WIJKKRANT

KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

september 2018 - 16e jaargang nummer 3 (oplage 6.200)
Een zomer die diverse records gebroken heeft, zeker wat betreft temperaturen en vooral natuurlijk het droge weer. Langzaam maar zeker
zien we het normale Nederlandse weer weer terugkeren. Zon, wolkenvelden, af en toe een bui. Maar ongetwijfeld heeft eenieder genoten
van deze zomer, of je nu thuis of elders in Nederland was gebleven of toch naar zonnige oorden in het buitenland bent gegaan. Langzaam
maar zeker wordt het alledaagse leven weer opgepakt, de scholen zijn weer begonnen, met frisse tegenzin zijn we weer aan het werk
gegaan. Zo ook de redactie met de invulling van deze wijkkrant. Veel leesplezier met deze editie van de wijkkrant Kruiskamp Schutskamp.
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 15/16 december 2018.
Kopij én de oplossingen van de kruiswoordpuzzel kunt u tot uiterlijk vrijdag 16 november 2018 aanleveren
(zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.
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Nieuws van de wijkraad West....
Na ruim 10 jaar heeft Hans Kieft zijn werkzaamheden voor de wijkraad West
beëindigd. Hans is in juni 2018 benoemd tot commissielid (Bedrijvigheid en
Sociaal) voor Leefbaar 's-Hertogenbosch in de gemeenteraad en dat betekent dat hij vanwege mogelijke belangenverstrengeling bepaalde functies
niet langer kan of mag uitoefenen. Hans heeft derhalve zijn functie als voorzitter van de wijkraad neergelegd,
evenals zijn deelname aan de Adviesraad Wmo & Jeugdhulp beëindigd.
Hij kijkt tevreden terug op de afgelopen jaren. De Kruis- en Schutskamp zijn, hoewel er natuurlijk altijd wensen
blijven, er ﬂink op vooruit gegaan. Hans bedankt in de eerste plaats de bewoners van de Kruis- en Schutskamp
mét en vóór wie hij vele trajecten heeft doorlopen. Het ene meer succesvol als het andere, maar door deze
samenwerking staan uiteindelijk Kruis- en Schutskamp wel weer op de kaart en zijn bewoners trots om er te
wonen. Ook ziet Hans dat steeds meer bewoners zelf initiatieven ontwikkelen en juicht deze ontwikkeling van
harte toe. Dat is én wordt de kracht van de wijk !!
Voor de wijkraad betekent dit dat deze in een soort van winterslaap gaat. Ze blijft vinger aan de pols houden bij
bepaalde zaken (m.n. verkeer), maar voor veel zaken worden initiatieven bij de bewoners gelegd. Zij immers weten als geen ander wat goed is voor hun buurt of straat en zijn de afgelopen jaren ook steeds mondiger geworden om deze wensen kenbaar te maken en met de gemeente hierover op constructieve wijze in gesprek te gaan.
Hans wenst de Kruis- en Schutskampers hier veel succes bij.
Mocht in de komende jaren blijken dat, net als 10 jaar geleden, toch behoefte is aan een blijvend instituut als de
wijkraad, dan zullen ongetwijfeld, net als in 2008, bewoners opstaan om het stokje over te nemen, de handen
ineen te slaan en gezamenlijk de wijkbrede onderwerpen aan te pakken.
Verdere informatie via de website van de wijkraad West of via wijkraadwest@gmail.com

"West Presenteert....." geen wijktafel op donderdag 6 september a.s.
Er hebben zich (helaas wederom) geen interessante activiteiten aangemeld
om met de bewoners van Kruiskamp/Schutskamp te delen.
Daarop is besloten de wijktafel van september geen doorgang te laten vinden.
De eerstvolgende wijktafel staat nu gepland in SCC De Helftheuvel op
donderdag 20 december a.s. Stuur uw aanmelding naar westpresenteer@gmail.com
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September, alwéér september.....

Pas geleden was het ook al mijn beurt om namens de kerken een column voor deze wijkkrant te schrijven. Oók voor de krant van september.
Intussen is het kers�eest geweest. En bijna meteen daarna Pasen, direct gevolgd door Pinksteren en Hemelvaart, en nu is dan ook de
Grote Vakantie achter de rug.
Ik kan iedereen dus feliciteren met z’n verjaardag die in de tussentijd geweest is
Ja, zo zou je kunnen kijken naar ieder jaar dat passeert, een jaar dat als een wervelwind voorbij raast. Je leeftijd klimt steeds weer en
jaartje hogerop. Wat wil je allemaal nog gedaan, bereikt, beleefd en gezien hebben voor je echt oud bent?
Of hoeft al dat gejakker voor jou niet meer? Het is wel goed zo!
Het kan ook anders. Je bent gebutst, ziek, oud, eenzaam, afgewezen, afwijkend van ‘normaal’, ongelukkig, verdrietig. Je vindt bij geen
mens gehoor. Hoe kom je sommige dagen door!
Niemand weet van te voren wat hij op zijn pad zal krijgen en hoe zijn leven zal verlopen. Het levenslot lijkt net zo grillig als de loterij.
Sommigen zeggen: Nou ja, de kerken beweren wel dat God bestaat. Zij hebben een Bijbel. En daarom zouden ze wat antwoorden weten.
Maar die leven een beetje naast de werkelijkheid, toch? De kerk …. Daar heb ik niks mee! En als er een God bestond, dan …..
Misschien mag ik u dan een voorstel doen vanuit de kerk.

Op zondag 16 september organiseren de kerken een zogenaamde "Kerkproeverij"

Dat houdt in dat u van harte welkom bent om een kerkdienst bij te wonen.
Vanaf 11.30 uur bieden de gezamenlijke kerken u een kopje koﬃe aan op de parkeerplaats van de Toevlucht, Evertsenstraat 33.

