WIJKKRANT

KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

Van de redactie

september 2017 - 15e jaargang nummer 3 (oplage 6.200)

De redactie hoopt dat eenieder een hele fijne zomer achter de rug heeft met mooie herinneringen aan mooi weer, fraaie natuur, interessante plaatsen, leuke activiteiten etc. etc. en wenst u weer veel leesplezier met deze nieuwe editie van de wijkkrant.
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 16/17 december 2017.
Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 17 november 2017
aanleveren (zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

(theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch) La Partida [Compagnie Vero Cendoya] in het Beatrixpark.....

Geen kwaliﬁcatie voor EK Voetbal 2016, geen grote Europese prijzen in 2017, mogelijk ook geen kwaliﬁcatie voor WK 2018.
Gelukkig weet het Spaanse Compagnie Vero Cendoya uit Barcelona dit voetballeed te verzachten. In het gratis openluchtspektakel La Partida in het Beatrixpark op zaterdag 12 en zondag 13 augustus j.l.
Vijf voetballers die ook kunnen dansen, vijf danseressen die ook kunnen voetballen en een arrogante kwal van een scheidsrechter die ook heel goed blijkt te kunnen dansen. Techniek hebben ze die Spanjaarden. De vrouwen gooien andere technieken
in de strijd. Met fans voor beide partijen op de tribune en live-muziek. Wie wint? Wat kan het schelen.
Hun wedstrijd bleek geen treurig duel, maar een sublieme choreograﬁe inclusief slow motion, gele kaarten en keepersgeluk.
Een magistrale voorstelling waarmee Compagnie Vero Cendoya elke voetbalmopperaar buitenspel zette. Scoren!

"West Presenteert....." de wijktafel van donderdag 21 december a.s. !!
U leest het goed, in september is er -helaas- geen wijktafel!!
Te weinig aanmeldingen c.q. onderwerpen.
Blijkbaar heeft ook hier de komkommertijd toegeslagen?

De eerstvolgende wijktafel is op donderdag 21 december a.s.
Heeft u een boeiend onderwerp dat u met uw medewijkbewoners wilt delen?
Meld u aan via westpresenteert@gmail.com
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BUURTPREVENTIE.....DAT DOEN WE SAMEN.....

U ziet ons regelmatig door de buurt lopen, de teams van buurtbewoners die toezien
op een schone en veilige wijk. Het lijkt misschien wel erg spannend, maar dat valt wel
mee. Zoals de wijkagenten en de gemeenteambtenaren altijd weer zeggen: “Jullie
van buurtpreventie signaleren en wij ondernemen actie”.
Voor deze enthousiaste club zoeken we nog mensen die één of meerdere keren per
maand mee willen doen.
Tegenprestatie: in de pauze iets te drinken, aardige reacties van je mede-wijkbewoners en een goede nachtrust na een avondje wandelen of fietsen !!
Met vriendelijke groet......Buurtpreventie Schutskamp Kruiskamp
Aanmelden of een keer meelopen?
Stuur een mail naar info@buurtpreventiewest.nl
We nemen dan contact met je op.

LIEFDE.....

Voor ik begon te schrijven, speelde dit woord door mijn hoofd. Natuurlijk moest ik flink
nadenken: wat zal ik vertellen? Ik spiekte dus maar even bij de vorige column, die verzorgd
was door De Toevlucht.
Daar werd met blijdschap genoemd hoe wij als kerken in West elkaar gevonden hebben.
En hoe wij er samen ook willen zijn voor u en voor jou, bewoners van deze wijk.
Want door onze gebouwen en onze samenkomsten zijn wij toch buren?
Toen schoot het woord ‘Liefde’ definitief wortel in mijn gedachten. Niet omdat ‘wij–vande-kerk’ uit onszelf van die liefdevolle mensen zijn. Ik zou het hopen, want het is wel de
Bijbelse opdracht.
‘Heb je naaste lief als jezelf!’ zegt Jezus. En je naaste, dat is iedere mens om je heen. Dat
zijn dus niet alleen je vrienden of vriendinnen, je familie, je groep, je geloofsgenoot ….
nee: je naaste is elk mens waar je mee te maken hebt. Daar moet je dus net zo veel om geven, als om jezelf. Die kwets je niet. En wat je zelf fijn vindt dat je naaste voor jou doet, dat
moet jij ook voor die ander willen doen. Kunnen wij, onvolmaakte mensen, dat allemaal
waar maken? Zo proberen te leven is al een hele stap!
Maar belangeloze en inspirerende liefde voor elkaar zagen we al wel vorm krijgen bij jullie
in de wijk. Die zagen we vanaf het moment dat wij onze neus echt buiten de kerkdeur staken. Toen wij onze eerste contacten legden met de wijkwerkers. Later werd het zichtbaar
tijdens de wijkwandelingen onder leiding van de dominee uit de Grote Kerk. ‘Dialoop’
werd die wandeling genoemd.
Samen lopen - samen in dialoog - samen de wijk leren kennen. Daar ontmoetten we de jonge wijkbrigadiers, kregen we informatie over
de BBS, werden we onthaald op een lekkere kop thee bij de kennismaking in de Moskee en werden we hartelijk ontvangen in de Doorgeefwinkel.
Mijn column zou veel te lang worden als ik al jullie mooie activiteiten op zou schrijven. Maar er staan er al zoveel in elke Wijkkrant.
Ik ga geen verdere toepassing maken. Alleen wil ik iedereen het volgende verzoeken: raadpleeg de kerken vrijmoedig bij vragen; betrek
ze bij activiteiten, of bij nood. Moslim, Christen, andersgelovige, of niet-gelovige; wat let ons om met elkaar te praten over levensvragen
die ons bezig houden? We hoeven elkaar niet te overtuigen. Elkaar respectvol zoeken alleen al, dat is zo waardevol! Hoe kunnen we elkaar
van dienst zijn? O ja, vaak zijn wij er niet op de momenten dat u langs ons kerkhuis loopt. We wonen overal, maar slechts een enkeling
woont in West. Maar een briefje in een van onze kerkbrievenbussen, gericht aan het MT van de Kerkenboulevard, komt beslist terecht
op de goede plaats.
Tenslotte lees ik zojuist in onze Nieuwsbrief een mooie uitnodiging, die ik op de valreep nog graag mee wil geven: Er wordt op zondagochtend 10 september om 10:00 uur in de Gereformeerde kerk op Evertsenstraat 35 een ‘Kerkproeverij’ georganiseerd. Wat dat precies is,
kunt u in het overgenomen stukje tekst hieronder lezen:
"Zoek jij ook weleens een moment van bezinning … van rust? … maar ook van verbinding ... inspiratie en samenzijn? En wil
je eigenlijk wel eens echt weten wat er in de bijbel staat? Zou jij het fijn vinden om een keer oprecht uitgenodigd en gezien te
worden? Ook al denk je nu direct nee… wil je er toch nog eens over nadenken? Ga je een keertje mee naar de kerk?’"
Ik kan u deze gemakkelijke manier om een inkijkje te krijgen in een kerk van harte aanbevelen!
Coby Raes, namens het Missionaire Team van de drie kerken in de Evertsenstraat en de St. Annakerk aan de Boschmeersingel.

Stichting Gastvrij 's-Hertogenbosch nu echt van start.....

Stichting Gastvrij 's-Hertogenbosch beleeft binnenkort haar Kick-Off. Na het succes van de inzet van gastvrouwen en -heren tijdens het
Jeroen Bosch 500 jaar, de Blauwe Engelen, is er maandenlang intensief gewerkt aan een doorstart. Met alleen vrijwilligers is een dienstverlenende organisatie opgezet. Deze zal, net als vorig jaar, op die punten waar de bezoekers van 's-Hertogenbosch de stad binnenkomen de nodige gratis informatie vertrekken / hun van de nodige gratis informatie voorzien. Ook nu weer in de opvallende blauwe kleding. Verder zal er assistentie worden verleend bij culturele, muzikale en sportieve evenementen. Tevens zal Gastvrij 's-Hertogenbosch
de gratis stadsbusjes die inmiddels weer rijden, bemannen.
Doe mee!
Voor de informatieverstrekking op straat (Wilhelminabrug, Markt, Parade/St. Jans parkeergarage) zijn de Blauwe Engelen op zoek naar
extra vrijwilligers. Vind je het leuk regelmatig gastvrouw of gastheer te zijn met één of meerdere collega's meld je dan aan via onze website www.gastvrij-shertogenbosch.nl en vul het online formulier in.
Basiskennis van 's-Hertogenbosch is voldoende, je bent namelijk geen gids. Wat je niet weet vraag je aan je collega. Mocht je na het lezen
van deze oproep nog vragen hebben stuur dan een mailtje naar planning@gastvrij-shertogenbosch.nl Team P&O beantwoordt ze graag.
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Zie jij de overeenkomst ??
Wat is de overeenkomst tussen een Wijkfestival,
Hulp bij tuinonderhoud, een Ladies Day en een
hek van de kinderboerderij ???

Maak kennis met wijkbeheerder Leon Pijnenburg.....

