WIJKKRANT

KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

december 2018 - 16e jaargang nummer 4 (oplage 6.200)

De redactie wenst u Pre�ge Kerstdagen, een goede jaarwisseling en alle goeds, gezondheid en geluk voor 2019
en ook weer veel leesplezier met deze laatste editie in 2018 van de wijkkrant Kruiskamp Schutskamp.
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 9/10 maart 2019.
Kopij én de oplossingen van de kruiswoordpuzzel kunt u tot uiterlijk vrijdag 15 februari 2019 aanleveren
(zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

wijkfeest De Wereldreis 2019....

De afgelopen drie jaar was het wijkfeest De Wereldreis in het Beatrixpark telkens
een groot succes. Een wijkfeest dat:
• bewoners met elkaar verbindt
• ontmoeting tussen mensen tot stand brengt en
• leven en gezelligheid brengt in de wijk
Ook in 2019 moet er natuurlijk weer een wijkfeest voor iedereen komen.
Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die dit willen organiseren.
Heb je ideeën over de invulling van een wijkfeest?
Wat zou beter of anders kunnen?
Welke activiteiten zou je graag willen zien?
Waar liggen jouw talenten?
Wil je je inzetten om die ideeën te realiseren?
Of -zeker niet onbelangrijk- wil je helpen bij de uitvoering op de dag zelf?
Neem dan contact op met Brahim Settout, via e-mail: b.settout@divers.nl of bel naar 06 506 48 060

We kijken uit naar je reactie

"West Presenteert....." de wijktafel op donderdag 20 december a.s.
Zo net voor de feestdagen willen we u informeren over diverse zaken in onze wijk.

Wat staat er op het programma?

• De “nieuwe” wijkraad wil zich graag aan u presenteren
• Stichting Kruiskamp Ons Buurtje wil graag de mogelijkheid benutten om zich offline aan u te presenteren
• Wijkbudget: Wat is het? Hoe werkt het? Welke initiatieven hebben het afgelopen jaar vanuit het wijkbudget een bijdrage gehad?

• Doorgeefwinkel in gebouw Paraplu

We heten u van harte welkom in SCC De Helftheuvel (zaal 7)
op donderdag 20 december a.s.
Aanvang 20:00 uur, koffie en thee staan voor u klaar vanaf 19:45 uur
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EVEN VOORSTELLEN
de nieuwe wijkagent van de Kruiskamp.....
Ik wil mij via deze weg aan u voorstellen als de nieuwe wijkagent van de Kruiskamp.
Mijn naam is Khadija (Katja) Erradi Ouazzani en ben 38 jaar jong. Inmiddels ben ik
alweer 18 jaar werkzaam binnen de politie in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Wijkagent is voor mij een nieuwe uitdaging die ik met veel enthousiasme en plezier
aanga in de wijk Kruiskamp. Als wijkagent ben ik in de wijk te vinden.
Ik wil graag voor u aanspreekbaar zijn voor allerlei zaken zoals criminaliteit, overlast,
milieu, verkeer en diverse sociale problematiek.
Want u als bewoner weet als geen ander wat er speelt en leeft in de wijk. Samen
staan we sterker! U kent uw wijk het beste, U bent de ogen en oren van mij als wijkagent.
Buurtbewoners van de wijk Kruiskamp kunnen met structurele problemen en wijkgerelateerde vragen bij mij terecht.
Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844. Als ik niet aanwezig ben, kunt
u een bericht voor mij achterlaten.
Khadija Erradi Ouazzani, Wijkagent Kruiskamp

Bent u al lid van het BIN (Buurt Informatie Netwerk)? BIN Schutskamp/Kruiskamp heeft al bijna 1.600 leden !!!
Als u de politieberichten van uw eigen buurt wilt ontvangen kunt u zich aanmelden via www.bindb.nl
U hoeft daarbij alleen uw e-mailadres op te geven. Hebt u zelf geen computer dan kunt u ook een familielid of kennis zich aan laten melden om u op de hoogte te houden van hetgeen in de wijk gebeurt.