Dat is een beetje raar eigenlijk, want iedereen mag altijd bij ons binnen lopen en kerkdiensten bijwonen of iets komen drinken na aﬂoop.
Het komt er alleen nooit van, omdat u dat niet gewend bent en omdat u als ‘vreemdeling’ bang bent bekeken of bekeerd te worden. Ik
weet niet wat erger is.
Misschien begrijpt u die eenzame kampeerder met wie we contact kregen aan het eind van onze vakantie in Limburg.
Hij meende aan ons uitgaanspatroon te zien dat wij op de zondagochtend naar de kerk gingen.
Dat deed hem denken aan zijn jeugd en hij herinnerde zich de woorden van zijn oma.
Hij zei dat hij die laatste zondag voor ons vertrek met ons mee wilde gaan naar de kerk.
Hij kwam echter niet opdagen. Maar later op de dag verontschuldigde hij zich. Het was niet gelukt.
Toen ik opperde; ‘Maar dan ga je volgende week toch zelf! Je bent er altijd welkom en je wordt gastvrij ontvangen.’ zei hij:
‘O nee, dát doe ik niet. Zomaar in mijn eentje een kerk binnengaan. Ik ga ook nooit alleen op een terrasje zitten.’
Herkent u dat? Laat mij u gerust stellen. Vreemdelingen zijn welkom en aan bekeren doen wij niet!
De kerk kan u alleen vanuit de Bijbel een hoopvol perspectief aanbieden. Namens God die tot het uiterste toe mensen lief heeft.
Kom eventueel uit pure nieuwsgierigheid om te horen hoe die vork eigenlijk aan de steel zit.
Wie de Kerkproeverij bezoekt, mag alles vragen wat hij maar vragen wil. Ook kritische vragen over het geloof, over de Bijbel, over al
die ellende in de wereld.
Namens de kerken zou ik graag laten weten dat we het op prijs stellen om te mogen luisteren en om uit te leggen wat ons drijft.
Kom je een van onze drempels over op 16 september?
De adressen en tijden waarop wij de diensten hebben zijn in alfabetische volgorde:
Annakerk, Boschmeersingel 26
zondag 09.30 uur
Gereformeerde kerk, Evertsenstraat 35
zondag 10:00 uur
Nieuw Apostolische Kerk, Evertsenstraat 1
zondag 10.00 uur
Pinkstergemeente, Evertsenstraat 33
zondag 10.00 uur
Protestantse gemeente Kerkstraat 20
zondag 10.00 uur
Namens de kerkenboulevard: Coby Raes

Dinsdag 4 september vanaf 13:30 uur aftrap Mantelzorgkring Kruiskamp.....
Op dinsdagmiddag van 13:30 - 15:30 uur kun je in De Schalm, Eindhovenlaan 121, in contact komen met andere
mantelzorgers uit de wijk. Een leuke manier om andere mensen te ontmoeten en samen dingen te doen.
Je bouwt een netwerk op waar je hulp aan kan vragen maar ook hulp kunt aanbieden.
Hoe vaak de deelnemers van de Mantelzorgkring bij elkaar komen en wat de inhoud is van deze bijeenkomsten
wordt samen afgesproken.
Is dit iets voor jou? Neem contact op: Jill Franken, wijk werker Buurtteam, J.Franken@divers.nl of 06 55 32 20 59
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Op 23 juni j.l. werd de 3e editie gehouden van Wijkfestival de Wereldreis. Om de activiteiten voor onze bezoekers grotendeels gratis te houden werd er een loterij gehouden met meer dan 60 prijzen !! Ondanks dat
winkeliers wekelijks wordt verzocht om mee te werken aan activiteiten van allerlei organisaties waren er
toch een heel stel die ons festival een warm hart toe dragen. Wij danken daarvoor de volgende sponsoren:

Bonita Damesmode, De Brasserie, Eyes en More, Cell-City, Modehuis De Bruin, Miller
& Monroe, So Low, Stef Streur schoenmakerij en tassen, Twinkeltje modekleding en
Accessoires , Vers-Inn, Witteveen Damesmode, Zee&Zo visspecialiteiten, Hans Anders
brillen, Handy Man, Gentiaan, Beaucoup Kapper, Shoe-time, Pieter Verhoeven slagerij,
Zonneheuvel zonnestudio, Hooijmans Kappers, Albert Heijn, DMF bloemen en planten,
Expert van Erp huishoudelijke apparaten, Eye Wish, Fons Pressers slagerij , Gall & Gall
en Lucardi sieraden en horloges.
Daarnaast bedanken wij ook het Buurt-, Wijk-en Dorpsbudget, BBS De Kruiskamp en
Divers Welzijn
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OPEN ATELIERS IN DE KRUISKAMP
ZATERDAG 22 + ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018
11:00 - 18:00 uur
Kom eens een kijkje nemen in het atelier van Rudolf R.Gras, die u graag uitleg geeft over hoe hij zijn
ideeën op het schilderslinnen brengt.
Loop eens vrijblijvend binnen om o.a. zijn "Bossche" alsmede zijn nieuwe serie "Sport" schilderijen
te bekijken. Kleurig opgezette schilderijen die vaak een humoristische inslag hebben.
Na een bezoek aan het atelier van Rudolf R.Gras kunt u ook nog even een paar huizen verder een
bezoek brengen aan de Keramist Jan Wijers.
Er is zelfs de mogelijkheid om de GRATIS ATELIERROUTE TAXI te nemen die u naar volgende collega's
kunt brengen. Verder is er genoeg gratis parkeerruimte.
Atelier Rudolf R.Gras, Beeldend kunstenaar - Admiraliteitslaan 38, 's-Hertogenbosch

DOORGEEF WINKEL GAAT VERHUIZEN.....