Zayaz vindt een schone en veilige leefomgeving belangrijk. De wijkbeheerders van Zayaz zorgen daar samen
met u voor! Sinds april dit jaar is Leon Pijnenburg de nieuwe wijkbeheerder in de wijken Boschveld, Schutskamp en Kruiskamp. Leon is al ruim 12 jaar werkzaam bij Zayaz, met 10 jaar ervaring in de wijk Hambaken.
Om u als bewoner van de wijk te leren kennen, is Leon regelmatig op pad met zijn bakfiets met koffie en thee. Kom langs
om kennis te maken of voor een praatje. Op deze manier hoopt
Leon kennis te maken met de wijk. Alles is bespreekbaar, zeker
als het gaat om leefbaarheid in de wijken. Of voor een goed
idee in de wijk.
Volg Leon op Facebook via de pagina Sociaal Wijkbeheerder
West. Zo zie je ook wanneer hij in de buurt is met de bakfiets.
Lukt het niet om aanwezig te zijn? Leon komt graag bij u langs. Bel of mail dus gerust om
een afspraak te maken. Dat kan via 073 648 2627 of l.pijnenburg@zayaz.nl

Volop groentes bij Vers van den Akker.....
Het seizoen is weer begonnen, dat betekent dat er weer volop verse groentes verkrijgbaar zijn bij boerderij winkel
vers van den Akker. We verkopen daarnaast notenolie van eigen walnoten en ook kip - en rundvlees.
U bent van harte welkom tijdens openingstijden op WO/VR/ZA tussen 10 en 14 uur.
En hebt u zin om ons tuinteam te komen versterken en zelf de handen uit de mouwen te steken?
We zijn op zoek naar mensen met of zonder groene vingers die 1 of meerdere dagdelen in de moestuin willen
komen helpen.
Voor meer informatie bel Maria Jeurissen, tel: 06 426 45 494
Boerderijwinkel Vers van den Akker - De Gemeint 3 - Vlijmen
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De overeenkomst ??
Wijkbudget voor Deuteren, Schutskamp, Kruiskamp en Moerputten
Heb je het geraden? De overeenkomst tussen een hek van de kinderboerderij, een wijkfestival, een kinderspeelplek, een Ladies Day, Hulp bij tuinonderhoud, een Zeskamp en een Reünie van wijkbewoners?
Om te beginnen zijn het allemaal activiteiten die het afgelopen jaar speelden in Deuteren, Schutskamp of Kruiskamp.
Het zijn ook allemaal zaken die door wijkbewoners zelf zijn bedacht, opgezet en uitgevoerd.
En…...voor al deze initiatieven is een bijdrage toegekend uit de subsidieregeling buurt-,wijk- en
dorpsbudgetten.
Deuteren, Schutskamp, Kruiskamp en Moerputten hebben namelijk sinds 1 januari van dit jaar de
beschikking over een bedrag van € 66.000 dat bestemd is voor initiatieven van bewoners van en
voor de wijk. Dat heet het wijkbudget. Inmiddels is al een bedrag van ongeveer € 30.000 toegekend voor enkele tientallen initiatieven. Ieder jaar opnieuw komt dit geld weer beschikbaar.
Iedereen met een idee of plan dat de wijk en de wijkbewoners goed doet, kan een beroep doen op die subsidie. Het kan gaan om iets sociaals, iets fysieks of een verbetering van de veiligheid in de wijk.
De aanvraag is digitaal in te dienen bij de gemeente. Een groep bewoners uit de wijk adviseert de gemeente over de aanvraag.
Ook jongeren die een idee hebben voor de wijk of voor jongeren in de wijk, kunnen een beroep doen op dit budget.
Dus heb je een idee voor de wijk en heb je geld nodig om het uit te voeren, ga dan naar www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget
Of neem contact op met wijkmanager Ton van Helvoort t.vanhelvoort@s-hertogenbosch.nl tel 06 512 94 575

Swim to Fight Cancer op koers.....

Op 17 september a.s. wordt in ’s-Hertogenbosch de derde editie gehouden van Swim to Fight Cancer. Dit
is een recreatief zwemevent waarbij kinderen, individuele deelnemers en teams zoveel mogelijk donaties
ophalen voor Fight cancer, een stichting die fondsen werft voor wetenschappelijk kankeronderzoek en
preventie via KWF Kankerbestrijding.
Dit jaar zwemmen de deelnemers het 2 kilometer lange parcours langs de vestingwerken van de stad in een
bijzondere omgeving: het evenement valt namelijk samen met de Bossche Waterweek. Dat betekent dat de
zwemmers langs de mooie boten van Maritiem ’s-Hertogenbosch zwemmen. Maar ook dat er nog vele andere activiteiten in de stad zijn die week.
Aanmeldingen
Inmiddels zijn er al 665 aanmeldingen van zwemmers. Maar liefst 81
daarvan zijn kinderen in de leeftijd 8 tot 14 jaar, die met een begeleider een deel van het parcours zwemmen. Zij gaan via een speciale
23 meter lange glijbaan het water in vanaf de parkeerplaats Wilhelminaplein. Dit jaar mogen kinderen vanaf 15 jaar het hele parcours
meezwemmen.
Naast deze zwemmers, die inmiddels allemaal hard aan het trainen zijn op de 1 of 2 kilometer, zwemt ook een aantal prominenten
mee. Burgemeester Ton Rombouts, voetballer Ruud van Nistelrooy
en zwemmer Maarten van der Weijden zetten zich allen in voor het
goede doel en zwemmen mee.
Voor het goede doel
Al deze teams, individuele zwemmers en kinderen hebben samen al ruim € 200.000 opgehaald voor het goede doel. Alle opbrengsten
uit sponsoring die binnenkomen, gaan naar stichting Fight cancer. Zij steunen hiermee jonge, talentvolle artsen en onderzoekers op het
gebied van oncologie. Het donatiebedrag op dit moment ligt voor op de stand van zaken deze tijd twee jaar geleden. Goed op koers dus!
In 2015 is er echter in totaal ruim € 500.000 opgehaald, en dat is ook dit jaar weer het streven van de organisatie.
Doneren of deelnemen
De deelnemers aan Swim to Fight Cancer 073 zwemmen op 17 september 2017 een parcours van 2 km langs de vestingwerken van
’s-Hertogenbosch, in de Singelgracht en de Stadsdommel. Aanmelden kan nog tot begin september, doneren nog tot eind september!
Kijk daarvoor op de website denbosch.swimtoﬁghtcancer.nl

Lees Voor Lees Mee zoekt vrijwilligers.....

Vrijwilligersorganisatie Lees Voor Lees Mee start in september met het ach�ende seizoen. Tot nu toe hebben totaal ruim 1000 kinderen
een voorlezer op bezoek gehad. Deze voorlezers gaan één keer in de week bij hun een gezin op bezoek om voor te lezen en soms ook
een spelletje te doen. Dit voorlezen en het spelen stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen enorm. Tevens zien de ouders, die bij
het voorlezen aanwezig moeten zijn, hoe ze het beste het voorlezen kunnen organiseren. Voor opa’s en oma’s is voorlezen een genot.
Als ouders hebben ze het vroeger ook gedaan en voor de kleinkinderen is het nog altijd leuk. Maar die worden groter en dan hebben ze
helaas minder behoefte aan deze activiteit. Maar juist deze grootouders vinden het vaak leuk om dit te blijven doen in een gezin waarin
het voorlezen en samen een spelletje doen niet zo vanzelfsprekend is. Ook voor studenten die een maatschappelijke activiteit zoeken is
dit zeker een aanrader.
Helaas hebben we niet voor alle aangemelde gezinnen op dit moment een voorlezer.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij kunnen helpen.
Een voorlezer gaat twintig weken lang een keer per week voorlezen bij een gezin. Sommige voorlezers doen dit gedurende een seizoen,
maar de meeste voorlezers vinden het zo leuk dat ze langer blijven voorlezen. De voorlezers worden vooraf geïnformeerd over de wijze
van voorlezen, de gezinnen en waar boeken geleend kunnen worden.
Voor meer informatie of aanmelding : E: Katinka@bredebosschescholen.nl en/of tel: 06 546 08 303
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Beter een goede buur.....
Houd het hoofd koel
bij burenruzies.
Iedere bewoner heeft
behoefte aan rust in
het huis waarin hij of
zij woont.
Buurtbemiddeling073
kan u ondersteuning
bieden om (weer) met
elkaar in gesprek te
gaan.
Aanmelden | Vragen | Info

Telefooncirkel in de Kruiskamp

Bent u een
alleenstaande oudere?
Woonachtig in de Kruiskamp?
En zou u het fijn vinden om elke ochtend
tussen 9.00 uur en 9.30 uur gebeld te
worden? Dan is de TELEFOONCIRKEL
misschien iets voor u! U belt zelf
ook iemand van de cirkel.
Deelname is gratis.

Bel ons op

073 203 24 50

Mail

info@buurtbemiddeling073.nl

Info

www.buurtbemiddeling073.nl

Honderden mensen helpen met
je luisterend oor

Sensoor locatie Den Bosch is hard op zoek naar nieuwe luisterhelden voor het vrijwilligersteam. Een luisterend oor verzacht
pijn, geeft inzichten en kan zelfs levens redden. Ieder mens heeft
wel eens zo’n begripvol luisterend oor nodig maar het lijkt een
schaars goed te worden. Steeds meer mensen komen hiervoor
terecht bij de vrijwilligers van de anonieme hulplijn Sensoor.
De vrijwilligers voeren dagelijks bijna 1.000 gesprekken met mensen die angstig zijn, het leven niet meer zien zitten, onzeker zijn
of gewoon behoefte hebben aan contact. Alles wat er zich in een
mensenleven voordoet, komt voorbij aan de telefoon, chat en
mail. Ieder gesprek is dan ook anders. Vrijwilliger Dirk vertelt: ‘’Een
gesprek gaat vaak over schijnbaar onbelangrijke zaken, als een
praatje over de heg waarin ik de rol van buurman vervul. Soms met
mensen die al dagen niemand hebben gesproken en gewoon even
hun verhaal kwijt willen. Maar ik luister ook naar de worstelingen
van het leven. Gezondheidsproblemen, gedoe met instanties, ruzie
in de familie, kinderen die op het slechte pad zijn geraakt.’’

