkrant, kunt u via deze adressen een vrijblijvende off erte aanvragen. De redacti e 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 resoluti e aangeleverd te worden!!

Durum Döner
2 stuks voor

Kleine schotel
7,00 nu voor

Turkse Pizza
Döner 2 stuks voor7,005,00 7,50

Tegen inlevering van deze bon Tegen inlevering van deze bon Tegen inlevering van deze bon

Al ons vlees is 100% halal

Wij bezorgen niet aan huis

11 maart a.s. Zaalvoetbal: FCK de Hommel tegen DZS/Soccer for Life.....
Op vrijdag 11 maart spelen de talenten van FCK de Hommel een wedstrijd tegen DZS/Soccer for Life in sporthal de 
Schutskamp.
FCK de Hommel speelt in de Landelijke Eredivisie van het zaalvoetbal, het hoogst haalbare wat er is in Nederland.
Zij zijn nog steeds in de run voor de Benecup en zijn meerdere malen Landskampioen en winnaar van de KNVB beker.
Naast de senioren heeft  FCK de Hommel nog drie jeugdteams welke nog in de race zijn voor het kampioenschap. 
Deze wedstrijd, welke om 21:00 uur begint, is grati s toegankelijk voor het publiek.

FCK de Hommel nodigt u van harte uit voor deze wedstrijd op 11 maart in Sporthal de Schutskamp !!

Aikidoschool Jushin Ryu heeft  haar deuren geopend.....
Aikidoschool Jushin Ryu is gestart met het verzorgen van lessen in Sporthal de 
Schutskamp. Aikido is een moderne Japanse marti ale sport die niet is gericht op het 
uitschakelen, maar op het leiden en begeleiden van de partner (relati e=ai) door mid-
del van technieken en bewegingen. Aikido ontwikkelt (verandert) conti nu evenals de 
wereld om ons heen. Aikido kan beoefend worden van jong tot oud.
Aikidoschool Jushin Ryu volgt de richti ng van Doshu Yoshigasaki. De leraren van de 
school hebben beiden ruime ervaring in deze vorm van Aikido.
Wil je alert zijn, juist reageren op het juiste moment, lichamelijk en geestelijk in goe-
de conditi e blijven of deze verbeteren, jezelf weerbaar maken/houden, trainen met 
plezier en zonder competi ti e, je eigen grenzen verleggen? Dan is dit iets voor jou !!!
Heb je interesse? Kom dan bij een van onderstaande lessen een keer meetrainen. 
•  maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur (Regulier)
•  vrijdagmorgen van 10:00 tot 11:00 uur (Senioren)
Wil je meer informati e?
Ga dan naar onze website  www.asjr.nl  of bel met  06 20 62 10 73
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