In de komende maanden gaat de Doorgeef Winkel verhuizen van de Kooikersweg naar de Anthonie Fokkerstraat 1. Ze gaan zich vestigen
in een pand op de hoek van de Anthony Fokkerstraat en de Kooikersweg. Er zal een ingang gemaakt worden aan de Kooikersweg.
Het pand wordt eigenlijk weer gebruikt zoals het vroeger gebruikt werd. Het wordt een pand voor de buurt. De stichting Bewonersinitiatieven Kruiskamp gaat dit pand gebruiken om de winkel een plek te geven. Daarnaast zal er een buurtkamer komen waar bewoners aan
kunnen sluiten om een bakje koffie of thee te gebruiken. Tevens kan deze ruimte gebruikt worden voor andere activiteiten.
Er zijn nu al bewoners die dagelijks de koffie zullen verzorgen en creatieve activiteiten gaan uitvoeren. Tevens bestaat de mogelijkheid
om twee keer in de week (op dinsdag en donderdag tussen de middag) gebruik te maken van een simpele maaltijd.
Om bewoners naast de koffie ook op andere terreinen van dienst te kunnen zijn, kan men er terecht voor vragen over allerlei zaken.
Wijkambassadeurs zullen u proberen te helpen met vragen over:
• Subsidieaanvragen van bijvoorbeeld Dorp-en Wijkbudget
• Aanvragen voor fondsen zoals jeugd sport- en cultuurfonds
• Aanmeldingen voor de Quiet
• Informatie over stichting leergeld.
• Informatie over partners van het Netwerk tegen armoede.
• Informatie over activiteiten in de wijken Kruiskamp en Schutskamp.
• Behulpzaam zijn bij het organiseren van activiteiten door wijkbewoners.
Bewoners die vragen hebben en ergens mee geholpen willen worden kunnen zich melden via
• tel nr. 06 8382 2561
• Mail: info.wijkambassadeurs@gmail.com
• Door even langs te komen bij de wijkambassadeurs in de Doorgeef Winkel.
U kunt ons ook informeren over wijkbewoners die ergens hulp bij nodig hebben maar niet in de gelegenheid zelf langs te komen of te
mailen of te bellen. Dan nemen wij contact met hen op.
De verhuizing naar het nieuwe pand is een mooi moment om het pand een andere naam te geven.
Voorlopig hanteren wij de naam de BUURTPARAPLU, een naam die verwijst naar de oude naam van het pand dat in de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw als buurthuis gebruikt werd onder de naam de Paraplu.

Burendag op 22 september in de Buurtparaplu.....

Op deze dag willen vrijwilligers van de Buurtparaplu u kennis laten maken met hun toekomstige
vestiging. U kunt de ruimtes bekijken waar de Doorgeef Winkel gehuisvest zal worden, de huiskamer en de ruimte waar de wijkambassadeurs werkzaam zullen zijn. Wij nodigen u graag uit voor
een koffie of thee een drankje en natuurlijk een hapje. Deze dag wordt mogelijk gemaakt met
steun van het Oranje Fonds. Van 14:00 tot 17:00 uur bent u van harte welkom in de Buurtparaplu
gelegen op de hoek van de Anthony Fokkerstraat en de Kooikersweg. Loopt u gerust eens binnen.

WIJKAMBASSADEURS.....
WIL JIJ EEN BIJDRAGE LEVEREN OM DE LEEFBAARHEID VAN BEWONERS UIT DE KRUISKAMP EN SCHUTSKAMP TE VERBETEREN ??
MELD JE DAN AAN ALS WIJKAMBASSADEUR !!
Armoede en eenzaamheid zijn grote struikelblokken voor veel bewoners om deel te nemen aan het sociale leven in onze wijk.
Soms hebben mensen een duwtje nodig en een helpende hand om een stapje verder te komen. Wijkbewoners die anderen daarbij willen helpen mogen zich wijkambassadeur noemen. Zij kunnen anderen aanmelden bij de Buurtparaplu of kunnen zelf mensen op weg
helpen. Wij kunnen u bijstaan om dit mogelijk te maken.
Kom op 22 september naar het open huis van de Buurtparaplu en wij lichten u verder voor.
Aanmelden kan ook via e-mail, info.wijkambassadeurs@gmail.com of telefonisch via 06 8382 2561
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Oproep voor Vrijwilligers.....
Wij zijn op zoek naar een Vrijwilliger die de Handvaardigheidsgroep in het SCC de Helftheuvel op dinsdagmiddag mede zou willen begeleiden en t.z.t. willen overnemen.
De groep bestaat uit actieve deelnemers aan Kantklossen, Kaarten Maken, Haken/Breien e.a., maar ook
‘het samenzijn, het ontmoeten’ is een belangrijke functie in deze groep.
De groep wordt nu geleid door een enthousiaste 80+ dame, die langzamerhand wel wat ondersteuning
zou kunnen gebruiken.
De werkzaamheden bestaan uit het innen van het geld, het registreren van het aantal deelnemers, het declareren van de gemaakte
kosten, het overmaken van het geld aan de penningmeester van de SAS West/Engelen.
U kunt reageren op emailadres: secr.westengelen@sasdenbosch.nl
We hopen dat u reageert!
Mw. D.Busser-Fiscalini, secretaris S.A.S. West/Engelen

De bingoavonden van het Gemengd Koor starten weer.....

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 het 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.
Woensdagavond 5 september beginnen we weer 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” valt 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.
Kom dus allemaal woensdag 5 september a.s. om 8 uur naar De Helftheuvel en wie weet gaat u met een
van die leuke prijzen naar huis die avond.
De volgende bingoavonden van dit jaar zijn op woensdag 3 oktober, 7 november en de speciale sfeervolle Kerstbingo op woensdag 12 december.

Hcc vereniging locatie ’s-Hertogenbosch in wijkcentrum De Heftheuvel.....
Beste lezers, de vakantie periode zit er weer op en gaan we met
frisse moet aan de laatste maanden van 2018 werken met o.a
uitleg over Windows 10, div. onderwerpen over sociaalmedia
waarin onze presentator Paul de Bruijn verschillende aspecten
zal behandelen. 0.a fotograﬁe ( bij voldoende belangstelling,
ook een cursus). Op 26 Oktober is er een speciale demo/uitleg
over 3D printen, er komt vanuit onze HCC vereniging een presentator die U uitgebreid zal informeren.