De telefooncirkel werkt al volgt:
Alle dagen van de week (ook zaterdag
en zondag) start de VRIJWILLIGER om
9.00 uur door de eerste deelnemer te bellen.
Vervolgens bellen de deelnemers elkaar op in de afgesproken volgorde. De laatste deelnemer belt de vrijwilligster zodat deze weet dat iedereen is bereikt. Neemt iemand de telefoon
niet op dan wordt dit doorgegeven aan de vrijwilliger. Die treft maatregelen. Daarom is het
belangrijk dat u een contactpersoon hebt bij u in de buurt. Die moet dan in het bezit zijn van
de sleutel van uw woning om binnen te kijken wat er aan de hand is.
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij :
Mevrouw Mieke van Gulick. Telefoonnummer 073-6212313 of 06-12822502

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

www.westpresenteert.nl

20170818 WKS 2017 03.indd 5

Ben jij iemand die goed kan luisteren en heb je interesse in je medemens? Dan komt Sensoor graag met je in contact. Je wordt voor
dit zinvolle werk goed getraind en begeleid door beroepskrachten.
Je oefent gespreksvaardigheden, verdiept je in thema’s die veel
voorbij komen en je leert grenzen te stellen. Dirk: ‘’Soms reageren
mensen hun boosheid en machteloosheid op jou af. Het is dan de
uitdaging om toch in contact met ze te komen terwijl je je eigen
grenzen bewaakt.’’ Kortom, het is vrijwilligerswerk waar je een wijzer mens van wordt.
Je luisterdiensten kun je flexibel inplannen en thuiswerken is mogelijk. Hoewel je alleen je dienst doet, train je met een enthousiast
vrijwilligersteam en krijg je persoonlijke begeleiding.
Aanmelden kan via www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk
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Ilvie van Schijndel

Brahim Settout

06 11 73 87 42

06 50 64 80 60

Buurtsportcoach

Wijkwerker

Ingrid Bodeutsch

Wijkgezondheidswerker
088 368 63 11

Samen gezond spreekuur: sport, bewegen,
gezonde leefstijl, activiteiten in de wijk
Loop binnen op donderdagen van 11:00 - 12:00 uur, Wijkplein Helftheuvel

Samen gezond spreekuur West

PRACTISCHE HULP BIJ ADMINISTRATIE VOOR MENSEN MET VERSLAVINGSPROBLEMATIEK.....

Graag willen we ons aan u voorstellen. Addicts for Addicts (A4A) is een groep ervaringsdeskundigen in de verslavingszorg.
Wij willen mensen, die kampen of hebben gekampt met een verslaving, ondersteunen in hun herstelproces.
Naast het verslavingsprobleem zelf, zijn er vaak op andere (leef)gebieden ook problemen ontstaan.
Door de verslaving is er vaak weinig aandacht voor andere zaken en uit zich dat door verstoorde relaties, problemen op het werk, problemen ten aanzien van geldzaken, etc. etc.. Zaken die het herstelproces cq het los komen van verslaving verstoren.
Van de contacten die wij hebben, horen we dat onvoldoende zicht en grip op administratie en financiën vaak voor veel ellende zorgt.
Wij, als Addict for Addicts (A4A), richten ons daarom met name op administratieve en financiële problemen. Het is een praktisch probleem en daardoor goed op te pakken, maar ook een wezenlijke zaak.
In eerste instantie ondersteunen we met het op orde brengen van de post, c.q. de administratie, zodat er inzicht ontstaat in de financiële
situatie en hoe ernstig het is. Daarnaast begeleiden we bij de te nemen stappen om uit de problemen te blijven/te komen.
Als er op dit gebied stabiliteit ontstaat, kan ook het herstelproces met succes afgerond worden en er weer een behoorlijke manier van
leven ontstaan.
We doen dit voor iedereen die te maken heeft met een verslaving, zowel diegene die bezig zijn met hun herstel/afkicken als degene die
nog niet zover zijn. Voor de laatsten kan dit zelfs de weg openen en leiden naar herstel
Wil je weer wat grip op de situatie en controle over je administratie? Met jullie samen proberen we de zaken weer inzichtelijk te maken.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
We zijn te bereiken via het contactformulier op onze website www.addictsforaddicts.nl of telefonisch op 06 102 28 501
Stichting Addicts for Addicts
PS: Onze hulp is gratis !!

Picknick De Zonnebloem afdeling Groot West.....

Voor de 3de keer op rij heeft de Zonnebloem afdeling Groot-West,
voor haar gasten op 27 juli jl. een picknick georganiseerd.
Als vanouds stonden de beheerders van het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel paraat om deze activiteit tot een succes te maken.
Peter bakte de hamburgertjes en de eitjes, die er bij iedereen goed ingingen, voorafgaand werd een heerlijke verse runder-/groentesoep geserveerd.
De vrijwilligers leidden met veel inzet en enthousiasme de dag. Spelletjes,
kwisjes, het klaarmaken van heerlijke broodjes, het klaarzetten en het met
smaak aankleden van de zaal. De picknick werd gecompleteerd met gezonde toetjes van vers fruit.
De dag werd afgesloten met een drankje naar keuze. De gasten hebben
genoten en keerden rond de klok van 15:00 uur voldaan huiswaarts. Ze
waren erg onder de indruk over de geboden dag. De vrijwilligers werden
overladen met complimenten. Allen hadden het geweldig naar de zin gehad en toonden hun dankbaarheid voor zo’n fijne bijeenkomst. Het was
hartverwarmend !
Al met al een zeer geslaagde dag, die naar meer smaakt. Op naar de volgende picknick!
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Muzikale middag door en voor Stichting Hulp Wadduwa......

Op zondag 5 november organiseert Stichting Hulp Wadduwa wederom een prachtige muzikale middag bij van der Valk Hotel Nuland.
De band ‘Lineup’ zorgt voor een afwisselend muzikaal middagprogramma. En diverse andere artiesten zoals oa SANDER LUURSSEN
ERICK BAGHUIS ROBBY LEE eva De spetterende show wordt voor liefhebbers afgesloten met een heerlijk Van der Valk buffet. Verder
is er is een loterij en er zijn mooie producten uit Sri Lanka te koop. Kortom het belooft een afwisselende middag te worden, waar
iedereen zich optimaal zal vermaken.
Ad van Lokven en Geert Hanegraaf zijn de al meer dan tien jaar heel actief in
de weer voor ‘Stichting Hulp Wadduwa. Na de Tsunami in 2015 werd stichting
‘Hulp Wadduwa’ opgericht en er werden financiële middelen gezocht om direct hulp te bieden. Wat in eerste instantie begon met hulp in de vorm van
voedselpakketten, schoolspullen, vissersnetten, fietsen enz., is nu uitgegroeid
tot hulp in de vorm van zogeheten ‘scholarships’. Onderwijs is immers de toekomst en zorgt voor een duurzame ontwikkeling. Deze ‘scholarships’ geven
kansarme jongeren de mogelijkheid onderwijs te volgen. Op die manier kunnen ze vervolgens een bestaan opbouwen en hun steentje bijdragen aan de
ontwikkeling van Sri Lanka.
Uiteraard zullen alle opbrengsten van de muzikale middag door de stichting
wederom ingezet worden om kinderen in Sri Lanka de mogelijkheid te geven
om naar school te kunnen.
Recent was er een enorme overstroming in de regio van Wadduwa die heel
veel verwoesting heeft achter gelaten. SHW helpt de getroffen gezinnen om
hun leven weer op te bouwen.
Kaartverkoop
De feestelijke middag Bij Van der Valk Hotel Nuland kan worden afgesloten
met een heerlijke Van der Valk buffet.
Entreekaarten inclusief buffet € 24,50 (zonder buffet € 7,50)
Toegangskaarten zijn in de voorverkoop zijn te verkrijgen bij: Coöp Hubers Vinkel, Albert Heijn Nuland, Rianne’s mode Geffen en Modehuis de Bruin Helftheuvel Passage Den Bosch, Moonen Schoenen in Rosmalen, Van der Valk hotel
Nuland
Uiteraard zijn kaarten ook te bestellen via info@wadduwa.nl of telefonisch bij
Geert Hanegraaf 06 207 65 859
En via e-mail: adengeertvanlokven@gmail.com of jetdeveer@live.nl
De feestzaal is open vanaf 13:00 uur. De middag duurt van 13:30 tot 18:00 uur. Voor meer informatie zie: www.wadduwa.nl

Informatieavond vrijwilligerswerk Welzijn Divers.....

Bent u op zoek naar leuk vrijwilligerswerk waarin u uw talenten kunt ontwikkelen? Welzijn Divers organiseert een informatieavond
op dinsdag 10 oktober 2017. Onder het genot van een hapje en drankje komt u meer te weten over de verschillende functies waar
Welzijn Divers vrijwilligers voor zoekt.