Ook dit jaar besteden we veel aandacht aan Windows 10.
2 keer per jaar komt er een grote update waarbij diverse programma’s verder zijn verbeterd en nieuwe programma worden toegevoegd.
Veel programma;s werken onderling met elkaar en gebruiken hierbij gezamenlijk de data en informatie die hiervoor beschikbaar is. Denk
hierbij aan Agenda, Mail, Foto’s, Sociaal media, Internet Browser en Wegenkaarten.
Ook bij Apple en Linux zijn afgelopen jaar nieuwe updates en besturingssystemen gekomen, ook hier wordt uitgebreid over verteld op de
betreﬀende vrijdagmiddag samen met een interactieve demo.
Kom eens vrijblijvend langs en kijk wat wij voor u kunnen betekenen, schroom niet en stel uw vraag aan mede bezoekers of Hcc enthousiasten die een bepaalde groepering ondersteunen zoals Apple, Linux, Sociaal media en Microsoft.
We zijn alle maanden met uitzondering van Juli en Augustus aanwezig op de derde en vierde vrijdagmiddag. De onderwerpen hebben
betrekking op Linux, Apple en Windows computers en we behandelen deze thema’s op vaste vrijdagmiddagen van iedere maand. De
derde vrijdagmiddag is gereserveerd voor Linux en Apple computers en de vierde vrijdagmiddag hebben we een actueel onderwerp en
houden we een inloop waarbij we hard- of software problemen behandelen. Deze middagen beginnen om 14:00 tot 16:00 uur.
Zalen zijn open vanaf 13:45 uur.
Info: Zaalcoördinator Wim de Bruijn
werkgroepen Linux, Apple, Windows en Sociaalmedia op de betreﬀende vrijdagmiddagen.

LEER MEE! OM HET TAALNIVEAU OP TE KRIKKEN !

Op het niet kunnen lezen en schrijven rust nog steeds een taboe. Het Bossche Taalnetwerk gaat daar actie op ondernemen.
Welzijn DIVERS en ABC Leer Mee trekken vanaf januari samen met vrijwilligers van wijkplein naar wijkplein om aandacht voor laaggeletterdheid te vragen. Gedurende een maand is er per Bossche wijk extra aandacht voor lezen en schrijven. Iedereen wordt gevraagd mee
te doen om inwoners die taalhulp nodig hebben te verwijzen naar de wijkpleinen. Door middel van een gesprek of een taalmetertoets
willen we Bosschenaren helpen de draad van het leren op te pakken.
Tot en met 14 september wordt de taalmetertoets afgenomen in Wijkplein de Helftheuvel aan de Helftheuvelpassage 109.
Wilt u graag iets aan uw taal doen of kent u iemand die moeite heeft met taal? Kom langs en krijg advies!
Wilt u zich vrijwillig inzetten voor Leer Mee? Neem dan contact met ons op.
Voor meer info: projectmedewerker Tine Berkers, t.berkers@divers.nl 06 11 86 95 93
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Natuurfoto-expositie
De werkgroep Natuurfotograﬁe
van IVN / Vogel- en Natuurwacht
’s-Hertogenbosch
organiseert
een expositie van leuke en mooie
natuurfoto's gemaakt in de
omgeving van 's Hertogenbosch.
De expositie is t/m 31 oktober te
bekijken in de centrale hal van de
Stadsboerderij Eyghentijds.
Adres:
Lunerkampweg 5
5245 NB Rosmalen
Openingstijden:
woensdag tot en met zondag
10:00 tot 17:00 uur
De toegang is gratis

Wij zijn per direct op zoek naar een energieke instructrice voor vrouwen!

Kun en wil jij vrouwen in beweging krijgen met dans, muziek, zumba, gym of op een andere manier??

Neem dan nu contact met ons op!

Criteria:
• Je bent super enthousiast, energiek en dit weet je goed over te brengen op de groep
• Je bent een echte teamplayer
• Je bent creatief in je lesgeven en iedere keer weer is het een nieuw soort feestje wanneer je voor
de groep staat
• Bij voorkeur doe je dit twee keer een uur per week
Interesse? Dan maken wij graag kennis met jou!
Mail jouw motivatie naar dekruiskamp@gmail.com
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Verloskundigenpraktijk ’s-Hertogenbosch voor
zwangerschap, bevalling en kraambedbegeleiding!
Zodra je een positieve zwangerschapstest hebt, kun je je bij ons aanmelden. Wij zijn een klein team
van verloskundigen en begeleiden je met de aller persoonlijkste zorg.
Wij hebben een avondspreekuur en werken door heel de stad Den Bosch. Ook kun je bij ons terecht
voor echo. Wij streven naar continue begeleiding tijdens de bevalling en hebben ervaring in het doen
van bad bevallingen.
Ben je zwanger? Meld je aan op 073 641 9339 of www.verloskunde.nl
Tot ziens bij verloskundigenpraktijk ’s-Hertogenbosch!
Ingeborg Spaargaren-Ellen Hoogenkamp-Monica Buijs.

BabyBabbels, spelen en zingen met je baby.....

Zoek je een leuke, gratis activiteit om samen met je baby te doen?

Vanaf dinsdag 4 september start in KindCentrum Westerbreedte Babybabbels.
Samen met je baby ga je spelen, zingen en doe je leuke activiteiten. Ook kun je in contact
komen met andere ouders.
BabyBabbels vindt tot en met 27 november elke dinsdagochtend plaats in KC WesterBreedte,
Jan Olieslagersstraat 51, van 11:00 - 11:30 uur. Het is gratis toegankelijk.
Kom je ook een keertje meedoen?
BabyBabbels is een initiatief van de bibliotheek, in samenwerking met de GGD en Divers.

Boer Kees...Bezinning 2018

Hoe groeit de traditie? Zij groeit zoals een persoon groeit:
door dialoog, wat is als borstvoeding voor een kind.
Dialoog, wat met de wereld die ons omringt.
Dialoog doet ons groeien, als mens niet in gesprek gaat, kan
men niet groeien, blijft men gesloten, klein, een dwerg.
Ik kan me niet tevreden stellen met oogkleppen op te lopen,
ik moet kijken en in gesprek gaan.
Dialoog doet groeien; door in gesprek te gaan en naar een
andere mening te luisteren kan ik mijn standpunt veranderen.
Zonder de leer te veranderen.
De leer groeit met het begrip ervan.
Dat is de basis van traditie, achteraf beschouwd al die jaren.
Nu ben ik blij omdat alles goed is
Want de rechtvaardige doet niemand kwaad,
Als hij het hoofd koel en zijn voeten warm houdt.

Spreek wat waar is
Drink wat klaar is
En eet wat gaar is

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
(relatie=ai) door middel van technieken en
bewegingen.
Aikido ontwikkelt
(verandert) continue
evenals de wereld om
ons heen.
Aikido kan beoefend
worden van jong tot
oud.

Tijdens de lessen wordt rekening
gehouden met het kennen en
kunnen van de leerlingen.
Tijdens de lessen wordt gewerkt
aan:
- Alertheid.
- Conditie van lichaam en geest.
- Weerbaarheid.
- Flexibiliteit van lichaam en geest.
Wil je:
Trainen met plezier en zonder
competitie?
Kom dan een keer Kennis maken.

Je kunt een proefles volgen op:
Donderdagavond van 20:00 tot 21:30 uur vanaf 17 jaar.
Locatie: Instructieruimte Sporthal de Schutskamp - Eendenkooi 1 ’s-Hertogenbosch
Meer informatie is te vinden op www.asjr.nl
Je kunt ook een E-mail sturen naar info@asjr.nl
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Het is warm op De Bossche Hoeve.....

Met ruim boven de 30 graden een stukje schrijven voor de wijkkrant valt niet mee. De weersomstandigheden
zullen met het uitkomen van de krant hopelijk heel anders zijn. Dit soort temperaturen zijn niet echt bevorderlijk
voor de boerderij.
De dieren hebben niet echt veel last van de hitte, iedere weide beschikt over schaduwplekken waar het heerlijk
vertoeven is. Bezoekers kunnen het merken als ze onder de grote bomen zitten, staan of lopen, het scheelt aanzienlijk in de temperatuur.
De grondwaterpomp draait continu met enkele sproeipunten om de boel vochtig te houden, helaas kan kun je dan niet het hele park
bevochtigen en moet je keuzes maken. We gaan er een beetje van uit dat de natuur zichzelf toch wel herstelt.
De bezoekers hebben al kennis kunnen maken met de twee damhertjes die geboren zijn. Verwonderlijk was het dat onze twee oudste
herten mama zijn geworden. Het zijn een bokje en een hinde. De hinde kan op ons park blijven. Voor het bokje zullen we een andere
plek moeten gaan zoeken. Maar als hij net zo tam wordt als mama gaat dat geen problemen opleveren.
Ook onze poes Minoes is mama geworden, ze heeft drie prachtige kittens geworpen. Vanaf dag 1 heeft ze zich gedragen als een perfecte
moeder.
Door een sponsoring hebben we een mooie Jeu de Boules baan kunnen aanleggen. Dit soort banen bestaan traditioneel uit enkele
gravellagen, een moderne versie is die van kunstgras. Voor de laatste hebben wij gekozen. Multifunctioneel want er kunnen ook enkele
oud Hollandse spelletjes op gespeeld worden. Verschillende kinderen hebben ze al gevonden. Deze baan is tevens de aanzet voor de
renovatie van het terras. Sjors & Jimmy, onze varkens hebben al een andere plek gekregen op het park die kan gaan voldoen aan alle
dierenwelzijn eisen voor een varken, nee meer dan dat.
Werelddierendag valt dit jaar op een doordeweekse dag, toch willen wij hier, net als vorig jaar, wederom bij stilstaan. De plannen zijn
nog niet helemaal bekend maar waarschijnlijk wordt het op zaterdag 6 oktober gehouden. Houdt onze facebook pagina goed in de
gaten voor de actuele info.
Dagelijks zijn wij voor u geopend, de toegang is geheel gratis en vrijblijvend, wilt u ons steunen? Dat kan door een gift in de melkbus of
door een storting op IBAN: NL57 RABO 0308 0940 18 t.n.v. Stichting De Bossche Hoeve.

Hopelijk tot binnenkort!...........Stichting 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

De damhertjes

facebook: https://www.facebook.com/bossche.hoeve
KvK: 64552918
Erkend Leerbedrijf: 04ARB100411816

De rommelmarkt op zondag 15 juli was erg gezellig

Marktkramen te leen bij De Bossche Hoeve.....

De Bossche Hoeve heeft een aantal marktkramen die voor wijkactiviteiten -gratis- te leen zijn!!
Loop voor meer informatie hierover eens binnen bij de Bossche Hoeve en informeer bij of maak afspraken met John
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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

Het belang van een goede dossieropbouw.....