Schuilt er een coach of gastvrouw in u? Of zet u zich liever in als tuinier of (taal)maatje? Bij welzijnsorganisatie Divers kunt u in veel
verschillende functies vrijwilligerswerk doen. In uw eigen wijk of juist daarbuiten en voor bewoners van jong tot oud. Tijdens de informatieavond kunt u vrijblijvend ontdekken of er functies zijn die bij uw talent en interesse passen. Ook kunt u kennismaken met onze
beroepskrachten en vrijwilligers.
Bij Welzijn Divers zijn zo’n 1100 vrijwilligers actief en daar zijn we trots op! Dankzij hun enthousiasme en inzet kunnen we veel verschillende activiteiten en diensten in de wijken van 's-Hertogenbosch en Vught uitvoeren. Als vrijwilliger bij Welzijn Divers kunt u rekenen op
goede begeleiding, gratis scholing en training en natuurlijk veel waardering.
Nieuwsgierig geworden?
U bent op dinsdag 10 oktober 2017 tussen 19:00 en 21:00 uur van harte welkom in ons kantoor aan de Rogier van der Weydenstraat 2.
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?
Kijk op www.divers.nl, bel Welzijn Divers via 073 612 44 88 of mail naar welzijn@divers.nl t.a.v. Tamara de Jong
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De bingoavonden van het Gemengd Koor zijn weer gestart.....
Terwijl wij dit schrijven genieten wij nog van een echt Hollands vakantieweer. Maar als u dit leest is de
zomervakantie alweer voorbij. En dat geldt ook voor het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch.
Naast de wekelijkse repetities op dinsdagavond in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, organiseert
het koor ook weer elke maand een gezellige bingoavond.
Voor de leden, maar ook de bewoners van onze wijk zijn weer van harte welkom.
Begin september zijn we weer begonnen met onze maandelijkse bingoavonden in zaal 2
van het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel. Bingo spelen is en blijft een spannend
gezelschapsspel. “Valt dat laatste nummer nu zodat ik die leuke prijs mee naar huis kan
nemen” is van de gezichten van de deelnemers af te lezen. Maar naast spanning is er ook gezelligheid.
Het met elkaar zijn, oude bekenden ontmoeten en informeren hoe zij de zomervakantie hebben beleefd.
De volgende bingoavonden van dit jaar zijn op woensdag 4 oktober, 1 november en de speciale sfeervolle Kerstbingo op woensdag 13 december.
Komt dus allen woensdag 4 oktober a.s. om 20:00 uur naar De Helftheuvel en.....
wie weet, gaat u die avond met een van die leuke prijzen naar huis!!

Hcc vereniging locatie ’s-Hertogenbosch in wijkcentrum De Heftheuvel.....
Beste lezers, nu de vakantieperiodes voorbij zijn gaan we met frisse
moed weer aan de slag. Op een zonnig terras en rustige omgeving
hebben we weer veel ideeën opgedaan voor de komende periode.
We zijn present op de derde en vierde vrijdagmiddag van 14:00
uur tot 16:00 uur in de maanden september, oktober, november
en december.
We gaan het in deze periodes hebben over wat er mogelijk is met
Windows 10, de mogelijkheden met Google die veel programma’s en apps ter beschikking heeft, en een nieuw onderwerp hoe we
omgaan met samenwerking tussen Tablet, Ipad, smartphone, laptop of desktopcomputer en hoe de onderlinge apps (programmatuur)
hiermee omgaan.
De Apple èn de Linux groeperingen blijven hun beste beentjes voorzetten en helpen gebruikers met demo’s en uitleg over het besturingsysteem en programmatuur hiervoor. Gebruikers kunnen aangeven wat hun problemen zijn of wat er besproken kan worden, dit kan
tijdens de derde vrijdagmiddag van iedere maand, een persoonlijk advies en/of hulp kan op de vierde vrijdagmiddag van iedere maand.
Op de vierde vrijdagmiddag wordt er ook een actueel onderwerp besproken, ondersteund met een PowerPoint presentatie en/of videomateriaal. De onderwerpen worden van tevoren aangegeven op onze website https://www.hcc.nl/noordoost-brabant
Bezoek ook eens de website van HCC, te bereiken met de volgende link: https://www.hcc.nl/
Hier staat veel informatie over wat de HCC is en doet, welke afdelingen actief zijn binnen de vereniging en wat de ledenvoordelen zijn.
Word nu lid van HCC voor € 37,85
• Kies zelf je welkomstgeschenk
• Ontvang direct de nieuwste editie van PC-Active
• Én Eset Internetsecurity 6 maanden gratis t.w.v. € 20,=
5 redenen om lid te worden:
1. 6x per jaar PC-Active magazine.;
2. Heel veel voordeel: maandelijks wisselende aanbiedingen + vast (collectief) voordeel;
3. Presentaties & workshops door het hele land;
4. Hulp & advies : via de HCC!hulp helpdesk en de vraagbaak;
5. Verdieping via Interessegroepen zoals: Windows, Apple, 3D-printen, drones en beleggen.
Info: Zaalcoördinator Wim de Bruijn, werkgroepen Linux en Apple, op de betreﬀende vrijdagmiddagen.

Duketown Ladies zoekt meer Ladies.....
Barbershopkoor Duketown Ladies uit Den Bosch is een enthousiast koor met 25 leden. Wij zoeken versterking!
Met name meer hoge en lage stemmen doen ons koor nog mooier klinken..…
Wij hebben ambitie maar hechten óók aan sfeer en de onderlinge
sociale band.
Spreekt je dit aan? Kom vrijblijvend op de repetitieavond kijken
en luisteren: maandag in school De Rietlanden, Bilderdijkstraat 2,
5216 TA ’s-Hertogenbosch, 20:00 - 22:15 uur.
Wij zingen 4-stemmig, a capella en bij optredens: zonder bladmuziek.
Contact: secretariaat@duketownladies.nl of tel. 06 220 31 428 (Marti Hegt) of 06 237 17 874 (Tryntsje van Vessem)
Info: www.duketownladies.nl of zoek ons op op Facebook en/of Twitter
9 september 2017
30 september 2017
28 oktober 2017
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Open Monumentendag 2017, locatie Kruithuis 's-Hertogenbosch tussen 11:00 en 13:00 uur
Barbershop OntmoetingsFestival, 's-Hertogenbosch (zie website voor een indruk van 2015), locaties: volgen
Live on Stage: Voices, Berlicum
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Willems van Bladel Advocaten

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

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

Incassokosten.....
Het overkomt iedereen wel eens een keer, je vergeet een factuur te betalen en plotsklaps wordt het te
betalen bedrag verhoogd met incassokosten. Mag dat zomaar?
Wat zijn incassokosten?
Incassokosten zijn (extra) kosten die men (meestal een onderneming) in rekening mag brengen ingeval
een factuur niet tijdig wordt voldaan.
Voor het in rekening brengen van deze kosten gelden echter strikte regels. Zo mag een ondernemer incassokosten pas doorbereken als de rekening te laat is betaald en de ondernemer voor de openstaande rekening eerst een aanmaning (herinnering) heeft gestuurd. Ook moet een termijn van veertien
dagen zijn verstreken na de dag van het ontvangen van de aanmaning en moet betaling uitblijven. Aan
al deze drie eisen moet worden voldaan voordat men de incassokosten verschuldigd is. Verder is het
van belang dat in de aanmaning wordt aangekondigd dat ingeval een betaling uitblijft, incassokosten
in rekening zullen worden gebracht.
Vervolgens is het van belang om te weten hoe hoog deze incassokosten mogen zijn. Deze zijn namelijk
genormeerd.
Incassokosten bestaan uit een percentage van de hoofdsom. De wet regelt welke percentages mogen
worden betrokken. De hoogte van de incassokosten hangt namelijk af van de hoogte van de hoofdsom.
• Over de eerste € 2.500 mag maximaal 15% aan incassokosten worden berekend;
• Over de volgende € 2.500 mag maximaal 10% aan incassokosten worden berekend;
• Over de volgende € 5.000 mag maximaal 5% worden aan incassokosten worden berekend;
• Over de volgende € 190.000 mag maximaal 1% worden aan incassokosten worden berekend;
• Over het bedrag boven de € 200.000 mag maximaal 0,5% aan incassokosten worden berekend (met
een maximum van € 6.775 aan incassokosten).
Let wel, naast deze incassokosten mag een ondernemer ook rente in rekening brengen. Dan is het van
belang om te weten welke rente. Het kan namelijk zo zijn dat in de overeenkomst een rentepercentage
is opgenomen. Dan geldt deze rente. Als niets over de rente is afgesproken dan is de wettelijke rente
van kracht. Deze is de consument verschuldigd.
In de praktijk gaat het nogal vaak mis bij het in rekening
brengen van de incassokosten. Het verdient dan ook aanbeveling om na te gaan of het juiste bedrag is betrokken. Men
is immers enkel het correcte bedrag verschuldigd.

foto: Huub Hulsen

20170818 WKS 2017 03.indd 9

Mocht u een rekening ontvangen waarin incassokosten zijn
betrokken, dan kunt u de juistheid hiervan altijd laten toetsen door Willems van Bladel Advocaten. Ook voor andere
vragen op het gebied van consumentenrecht bent u bij ons
aan het juiste adres.
20-8-2017 11:41:07

Open mond, niet gezond!

Veel kinderen hebben uit gewoonte hun mond open staan. Er zijn verschillende redenen voor
het ontstaan van dit open mondgedrag. Duimen of zuigen op een speen is van invloed. Maar
ook een verkoudheid kan zorgen voor het aanwennen van mondademhaling. De mondspieren
zijn niet gewend om de lippen op elkaar te houden waardoor de spieren verslappen. Het lukt
dan ook niet goed meer om de mond te sluiten. De logopedist is gespecialiseerd in het
aanleren van juiste mondgewoonten.
Je tong en lippen in rust
Als je niet praat of eet horen de lippen gesloten te zijn. Ademen doe je via je neus en je tong
rust op het richeltje achter je boventanden (alveolairrand). Er is een hele lichte druk van je
tong op de achterzijde van je tanden. De lippen zorgen op hun beurt voor lichte druk aan de
voorzijde van de tanden. Zo is de druk op de tanden mooi verdeeld.
Tanden, uitspraak en oren
Is er sprake van open mondgedrag of een verkeerde tongpositie in rust, bij spreken of bij slikken, dan is de druk op de tanden uit balans. Hierdoor kunnen tanden bijvoorbeeld naar voren
gaan staan. De uitspraak kan beïnvloed worden (slissen of lispelen). De lucht die je inademt bij
mondademhaling is droger en minder schoon dan bij neusademhaling. Hierdoor kunnen
verkoudheden, keelklachten of (midden)oorproblemen gemakkelijker ontstaan. Ook treden
gaatjes in tanden en kiezen eerder op bij open mondgedrag. Tenslotte zie je bij kinderen met
mondademhaling of een open mond vaker een ingezakte houding.

Verbeteren van mondgedrag met logopedie
Anne Verest is logopedist bij Kinderpraktijk Helftheuvel. Zij heeft zich gespecialiseerd in het
werken met kinderen met afwijkende mondgewoonten. Komt u met uw zoon of dochter naar de
praktijk dan start Anne met onderzoek. Ze meet de krachten in het mondgebied en controleert
het slikken en de uitspraak. Samen met u bepaalt ze de best passende aanpak. Het behandelen
van het mondgedrag bestaat uit het stoppen van het afwijkende mondgedrag, het sterker
maken van te slappe spieren en het oefenen van een juiste tongpositie, juiste slik en indien nodig juiste spraak. Afhankelijk van leeftijd, ernst en oorzaak van de problemen, wordt soms gebruik gemaakt van een speciaal bitje wat juist mondgedrag stimuleert en de behandeling bespoedigt.

Wilt u meer informatie over de behandeling of
een afspraak maken?
U kunt onze praktijk bellen via 073 6847100
of mailen via info@fysiotherapiehelftheuvel.nl.

PMC Helftheuvel — Helftheuvelpassage 109b Den Bosch — www.fysiotherapiehelftheuvel.nl — tel 073 6847100
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Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 10 november a.s.- óf via een briefkaart naar de wijkraad West, postbus 2023, 5202 CA te 's-Hertogenbosch óf stuur een e-mail naar wijkraadwest@gmail.com (met duidelijke vermelding
van naam en adres).		
Onder de inzenders met de goede oplossing verloten we een cadeaubon t.w.v. € 25,=
Oplossing wijkkrant 2017 #2: BUURTPREVENTIE - DAT DOEN WE SAMEN, prijswinnaar is geworden mevr. M. Lurling
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Horizontaal
1. kinderspeelplaats; 7. heel boos; 12. sprekende vogel; 13. voetbalstadion van Ajax; 14. eikenschors; 15. laagtij; 17. taaie grondsoort; 19. oosters vaartuig; 21. lidwoord; 22. oude lap; 24. Nederlandse provincie; 27. duizend kilogram; 28. fabrikant van keukenapparatuur; 30. sprookjesfiguur; 31. bouwland; 32. windrichting; 33. ledemaat; 35. zonder inhoud; 37. vereniging van eigenaren (afk.); 38. uilskuiken; 41. muurholte; 42. Europese vrouw; 44.
reclameverlichting; 46. gentleman; 47. moeilijk buigzaam (stug); 48. scheepskeuken; 49. metaal; 50. inwendig orgaan; 52. dichtbehaarde dierenhuid; 54.
jokken; 56. afzonderlijke berg uit de Alpen; 58. Europese hoofdstad; 61. deel van oor; 62. diep rivierdal; 64. jongensnaam; 65. hemellichaam; 67. tweetal
muzikanten; 68. Electric Light Orchestra (afk.); 70. gemene poets of streek; 72. kerkelijke straf; 73. Nederlandse provincie; 76. voor (in samenstelling); 77.
United Kingdom (afk.); 78. getroffen (niet mis); 79. gespitste mond; 81. personal computer (afk.); 82. steen; 83. sprookjesfiguur; 84. asvaas; 86. eerste
Russische ruimtevaarder; 87. Frans automerk.
Verticaal
1. Nederlandse provincie; 2. noorderbreedte (afk.); 3. duinvallei; 4. bandiet (schurk); 5. schip der woestijn; 6. korte nota of notitie; 7. Javaans poppenspel; 8. zwemvogel; 9. scheepsvloer; 10. maanstand (afk.); 11. Nederlandse provincie; 16. platvis; 18. telwoord; 20. onkosten (afk.); 21. fraaie kleding
(opsmuk); 23. venster; 25. grondsoort (turf); 26. riem voor jagershonden (leiband); 27. destijds (vroeger); 29. Nederlandse provincie; 32. Nederlandse
provincie; 34. afgemat; 36. kinderspeelgoed (dubbele kegel); 37. runderen (algemene benaming); 39. gestreepte ezelachtige giraffensoort; 40. slechte
gewoonte; 42. zuurdeeg (gist); 43. snelschrift; 45. gevangenis; 46. in de mode (trandy); 51. dun (magertjes); 53. tennisterm; 54. Nederlandse provincie;
55. geestdrift; 56. soort agave (sierplant); 57. waterplas; 59. beginsel van blad of bloem; 60. Nederlandse provincie; 62. jong hoen; 63. blunder; 66. binnenvaartuig; 67. spoedig; 69. windrichting (afk.); 71. gemeente in Noord-Brabant; 73. eerlijk (oprecht); 74. brandvrije kluis; 75. zangwijsje; 78. Raad voor
Economische Aangelegenheden (afk.); 80. open strook in een bos; 82. gewicht (afk.); 85. heden.getal; 85. buiten dienst (afk.).
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De Bossche Hoeve.....

Toen de vorige wijkkrant uitkwam werd het nieuwe hekwerk geplaatst rondom de uitbreiding van het park. De dieren vonden het prachtig toen ze dit gebied konden gaan verkennen. De herten in de bosjes en de ezels galoppeerden over de heuveltjes en maakten dol dwaze sprongen. De geiten ontdekten vooral de diverse (on)kruiden tussen
het hoge gras en begonnen er vrolijk op los te grazen. Vleugel 3 en 4 van de Meanderflat kregen plots uitzicht op
het dierenpark wat enthousiaste reacties met zich mee bracht.
Sinds de vorige wijkkrant hebben er al weer diverse (kleinere) veranderingen plaatsgevonden op het park.
Zo hebben wij door de uitbreiding de hertenweide (dat is de weide die tegen de Meanderflat aanligt) eindelijk kunnen aanpakken.
Sinds mensenheugenis was er aan die weide geen onderhoud meer
gepleegd. Dit was ook onmogelijk omdat de herten niet in een andere weide konden. Het gras stond een millimeter hoog en was
zeer schraal en bevatte geen enkele voedingsstoffen meer. Op deze
weide is een dikke laag champignon mest gestort, vervolgens gefreesd, geploegd, geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Nu (half juli
) lopen de schapen aldaar te grazen op gras wat tot hun buik rijkt.
Schapen zijn grazers die het gras en dan voornamelijk de wortels,
niet al te erg beschadigen. Binnenkort mogen de damherten ook
de weide weer gaan bezetten, maar nu vinden ze het nog erg leuk
in de bosjes. Alhoewel: ze vinden het ook erg leuk om over het lage
hekwerk bij het wilgenveld te springen en maken een wandelingetje
over het terras of door de kruidentuin. Gelukkig zijn ze erg mak en
kunnen ze met wat voeder en lieve woordjes gemakkelijk terug in
hun weide worden geplaatst.
Ook hebben we een logé gehad in de vorm van een prachtige witte Welshmerrie. Frits, Julia en Karel vonden het prachtig om met haar
te galopperen.
De Pyramidestal en kippenstal zijn onderhanden genomen en aan de buitenkant geschilderd, een andere kleur. Het bruin heeft
plaatsgemaakt voor koetsiersgroen.
De kruidentuin groeit weelderig en diverse kruiden worden geplukt. Onze bezoekers kunnen namelijk gratis hun benodigde kruiden
knippen. Ook hebben we een verticale kruidenwand gemaakt die de opslagcontainer verstopt.
De mestcontainer is verplaatst en omringd met diverse struiken die de container binnen enkele jaren helemaal uit het oog onttrekken en zorgen voor een natuurlijke schuilplaatsen voor allerlei dieren. Dat het werkt blijkt wel doordat we momenteel heel veel
vlinder(soorten) al kunnen waarnemen.
Van de gemeente hebben we ook een bijdrage mogen ontvangen om een aanvang te maken met het speelbos. De vergunningen hiervoor zijn aangevraagd en nu is het wachten tot deze geaccepteerd worden en dan kunnen we gaan starten.
We krijgen heel veel positieve reacties maar ook enkele bedenkelijke. Sommige mensen denken dat het park iets is wat de gemeente exploiteert en dat de mensen die er aanwezig zijn in dienst zijn van de gemeente. Niets is echter minder waar.
Stichting de Bossche Hoeve is volledig verantwoordelijk voor de exploitatie van het park. De gemeente heeft geen enkele bemoeienis meer. Iedereen die er werkt doet dat op vrijwillige basis en krijgt daar niets voor betaald. De gemeente stort jaarlijks
een subsidie van € 7500,=. Dit lijkt wellicht best wel een fors bedrag, maar hiervan gaat al zo’n € 900,= terug naar hen als WOZ
belasting, Gas en licht kosten al € 350,= per maand. Internet en telefoonkosten zijn € 70,= per maand en daarbij komen nog eens
de verzekeringen, ook zo'n € 100,= per maand.
Dan komen er nog de Afvalstofverwijdering, Rioolbelasting, preventieve en curatieve dierenartskosten, diervoeder en onderhoudskosten van het park bij. U ziet dat wij extra middelen moeten aanwenden om het park geopend te houden.