In deze zaak die we dit kaar zullen behandelen gaat het om een vrouw die op 17 september 2001 als bijrijder van
haar zoon in een busje rijdt in het centrum van Rotterdam. Na het afslaan rijdt er een achterligger op het busje.
In eerste instantie heeft de vrouw geen klachten. De dag erop heeft de vrouw echter wel pijnklachten waarna
ze zich ook meldt bij haar huisarts. De huisarts constateert whiplashklachten na een aanrijding. De klachten
worden in de loop van de tijd alleen maar erger waarna de vrouw arbeidsongeschikt raakt.
De verzekeraar van de veroorzaker van de aanrijding weigert echter over de brug te komen. De verzekeraar betwist namelijk dat de vrouw op het moment van de aanrijding in de wagen zat en baseert zich hierbij mede op
de verklaring van de veroorzaker van de aanrijding. Die verklaart na het ongeval naar het busje te zijn gelopen
en de vrouw daarbij niet te hebben aangetroffen. De zoon van de vrouw verklaart echter dat zijn moeder direct
na het ongeval het busje heeft verlaten om Chinees eten te gaan halen.
De vrouw voert nog meer getuigen aan die aangeven dat ze de vrouw na het ongeval uit het busje hebben zien
stappen. Een van de getuigen bekent echter later dat zij een valse verklaring heeft afgelegd. Op grond daarvan
worden de andere drie getuigen veroordeeld wegens oplichting, valsheid in geschriften en meineed. Tegen deze
veroordeling wordt hoger beroep ingesteld waarna de getuigen (deels) worden vrijgesproken.
Het Gerechtshof in Den Haag oordeelt in de civiele zaak dat zij wel de overtuiging heeft dat de vrouw als bijrijder van haar zoon in het busje zat. Het feit dat het volgens de verzekeraar vreemd is dat de vrouw, direct na het
ongeval om vier uur ’s-middags Chinees eten ging halen, deed volgens het Gerechtshof niet ter zake.
Voor het hof is met name van belang het feit dat de vrouw zich de volgende dag al bij de huisarts heeft gemeld
met letsel dat passend is bij een aanrijding en daar ook over de aanrijding heeft verteld. Volgens het hof zijn
er geen aanknopingspunten waarbij sprake is van een uitgewerkt, vooropgesteld plan om schadevergoeding te
verkrijgen.
De verzekeraar legt zich niet neer bij deze uitspraak van het Gerechtshof en stapt naar de Hoge Raad. De Hoge
Raad vernietigt het arrest van het Gerechtshof. Het Gerechtshof heeft volgens de Hoge Raad onvoldoende gemotiveerd dat de door de verzekeraar aangevoerde bewijslast dat de vrouw niet in de auto zat niet klopte. De
bewijslast rust in dit geval op de vrouw. De vrouw dient dus, bijna 17 jaar na de aanrijding, alsnog beter bewijs
te leveren dat ze als bijrijder in het busje zat. Het Gerechtshof in Amsterdam zal het geleverde bewijsmateriaal
nu opnieuw moeten gaan beoordelen.
Mocht u ooit zelf betrokken raken bij een aanrijding dan is het dus zeer belangrijke om direct na de aanrijding
alles goed bij te houden. Dit in verband met de schadeclaim die u kunt vorderen bij de tegenpartij. U kunt bijvoorbeeld een soort dagboek bijhouden. Noteer hierin onder andere: de datum van het ongeval, de plaats van
het ongeval, wat er precies is gebeurd, de gegevens van de veroorzaker van het ongeval en de gegevens van de getuigen van het
ongeval. Ook dient u bij te houden welke klachten wanneer zijn
ontstaan en op welke dagen u bij de dokter bent geweest. Het is
verder ook slim om een overzicht van al uw schadeposten bij te
houden. Op die manier kan er een schadestaat opgesteld worden
waarmee schadevergoeding van de tegenpartij kan worden gevorderd.
Mocht u nog vragen hebben over letselschadezaken of bent u betrokken geweest bij een aanrijding en wilt u de tegenpartij aansprakelijk stellen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met
Willems van Bladel Advocaten.
Schroom dus niet en neem contact met ons op!
foto: Huub Hulsen
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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 !
20180819 WKS 2018 03.indd 11
703606 SWW nr 3.indd 11

19-8-2018 23:40:34
20-08-18 14:11

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

Psychologen
Laheij
Openingstijden:
Spreekuren dagelijks vanaf 07:30 uur.
Dinsdag en woensdag (ook in de avond
mogelijk), thuisbezoek kan.
Telefoonnummer: 06 481 73 808
www.laheijpsychologen.nl

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

Thuiszorg
Vivent
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Openingstijden: 24/7 - Vivent
Contactpunt Gezondheidscentrum West
Telefoonnummer:
Kruiskamp: 085 002 52 90
Boschveld: 085 002 53 20
Helftheuvel: 085 002 52 03
Inloopspreekuur:
ma t/m vrij van 13:00 - 15:00 uur
www.vivent.nl
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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
19-8-2018 23:40:34
20-08-18 14:11
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op de Helftheuvel:
De diëtiste
Diëtetiek in ons Gezondheidscentrum: voor volwassenen en kinderen
Sinds kort is ons zorgaanbod uitgebreid met diëtetiek. Bij een diëtist wordt vaak gedacht aan iemand die
helpt bij afvallen. Maar het vak van de diëtist is veel meer omvattend dan dat.

d

Een diëtist helpt bij het verbeteren van uw leefstijl en adviseert over een gezond en gevarieerd voedingspatroon, wat past bij uw leven. Bij overgewicht, maar ook bij ondergewicht. Een diëtist geeft advies over
voeding bij ziekte en aandoeningen zoals diabetes, kanker, allergieën, huidproblemen, luchtwegproblemen
of hart- en vaatziekten. Ook wanneer u zwanger wilt raken of wanneer u zwanger bent en een goed en
gevarieerd dieet wilt volgen kan de diëtist u bijstaan. Daarnaast is onze diëtist gespecialiseerd om (top)
sporters te begeleiden bij het behalen van hun prestaties.
De diëtiste kan u helpen met voedings– en leefstijladvies bij o.a.:

g)









Overgewicht
Ondergewicht
Maag- en darmklachten
Allergieën
COPD
Diabetes
Hart- en vaatziekten









Herstel na behandeling chemotherapie
Vermoeidheid
Huidproblemen
Hoge cholesterolwaarde
Hoge bloeddruk
Sport en trainingsschema
Zwangerschap(wens)