Op 4 oktober a.s. willen wij vieren dat het park eindelijk uit het slop is getrokken. Dit willen wij met de hele
wijk gaan vieren. Houdt de diverse media in de gaten voor verdere gedetailleerde info over die dag !!
Wij krijgen vele enthousiaste reacties van buurtbewoners maar ook
van fietsers, wandelaars en bezoekers uit Vlijmen, Engelen, Haarsteeg en zelfs Drunen en Vught. Steeds meer mensen weten ons te
vinden en zijn regelmatig bij ons op bezoek. Dat geeft al die vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten de nodige motivatie en gedrevenheid om hun werk te doen.
Ook hebben wij goede hoop op nog een item van ons verlanglijstje.
We willen namelijk graag een instructielokaal realiseren waar we
scholen in kunnen ontvangen en dat ze dan les kunnen krijgen die
aansluit bij de praktijk. Stel men krijgt les over geiten en schapen dan
kunnen we deze dieren echt “in” de les plaatsen. De benodigde vergunningen hiervoor zijn inmiddels aangevraagd.
Met hulp van het Maatschappelijk Initiatieven Fonds kunnen we ook
een stapwadi, boomhut en kabelbaantje gaan aanleggen waardoor
het speelgedeelte aantrekkelijker wordt.
Wilt u onze inzet ondersteunen? Dit kan door een financiële donatie op onze bankrekening (IBAN:) NL57 RABO 0308094018 òf door het
afgeven van uw lege flessen op De Bossche Hoeve.

De Bossche Hoeve, Kruiskampsingel 565A

dagelijks (ma t/m zo) geopend van 10:00 tot 17:00 uur
e-mail: debosschehoeve@denbosch800.nl
twitter: https://twitter.com/debosschehoeve
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De Bossche Hoeve krijgt het Groene Lintje.....
Elk jaar reikt GroenLinks Den Bosch een Groen Lintje uit. Aan iemand die zich
het afgelopen jaar positief inzette voor groen of het milieu in en rond de stad
of de dorpen in onze gemeente. Of aan een bedrijf of organisatie die dat deed.
Ook dit jaar leverde de oproep om kandidaten een groot aantal namen op.

Dit jaar wonnen de vrijwilligers van de Bossche Hoeve het Bossche
Groene Lintje!!
De jury koos eensgezind voor het dierenpark op Den Bosch West. Deze
vrijwilligers knapten in korte tijd een door een bedrijf verwaarloost dierenparkje helemaal op. En maakten er weer een prachtige groene ontmoetingsplek van voor jong en oud. In de foyer van de Brede Bossche
School Boschveld spelde Arie Bijl het lintje op bij John Jansen.
Noot redactie: GroenLinks koos voor de uitreiking de locatie Brede Bossche School
Boschveld omdat deze school heel duurzaam ligt, naast de Boschveldtuin en tegenover het CPO-project Bewust Wonen Werken Boschveld.

Heb jij groene vingers!?
En lijkt het je leuk om je eigen groente en fruit te kweken? Dan zijn we op zoek naar jou!.....
JongerenCentrum 4West is op zoek naar een enthousiaste vrijwilligers uit de wijk die graag onze moestuin wil bijhouden en verzorgen.
Lijkt het jou leuk hier verantwoordelijk voor te zijn dan mag jij jou creativiteit erop los laten! Voor meer informatie kom gerust een kijkje
nemen of neem contact op met Mirsada via m.berisha@divers.nl / whatsapp: 06-55322404
Wil je weten wat wij nog meer te bieden hebben of voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op of kom langs op
De Eendenkooi 15 5223 KG ’s-Hertogenbosch.

BAMBOE HART YOGA en PILATES - OPEN DAG op 24 september a.s.

Omdat Bamboe Hart 5 jaar bestaat en om nieuwe leden welkom te heten en bestaande leden te begroeten organiseer ik een Open dag op zondag 24 september a.s. van 09:30 tot 15:00 uur.
Na gestart te zijn in een gymzaal, daarna naar een kleine locatie in de Boksheuvelstraat zit ik nu al een weer een paar
jaar met veel plezier op de Daviottenweg op een hele mooie locatie.
De eerste jaren heb ik de lessen nog gegeven naast een kantoorbaan. Maar vanaf januari mag ik al mijn aandacht geven
aan de Yoga en Pilateslessen. Daardoor zal Bamboe Hart zich alleen maar uitbreiden met bijvoorbeeld massages, aromatherapie en
mindfulness.
Naast de 18 wekelijkse lessen in het lesrooster zijn er ook maandelijkse workshops voor als je echt toe bent aan een avond ontspannen.
Daarom kun je op 24 september a.s. een kijkje nemen. Op deze dag zullen er een aantal lessen gegeven worden.
Je kunt voor een kleine bijdrage de lessen meedoen maar je mag natuurlijk ook gewoon binnenlopen om de sfeer te komen proeven.
Programma:
09:30 - 10:15 Yin Yoga
10:30 - 11:00 Mindfullness
11:15 - 12:00 Hatha Yoga
12:15 - 13:00 Pilates
13:15 - 14:00 Ouder Kind Yoga
Alle lessen zijn € 2,50 p.p., de opbrengst gaat naar www.stichtingdegelevlieger.nl en er zal ook verkoop van spullen voor Stichting de
Gele Vlieger plaatsvinden.
Waarom komen?
• Je kunt een les volgen die op programma staat (meld je wel graag aan want vol is vol)
• Je kunt er terecht voor informatie over Bamboe Hart
• Alleen op deze dag krijgt een bestaand lid 1 maand vrijstelling van 1 maand betaling bij aanbrengen van een nieuw lid
• Nieuwe leden betalen bij inschrijving geen inschrijfgeld en maar 60 euro voor de lessen tot 31 december (3 maanden)
• Onbeperkte lessen voor 50% korting geldig voor twee maanden (twee maanden voor 50 euro onbeperkt)
Kom op deze dag naar ons toe om te genieten van de lessen en andere activiteiten en de aanbiedingen onder het genot van een hapje
en drankje. Ik hoop jullie dan te zien.........groet......Fieke
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Seizoenafsluiting bij Scouting Columbus.....
Op zaterdag 1 juli was de traditionele seizoenafsluiting. Op deze laatste draaidag draaien alle speltakken samen om zo
op een leuke manier het scoutingseizoen af te sluiten. Terwijl binnen alle ouders door het bestuur werden bijgepraat
tijdens de ouderbijeenkomst, waren de jeugdleden buiten druk in de weer met diverse spelletjes. Hierna volgde nog
een gezamenlijke activiteit en als afronding werden en broodjes knakworst boven het kampvuur gebakken. Een geslaagde seizoenafsluiting dus, maar het mooiste moet nog komen, de zomerkampen!
De Welpen zijn dit jaar op een magisch Zomerkamp geweest! Het opstaan gebeurde met het gerammel van pannendeksels, een flink
lawaai zodat iedereen snel naast zijn of haar bed stond. Heel veel Welpen raakten verdwaald in het maïsdoolhof, maar uiteindelijk is
iedereen teruggevonden. Maar goed ook, want de volgende stop was bij een boer. Hier kon verse melk getapt worden! Gedurende de
week zijn de Welpen nog wezen kanoën en hebben ze ook dit jaar weer een heuse hike gelopen, petje af!

Het avond-eten was anders dan normaal. Bij terugkomst op het kampterrein waren de tafels ingepakt in aluminiumfolie en waren er met
mayonaise en ketchup allerlei tekeningen gemaakt. Toen de staf de zakken friet over de tafels uitstortten, was het smullen geblazen! Vanwege het hevige onweer vond het nachtspel dit jaar binnen plaats, door de hele ruimte waren glowsticks verstopt die gevonden moesten
worden. De bonte avond bestond ook dit jaar weer uit bijzonder veel acts. Diverse bestuursleden waren langsgekomen om al deze mooie
acts te aanschouwen. Verder was er een magisch vuur met diverse mooie kleuren en werden er marshmallows geroosterd.
Aan het einde van de kamp moest er flink opgeruimd worden! Er bleven verrassend veel spullen over en de staf besloot deze te veilen en
aan de hoogste bieder mee te geven, een chaotisch geheel en uiteindelijk zijn alle spullen uiteraard alsnog met de rechtmatige eigenaar
mee naar huis gegaan. Moe maar voldaan zijn de Welpen thuisgekomen, een zeer geslaagd kamp dus!
Onder de rook van Nijmegen vond dit jaar het Zomerkamp van de
Scouts plaats. Op de fiets vertrokken zij naar Wijchen voor hun “Expeditie Science”, het thema van dit jaar. Dit thema kwam terug in veel activiteiten tijdens het kamp. De dagen begonnen goed met ochtendgymnastiek op de muziek van “Little Einstein”. Er werden proefjes gedaan,
waaronder het bouwen van een petfles-raket. De zenuwen werden op
de proef gesteld tijdens een heuse escape-room en ook ’s nachts was er
voldoende te beleven tijdens het glow-in-the-dark nachtspel.
De bonte avond was een groot succes met diverse leuke acts. Het publiek werd versterkt door enkele stam- en bestuursleden, die dit jaar
een nieuwe kampvuursnack hadden meegenomen: bladerdeeg met
ananas, bacon en een vleugje rietsuiker! Het “passagieren” (op bezoek
in een andere stad) vond dit jaar plaats in Arnhem. De scouts zijn hier
per trein naartoe gereisd. Een geslaagde dag!

Het Zomerkamp van de Explorers stond nog te beginnen tijdens het schrijven van dit stuk. Ook dit kamp belooft weer veel goeds te
worden. Traditiegetrouw vertrekken zij ook dit jaar weer richting het buitenland, deze keer naar Dresden in het Oosten van Duitsland.
Onderweg zal waarschijnlijk een hoop lol beleefd worden over de walkie-talkie, ons rode Pieter Post busje met de trekhaak tot de grond
volgeladen over de autobahn, veel zwemmen en een hele gave drielandenhike door Tsjechië, Polen en Duitsland.
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de vernieuwing van onze website (www.scouting-columbus.nl), deze kan hierdoor soms slecht
bereikbaar zijn. Verder starten wij vanaf september met een nieuwe speltak: de Bevers. Kinderen vanaf 5 jaar zijn welkom.
Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat (Ruud Claassen)
via e-mail: secretariaat@scouting-columbus.nl of bel met 06 534 15 973
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Gezondheidscentrum
Den Bosch West
Samenwerken aan uw gezondheid
In het nieuwe gezondheidscentrum aan de Kooikersweg 203 in Den Bosch West zijn
veel verschillende zorgaanbieders gehuisvest.
Zij waren vrijwel allemaal al op andere plaatsen in de wijk actief, maar hebben
besloten zich in één centrum te vestigen om nauw samen te kunnen werken en hun
patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Wanneer u deze bladzijde omslaat vindt u een overzicht van de zorgaanbieders met
algemene informatie zoals openingstijden, telefoonnummers, websites e.d.
Wij hopen u nog beter van dienst te kunnen zijn en heten u van harte welkom in
het Gezondheidscentrum aan de Kooikersweg 203 in Den Bosch West.

Meer informatie vindt u ook op www.denboschwest.nl

Voor goede zorg in Den Bosch West, doen wij ons best !
20170818 WKS 2017 03.indd 15
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Huisartsen
1e etage balie A
G.J.H.M. Luiken 073 623 5599
A.J. Methorst 073 623 3588
D.M.J. van Steen-Marcus 073 623 3211
Openingstijden: ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur
Telefoonnummer: 073 623 4343 SPOED

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

Ergotherapie
Ergo Den Bosch e.o.
Openingstijden: Op afspraak
Telefoonnummer: 073 644 1167
www.ergodenbosch.nl

Logopedie
Alies Olling & Marga van de Westelaken
Openingstijden en telefoonnummers:
Gez.Centrum
/ BBS Kruiskamp
Den Bosch West / KC Westerbreedte
Kooikersweg 203 / Jan Olieslagersstraat 53
073 6221412
/ 065793919 - 073 6221412
Alies Olling
Kooikersweg 203 ma, vr
KC Westerbreedte wo, do
info@logopediehelpt.nl
www.logopediehelpt.nl

Diëtistes
Diëtheek 's-Hertogenbosch
Openingstijden: donderdag 08:00-12:30 uur
en vrijdag 08:30-17:00 uur
Telefoonnummer:
088 425 3600 of 06-30164082
E-mail: m.vanvugt@dietheek.nl
Kobussen & Cleveringa | Diëtisten
Openingstijden: vrijdag
Telefoonnummer:
073 521 6729 of 06 25 24 48 99
mirjam@kcdietisten.nl of info@kcdietisten.nl

Spoednummers
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Huisartsen
1e etage balie B
dhr. W. Bech (ma/ di/ woe/ vr)
mw. A. Kleijzen-vd Wijdeven (ma/di/do)
mw. dr. M. Langenberg- Ledeboer (ma/woe/vr)
mw. M. Peters- v Dijk (di/do/vr)
dhr. P. Zegger (ma t/m vr)
Openingstijden: ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur
Telefoonnummer: 073 621 5989

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

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

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

Huid- en oedeemtherapie
Huidzorg 073
Openingstijden:
Ma t/m Vr: 08:00 uur tot 18:00 uur
Telefoonnummer: 073 690 7735
www.huidzorg073.nl
info@huidzorg073.nl

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

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

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

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

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

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

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

Tijdens kantooruren op werkdagen:
Huisartsen Luiken, Methorst en van Steen-Marcus
(Balie A)
Telefoonnummer: 073 623 4343
Huisartsen Bech, Kleijzen- v.d. Wijdeven, Langenberg-Ledeboer, Peters-v. Dijk, Zegger
(Balie B)		
Telefoonnummer: 073 621 5989
Huisartsenpost HOV op werkdagen van 17:00 uur tot 08:00 uur, in het weekend en
op feestdagen Telefoonnummer: 0900 8860
20-8-2017 11:41:15
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Wandel je FIT.....
Voor wie?

Voor bewoners van ’s Hertogenbosch West van 50 jaar en ouder die het leuk vinden
om wekelijks met een groep te wandelen.
Wanneer?
Iedere donderdag van 13:30 tot 14:30 uur.
Waar?
Begin- en eindpunt is Park De Taling (Eendenkooi 2). We verzamelen bij de receptie.
Hoe ver?
A�ankelijk van je belastbaarheid, maximaal een uur wandelen. Aansluitend is er de mogelijkheid
om gezamenlijk iets te drinken in het Atrium van Park De Taling.
Begeleiding? De groep wordt begeleid door een sportbegeleider plus een vrijwilliger.
Tevens neemt een fysiotherapeut bij geïnteresseerden een gedegen fittest af.
Kosten?
€ 11,95 per maand. Dit is inclusief koffie/thee na afloop.
Wat moet ik aan? Stevige schoenen waar u goed op kunt wandelen. Gemakkelijk zittende kleding is aan te raden.
Ook is het verstandig een flesje water mee te nemen.
Aanmelden? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurizio Atzeni m.atzeni@vanneynsel.nl 06 13 24 76 01

Maak kennis met Ultimate Frisbee.....

In het kader van de nationale sportweek organiseert Swamp Dragon het volgende:
1: Ultimate frisbee try-out voor jongeren van 14 t/m 20 jaar
datum: 13 september van 19.30 tot 21:30 uur
• Speel samen met onze jeugdspelers uit het Nederlandse team;
• Speluitleg van ervaren spelers;
• Officiële ultimate frisbee wedstrijd;
• Lay-outs;
• Gooi- en vangtechnieken.
2: Ultimate frisbee introductiecursus (5 woensdagavonden voor iedereen vanaf 14 jaar)
Van 27 september t/m 25 oktober van 19.30 tot 21.00 uur
• 27-09
Disc control;
• 04-10
Defense training;
• 11-10
Offense training;
• 18-10
Advanced Tactical training;
• 25-10
Mixed tournament.
Wat neem je mee?
• Sportkleding;
• Mocht je schoenen met noppen of extra grip hebben (bijvoorbeeld: voetbal- of hockeyschoenen), neem deze dan mee;
• Water/sportdrank.
Ultimate Frisbee is een snelle, atletische, explosieve, non-contact sport waarbij
2 teams van elk 7 spelers de frisbee door middel van samenspel in het doelgebied (end zone) van de tegenstander moeten vangen om zo een punt te scoren.
Bij Swamp Dragon spelen we deze snel groeiende teamsport die steeds populairder wordt.
Ultimate Frisbee wordt gespeeld zonder scheidsrechter. De combinatie van atletisch vermogen, tactisch inzicht, veldbeheersing en teamspirit maakt het tot
zeer leuke en uitdagende sport. En dit gewoon in de buurt op de velden van
CHC!
Zowel de Try-out als de cursus zijn gratis en worden gehouden bij sportvereniging CHC, De Fuik 8-10, 5223 KT in 's-Hertogenbosch.
Wel graag aanmelden voor de introductiecursus via
denboschultimate@gmail.com
Voor vragen of meer informatie kun je dit e-mailadres ook gebruiken.
Tot dan!
Swamp Dragon Ultimate Frisbee Den Bosch
www.swampdragon.nl

Project Buurtsportverenigingen.....

Vanaf november 2016 is het project “Buurtsportverenigingen” van start gegaan!
Het project heeft er voor gezorgd dat er meer beweging is in de wijken Schutskamp en Kruiskamp.
We zijn trots op de brede samenwerking die in de wijken is ontstaan. Sportverenigingen, scholen, wijkorganisaties, bewoners, 'S-PORT en de gemeente slaan de handen ineen om jongeren en ouders in beweging te krijgen
en te houden. Samen zetten we ons in om, niet alleen de jongeren en hun ouders een passend sport- en beweegaanbod te bieden, maar ook willen we bijdragen aan een plezierige woonomgeving in de wijken Kruiskamp en Schutskamp. Een wijk
waar bewoners mee doen, waar mensen van allerlei culturen samen activiteiten ondernemen en waar iedereen zich pre�g bij voelt.
Sportwijk West, verbindt en beweegt
Vanaf het nieuwe schooljaar 25 september zullen er verschillende projecten [zie ook voorlaatste pagina van deze wijkkrant] van start gaan
met workshops op allerlei basisscholen in de wijk West. In de maanden november/december komen er proeflessen op verschillende
verenigingen en scholen in de wijken Schutskamp en Kruiskamp. Begin januari 2018 is er de mogelijkheid om lid te worden van verschillende verenigingen die gevestigd zijn in de wijken Schutskamp en Kruiskamp. Na afloop van dit BSV traject hopen we dat veel sporters
hun weg weten te vinden naar 1 van de mooie verenigingen die de sportwijk West heeft.