Sámen werken aan uw hulpvraag en herstel

est

Onze praktijk onderscheidt zich doordat wij diverse zorgdisciplines in huis hebben, die waar nodig samen
werken. Uw hulpvraag staat centraal. Dit komt uw herstel en uw resultaten ten goede. Dat is onze kracht!
Een voorbeeld: U wilt graag afvallen, maar u bent vermoeid en heeft rugklachten waardoor u sporten
vervelend vindt. En u heeft nog wel meer te doen op een dag. U weet niet waar te beginnen. De diëtist kan
u dan voedings– en lifestyle advies geven in overleg met de fysiotherapeut, die indien nodig uw
rugklachten/lichamelijke klachten behandelt en u adviseert op het gebied van (op)trainen en bewegen.
U krijgt oefeningen die het beste passen in uw leven. Onze ergotherapeut kan indien gewenst met u kijken
naar uw andere activiteiten (werk, huishouden) en brengt zo met u de juiste balans in de dag tussen uw
belastbaarheid en uw taken/activiteiten.
Een afspraak met de diëtiste

n

Tijdens de eerste afspraak bespreekt de diëtist met u de hulpvraag en eventuele (medische) problemen. De
huidige voedingsinname wordt besproken en geanalyseerd, waarbij tevens aandacht is voor het bewegingspatroon. Vervolgens zal een advies worden gemaakt in de vorm van een voedingsschema. Het eerste consult bestaat uit een afspraak van 1 uur en een uitgewerkt advies (30 minuten). Een vervolgafspraak duurt
30 minuten. Waar nodig overlegt de diëtiste met de andere zorgdisciplines om u op zo breed mogelijk vlak
te kunnen helpen.
De basiszorgverzekering vergoedt 3 uur aan Diëtetiek, uw eigen risico kan dan gelden. Voor kinderen geldt
geen eigen risico. Voor de vergoedingen en kosten van de eventuele andere zorg verwijzen wij naar onze
website.

van
"Ik help u graag met een goede eetstijl en een gebalanceerd
voedingspatroon wat past bij úw leven" - diëtiste Carlijn van Eijk Bijlefeld

Ook graag goed voedingsadvies? Neem dan contact met ons op:
Fysiotherapie Helftheuvel: fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en kinderpraktijk
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 16 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 2018 #2: KOMT U OOK NAAR DE 2018 EDITIE VAN DE WERELDREIS?, prijswinnaar: Kathy Berkers
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Horizontaal
1. vakgenoot (medewerker); 7. ongeordend huishouden; 12. eigenschap van kippen; 13. kleine onderbroek; 14. familielid; 15. lengtemaat (afk.); 17.
mannetjesvarken; 19. herkenningsteken (label); 21. naamloze vennootschap (afk.); 22. Zuid-Koreaans automerk; 24. iemand die niets uitvoert; 27. jongensnaam; 28. deel van koeienmaag; 30. voormalig tv-programma van Jan Lenferink; 31. sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. gentleman; 33. helemaal
gevuld; 35. deel van auto; 37. schrijfgerei; 38. tak van sport; 41. armzalige woning; 42. jaarlijkse audio- en videobeurs; 44. luizenei; 46. deel van de nek; 47.
boerenplaats; 48. komisch (leuk); 49. zwemvogel; 50. grondsoort (turf); 52. wang; 54. rivier in Rusland; 56. vertragingsmiddel; 58. militaire muziekuitvoering; 61. Engels bier; 62. bloedgever; 64. plaaggeest; 65. woonplaats; 67. rivier in Engeland; 68. plechtige belofte; 70. verbinding van twee stukken stof;
72. kever; 73. onvriendelijk mens (chagrijn); 76. voor (in samenstelling); 77. doorschijnend (dun); 78. grote zanggroep; 79. pijnlijk (erg); 81. Evangelische
Omroep (afk.); 82. voor (in samenstelling); 83. monopoly-straat; 84. (koor)dans; 86. deel van uur; 87. reuzenhagedis.
Verticaal
1. stuurcabine in een vliegtuig; 2. laatstleden (afk.); 3. deel van koeienmaag; 4. insecteneter; 5. centrale ruimte in een Romeinse woning; 6. meisjesnaam;
7. uitroep van teleurstelling; 8. kortaf (bokkig); 9. koetsiersbank; 10. openbaar ministerie (afk.); 11. havenplaats in Italië; 16. Chinese vermicelli; 18. Europa
(afk.); 20. roem; 21. ontkenning; 23. Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureau’s (afk.); 25. opgekropte bittere haat; 26. schijf (part); 27. rivier in
Rusland; 29. Nederlandse cabaretier; 32. schedel; 34. waterloop; 36. een heildronk uitbrengen; 37. geneesmiddel; 39. uitspreken (te kennen geven); 40.
kleurling; 42. houten blaasinstrument; 43. Zuid-Amerikaanse dans; 45. Engels telwoord; 46. samentrekking van het middenrif; 51. plaats in Gelderland; 53.
Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 54. voorheen; 55. tijdsperiode; 56. deel van schip; 57. holle cilinder met schroefdraad; 59. ladder; 60. loofboom
(ahorn); 62. plaats in Noord-Brabant; 63. dierlijk vet (ongel); 66. doortochtgeld; 67. tweetal muzikanten; 69. aanwijzend voornaamwoord; 71. vlaktemaat;
73. kus; 74. siervogel; 75. beendervet; 78. Nederlandse omroepvereniging; 80. mannetjeshond; 82. personal computer (afk.); 85. dierengeluid.
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Scouting Columbus.....