Meld je nu aan bij een van de top coaches om gezellig mee te doen!
Projectleider: Bryan Bhugoea
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Minitennis bij tennisvereniging De Schutskamp.....
Met de omliggende sportverenigingen en de gemeente is het initiatief van buurtsportvereniging “Sportwijk West” opgezet. Hierin wordt speciaal aandacht besteed aan (gezamenlijke) initiatieven om de wijk aan het bewegen te krijgen. In dit kader is het idee
van mini-sport ontstaan. En tennisvereniging de Schutskamp doet hier aan mee!
Dat betekent dat de trainer in het nieuwe schooljaar op de basisscholen de jongste leerlingen (3-6 jaar) kennis laat
maken met tennis. Daaropvolgend wordt een aanbod georganiseerd op onze club: mini-tennis. Dit aanbod is speciaal
afgestemd op de jonge kinderen.
Bij mini-tennis gaat het vooral om bewegen en plezier maken. Papa’s en mama’s (opa’s en oma’s) mogen meedoen
met het kind. Samen wordt er met verschillende spelmaterialen, denk aan hoepels en ballonnen, en leuke oefeningen kennis gemaakt met bewegen in het algemeen en tennis in het bijzonder.
De lessen zullen zijn op zondagochtend om 10 uur en duren 45 minuten.
Voor meer informatie kun je een mail sturen aan training@schutskamp.nl

Leerlingen basisscholen West behalen zwemdiploma.....
In de zomer van 2016 is gestart met de organisatie van zwemlessen voor leerlingen van de basisscholen in Den
Bosch West. Van oudsher gaan de ‘8ste groepers’ op schoolkamp, daar hoort ook het zwemuitje bij. Toch is het
niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend om hieraan mee te doen omdat zij geen zwemdiploma hebben.
Daarnaast is het een feit dat er nog steeds veel mensen in Nederland verdrinken, omdat zij niet zwemvaardig zijn.
Met veel ‘open’ water in de wijk is het vanuit veiligheidsoogpunt belangrijk dat de kinderen zichzelf weten te redden en veilig aan wal
komen als ze onbedoeld in het water terecht zijn gekomen.
Vanuit het samenwerkingsverband tussen de scholen, de gemeente/’S-PORT, Welzijn Divers en de GGD Hart voor Brabant is er een
zwemaanbod ontwikkeld voor de leerlingen uit groep 7 en 8 zonder zwemdiploma. In oktober startten 19 deelnemers met zwemlessen.
Op dit moment hebben de meeste deelnemers al hun zwemdiploma A behaald en gaan ze door voor hun zwemdiploma B.
Een paar deelnemers mogen na de zomervakantie opgaan voor hun zwemdiploma, 2 deelnemers zijn gestopt met de lessen.
Al met al een mooi resultaat!
Daarom zetten we dit project na de zomer voort. De werving voor de nieuwe groep is al gestart. Het streven is om in oktober met minimaal 1 nieuwe groep te starten. Het is de bedoeling dat ook de kinderen zonder zwemdiploma uit andere groepen uiteindelijk starten
met zwemlessen.

De wens is dat alle kinderen in West een zwemdiploma hebben en veilig in en rond de wijk kunnen vertoeven!
Vragen of opmerkingen?
Neem contact op met Ingrid Bodeutsch, telefoonnummer 088 368 6311 of via email i.bodeutsch@ggdhvb.nl

Wandelen in de wijk.....

van blokje om in eigen buurt tot een rondje in de wijk!!

“In plaats van bij elkaar op de koﬃe, samen aan de wandel in uw eigen tempo. Koﬃe mee of koﬃe toe”.
Wandelen in de wijk is een stedelijk project van´S-PORT. Op verschillende locaties in ’s-Hertogenbosch kunt u
wandelroutes lenen, die u zelfstandig kunt wandelen. Alleen, of samen met iemand anders.
De routes variëren van 3 t/m 7 kilometer.
Lekker dicht bij huis wandelen. Van blokje om in de eigen buurt tot een rondje in de wijk.
Met een kant en klare route op stap. In totaal liggen er 38 routes voor u klaar, verdeeld over
’s-Hertogenbosch Noord, ’s-Hertogenbosch Zuidoost, ’s-Hertogenbosch West en Rosmalen.
De afstanden van de routes zijn verschillend: 3, 5 of 7 kilometer. U kiest uw eigen afstand.
U kiest ook uw eigen tijd: ‘s-morgens, ’s-middags, ’s-avonds na het eten.
Zo werkt het
De routes zijn straat voor straat uitgeschreven en ook uitgetekend op een kaart. Plattegrond
en beschrijving kunt u gratis lenen bij de startpunten.
De eerste keer dat u gaat wandelen, ontvangt u een Stickerkaart. U ontvangt een sticker op uw stickerkaart wanneer u de plattegrond
terugbrengt. Een volle kaart geeft recht op een leuke attentie!
Info routes en startpunten
Wandelen in een andere wijk mag ook.
Voor alle startpunten en routes en het gratis downloaden van routes zie https://www.s-port.nl/wandelroutes

Zoekt u een huishoudelijke hulp?
Slechts € 12,95 per uur
www.tiptopstudent.nl
bel 06 14 82 60 00
of stuur een e-mail naar welkom@tiptopstudent.nl
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Mini voetbal West

Buurtsportvereniging

Dansen
Leeftijd vanaf 4 jaar.
BBS Bosveld
Zernikestraat 2
5223 CD ‘s-Hertogenbosch
Contactpersonen: Joni Dankers of Bryan Bhugoea
Contactgegevens:
E-mail: jonidankers@hotmail.com
E-mail: b.bhugoea@s-hertogenbosch.nl

Joni’s Creations

SKIlLZ

Kickboxing
Leeftijd van 6 t/m 12 jaar
BBS Bosveld
Zernikestraat 2
5223 CD 's-Hertogenbosch
Contactpersoon: Reginald van Osch
Gsm: +31 (0) 6-552.48.209

Kick Fit

Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Tennisvereniging Schutskamp
De Eendenkooi 3
5223 KG ‘s-Hertogenbosch
Contactpersoon:
Fabian Sanchez van der Maarel
Contactgegevens:
Gsm: +31 (0)6-459 274 80
E-mail: fabisvdm@gmail.com
Tel: (0)73- 623 48 22

Mini tennis West

Leeftijd: 3 t/m 6 jaar.
Locatie CHC
Contactpersonen:
Fransien Hommerson en Carlo Nieveld
Contactgegevens:
fransienhommerson@hotmail.com
Gsm: +31 (0) 6-10681841
franklin6252@gmail.com
Gsm: +31 (0) 6-18047865
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BSV Projecten

Aikidoschool Jushin Ryu.....

Aikido is een moderne Japanse martiale sport die niet is gericht op het uitschakelen, maar op het leiden en begeleiden van de partner
door middel van technieken en bewegingen. Omdat Aikido geen wedstrijden of competitie kent, is het geschikt voor iedereen ofwel
voor alle leeftijden.
Doshu Yoshigasaki zegt:
"Aikido is a way to create a situation where it
is diﬃcult to attack.
If an attack does not happen, defense is not
necessary.
I think this is the only way for peace."

Bij Aikido leer je o.a.:
- Alert zijn, op het juiste moment reageren
- Jezelf weerbaar maken, houden
- Je grenzen verleggen
- Samenwerken
- Trainen met plezier en zonder competitie
Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan:
- Kenko-taiso oefeningen:
Bewustwording van een correcte houding
- Aiki-taiso oefeningen:
Voorbereidende oefeningen op de technieken
- Rol en val oefeningen.
- Aikidotechnieken waaronder jo en bokken
(houten wapens)

Voor meer informatie zie: www.asjr.nl

De lessen worden gegeven op:
Woensdag- of Dinsdagavond van 20:45 - 22:15 uur
Vrijdagmorgen van 10:00 - 11:30 uur 50+
Locatie: Instructieruimte Sporthal de Schutskamp
Eendenkooi 1 ’s-Hertogenbosch
(Voor actuele informatie zie de website)

Interesse? Stuur een e-mail naar: info@asjr.nl

Aikidoschool Jushin Ryu neemt deel aan de AH sportactie van 4 t/m 24 sept. 2017

Al ons vlees is 100% halal

Kleine schotel
7,00 nu voor

Tegen inlevering van deze bon

5,

00

Durum Döner
2 stuks voor

Tegen inlevering van deze bon

7,

00

Turkse Pizza

Döner 2 stuks voor

Tegen inlevering van deze bon

Wij bezorgen niet aan huis

7,

50

Colofon

De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie (behorend tot de wijkraad West) en verschijnt in 2017 4 keer aan huis in de wijken Kruis- en
Schutskamp. De digitale wijkkrant vindt u op www.wijkraad-west.nl
Kopij (liefst digitaal) sturen naar redactie-wks@hotmail.com of naar Redactie Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, Helftheuvelpassage 109, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch
Indien u wilt adverteren in de wijkkrant, kunt u via deze adressen een vrijblijvende offerte aanvragen. De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te redigeren
of niet te plaatsen, zowel in de wijkkrant als op de website. Indien u foto’s en/of logo’s meestuurt, dienen deze -separaat- in hoge resolutie aangeleverd te worden!!
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