De meeste sporten en hobby’s hebben een zomerstop in de zomervakantie. Voor ons is de zomer geen tijd om bij te
komen, we hebben dan namelijk de leukste week van het jaar: Ons zomerkamp!! Hieronder in het kort de ervaringen
van elke speltak.
Bevers (5/7 Jaar)
De Bevers zijn geen week weg geweest maar hebben een Beverdoedag gehad. Dit is een hele dag met leuke activiteiten. De dag was in een piraten thema, en ze hebben een echte schat gevonden. Daarnaast hebben de jeugdleden nog lekker gesnoept
van wat fruit en hebben ze genoten van het mooie weer door waterspelletjes te spelen. Zaterdag 8 september is de volgende draaidag;
als je geïnteresseerd bent om een keer met uw zoon of dochter te komen kijken dan ben je van harte welkom van 10:30 - 12:00 uur.
Welpen (7/11 jaar)
Zaterdagavond 7 juli is de staf van de Welpen samen met Richard (onze materiaalmeester) naar het zomerkampterrein gereden. Alles
werd alvast klaar gezet zodat de volgende dag alle Welpen om 14:00 uur aan konden komen. De staf heeft ze ontvangen en het kamp
officieel geopend. Nu kon het avontuur beginnen. Het konijn uit Alice in Wonderland kwam langs en vertelde ons dat we op moesten
passen voor lucifers aangezien het gortdroog was. Dit kamp is er ook een hike gelopen, hier hebben de jeugdleden het onjaardagsfeestje
van de gekke hoedenmaker gevonden. Onderweg kwamen we allemaal leuke dingen tegen zoals aanwijzingsbordjes, lintjes en een leuk
dierenparkje. Uiteindelijk kwamen we uit op ons eigen terreintje waar de hoedenmaker een high tea had klaar gezet. De rest van de week
hebben we nog leuke dagen gehad met een vol programma en hebben we op vrijdag het kamp weer afgesloten.
Scouts (11/15 jaar)
Het Scouts kamp is het makkelijkst te omschrijven in een aantal wistjedatjes. Hieronder dus wat weetjes over de gebeurtenissen op kamp
Wist je dat….
• Rinke (jeugdlid) net voor het zwemmen er achter kwam dat hij zijn pyjama nog onder zijn kleren aanhad.
• DJ (jeugdlid) dacht dat hij om 3 uur gewekt werd voor een nachtspel, terwijl het al ochtend was.
• Stijn (staﬂid) tijdens het trefballen uit zijn broek gescheurd is en hij een mooie onderbroek aanhad.
• Eva (staﬂid) een herkenbare kreet heeft. Aiaiaiaiaiai
• Mees (jeugdlid) zijn voeten naar salami ruiken.
• Sammy (staﬂid) de muur van abdij kan beklimmen
• Indra (staﬂid) een nieuw woord heeft bedacht, vludding. Wat vla pudding betekent.
• Rick (jeugdlid) het zakje van de kroepoek gebruikte om augurken-sap te drinken.
• Er een courgette en brood-gevecht gehouden is.
• Het een heel erg leuk zomerkamp was.
Ben je na het lezen van deze tekst enthousiast geworden over Scouting Columbus neem dan vooral contact op.
[e] secretariaat@scouting-columbus.nl of [t] 06 534 15 973

Foto's van de Welpen tijdens de hike

Een groepsfoto van de scouts

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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TERUG IN BALANS
Als je gezond bent, is jouw lichaam en geest in balans. Dan circuleert je energie
probleemloos door je lichaam en voel je je energiek. Maar wanneer je te maken hebt
met klachten, dan is die balans verstoord en kan dat zijn weerslag hebben op je gezondheid, gezinsleven en/of je werk .
Massagetherapie kan je helpen om de balans te herstellen en je lekkerder in je vel te
laten zitten. Het biedt verlichting bij lichamelijke pijn in bijv. nek, rug en bij hoofdpijn.
Maar ook gevoelens van onrust, stress of vermoeidheid zijn redenen om te kiezen
voor massagetherapie. Natuurlijk mag je ook lekker ontsnappen aan de drukte van
alledag en genieten van een heerlijk moment voor jezelf!
Tijdens een massagebehandeling bij massagetherapie BOOST wordt met behulp van verschillende massagetechnieken het hele lichaam, of gedeeltes daarvan gemasseerd. Zo verminder je spierspanning, wordt je
ademhaling rustiger en dieper, wordt je doorbloeding gestimuleerd en worden blokkades opgeheven. Daarnaast, leer je tijdens mijn massagebehandelingen eveneens om contact te maken met je lichaam. Je leert je
bewust te worden van spanningen, klachten en signalen te herkennen. Slaag je daarin? Dan voel je je naar
verloop van tijd een stuk zelfbewuster, positiever en energieker in het leven staan.
Terug in balans.
Kijk voor meer informatie op mijn website www.massagetherapieboost.nl
of bel mij vrijblijvend voor informatie 06-49 64 66 11.
Mijn behandelingen worden zelfs door de meeste zorgverzekeraars geheel of
gedeeltelijk vergoed vanuit je aanvullende verzekering.
Ik hoop jou te mogen begroeten in mijn praktijk aan de Kruiskampsingel 34 !!
Hartelijke groet, Linda Baas
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Doe mee aan: ‘Wandelen in de Wijk’
Doe mee aan ‘Wandelen in de wijk’! Van blokje om in de buurt tot
rondje in de wijk. Gezellig samen of alleen aan de wandel!
U kunt uw eigen afstand kiezen. U wandelt wanneer het u uitkomt.
In West zijn 10 kant en klare routes opgesteld, variërend van 3 tot
10 kilometer. Deze routes hebben eenzelfde begin- en eindpunt en
leiden u langs mooie natuur en straten.
De plattegrond en beschrijving zijn gratis te leen bij de volgende
startpunten: SCC De Helftheuvel, Supervlaai ’s-Hertogenbosch en
BBS Boschveld.
Zin in een kopje koffie of thee onderweg? Dat kan. Op alle startlocaties kunt u daarvoor terecht. Zij heten u van harte welkom.
Alle wandelroutes staan op www.s-port.nl/wandelroutes
Door zoveel mogelijk te wandelen kunt u een spaarkaart vullen. Bij een volle spaarkaart ontvangt u een presentje
van ´S-PORT.
Wij wensen u veel wandelplezier!
Hebt u vragen over de wandelingen?
Neem contact op met Ilvie van Schijndel, Buurtsportcoach West
i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl of 06 11 73 87 42

Wij bezorgen niet aan huis
Colofon

De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie (behorend tot de wijkraad West) en verschijnt in 2018 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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