MAAK UW BUURT SCHONER,
BETER ÉN VEILIGER!
DOE MEE!
Gedumpt afval. Kapotte straatverlichting. Asociaal verkeersgedrag. Verdachte personen. Ergert u zich hier ook aan? En zou u
hier graag wat aan willen doen? Dat kan! Samen met de vrijwilligers van Buurtpreventie West helpt u mee om uw buurt
schoner, veiliger en beter te maken.
Misschien heeft u ons ’s avonds wel eens door uw buurt zien lopen of fietsen. Duidelijk herkenbaar aan onze gele hesjes.
Wij signaleren misstanden en geven deze direct door aan de betreffende instanties: gemeente, wijkagenten en
woningbouwverenigingen. Niets meer en niets minder. Het is vooral gezellig (we kletsen heel wat af), gezond (we leggen
heel wat kilometers af) en nuttig (we lossen heel wat problemen op).
Buurtpreventie West is een initiatief ván de bewoners, vóór de bewoners, dóór de bewoners van de wijken Schutskamp en
Kruiskamp. Wij zijn de extra ogen en oren van de buurt. Ons belangrijkste doel is het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.
Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, zijn wij altijd op zoek naar buurtbewoners om onze teams te versterken. U bepaalt
zelf wanneer en hoe vaak u mee op pad gaat. Niets moet, alles mag! Loop eens een keer mee om te kijken of het bevalt.
Geheel vrijblijvend, zonder verplichtingen!
Wilt u meer weten of zich aanmelden?
Kijk dan op www.buurtpreventiewest.nl
of mail even naar info@buurtpreventiewest.nl

BUURTPREVENTIE
WEST

DE EXTRA OGEN EN OREN VAN DE WIJK
BUURTPREVENTIE
WEST
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Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 15 februari a.s.- óf via een brie�aart naar de wijkraad
West, postbus 2023, 5202 CA te 's-Hertogenbosch óf stuur een e-mail naar wrwdenbosch@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 #3: HEEFT U OOK ZO’N FANTASTICHE ZOMER ACHTER DE RUG?, prijswinnaar: mevr. H. Linnenbank
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BUURTCONTACTMIDDAG GOUVERNEURSWIJK.......

Het is alweer de derde keer dat er een buurtcontactmiddag gehouden is in de Gouverneurswijk.
Doel van deze middag is om de mensen met elkaar in contact te brengen en dat daaruit eventueel
vervolgcontacten uit ontstaan. Na een eerste contact middag in 2016, waarbij iedereen nog de kat
uit de boom keek, weten de Gouverneurtjes zich in 2018 goed te vinden.
De middag zou niet mogelijk zijn zonder een bijdrage uit het Wijk-en Dorpsbudget.
De spontane inzet van buurtgenoten en familieleden waren noodzakelijk voor de succesvolle middag.
Uiteraard ook onze dank aan het buurtpreventie team die een oogje in het zeil hield.
Wij zijn iedereen hiervoor erg dankbaar.
We mochten ook veel positieve reacties in allerlei vormen ontvangen Dat geeft ons de energie om ermee door te gaan.
De eerst volgende contactmiddag is gepland op zaterdag 31 augustus 2019.
Buurtcomité Gouverneurswijk,
Angelique van den Broek, Chris van Veggel, Tonnie van Dinther en Henk Burg

VICKI BROWNHUIS KOFFIEOCHTEND 5 FEBRUARI 2019 - DOET U MEE?

Het Vicki Brownhuis is de ontmoetingsplek waar volwassenen en kinderen die geraakt zijn door kanker van harte welkom zijn.
Het Vicki Brownhuis biedt ondersteuning, activiteiten en ontspanning en helpt mensen weer in balans te komen.
Het Vicki Brownhuis is dagelijks open van 9.30 – 16.30 uur en vrijdag van 9.30 – 13.00 uur.
U bent altijd welkom, gewoon voor een kopje koffie, een praatje, lezing of een leuke activiteit.
Kijk op de website http://www.vbrownhuis.nl
Koffie drinken voor het goede doel
Dat is het idee achter dit nieuwe initiatief waarmee we bedrijven en verenigingen en hun medewerkers als ook particulieren in de
regio Den Bosch willen betrekken bij het Vicki Brownhuis. Een koffiebreak op 5 februari, die werknemers even stil laat staan bij kanker
en de impact daarvan op mensen en hun omgeving. Iedereen kent wel iemand met kanker en heeft gezien of ervaren hoe het iemands
leven op z’n kop zet. Hoe belangrijk is het dan dat er psychosociale ondersteuning is voor mensen die geraakt zijn door kanker en dat
kanker bespreekbaar is! Dat kan onder andere bij het Vicki Brownhuis. Het is de bedoeling om van de Vicki Brownhuis koffieochtend
een jaarlijks terugkerend support-moment te maken, iedere eerste dinsdag van februari.
De Vicki Brownhuis koffiekit
Wij leveren een speciale koffiekit, die het makkelijk maakt een koffiemoment te
pakken en met elkaar door te praten over kanker. In de kit zitten koffiebekers, (Vicki)
brownies en servetjes, informatie over het Vicki Brownhuis én een collectebus. De
kit kost voor een bedrijf € 100,= voor een vereniging € 50,= en voor particulieren €
20,= De koffiekit is voor 10 personen. Meer kits bestellen mag natuurlijk!
Geniet van koffie en sta een moment stil bij het Vicki Brownhuis!
Doet u ook mee?
Bel 073 6148550 en vraag naar Jacqueline Crooijmans of Marleen van Beek
Of mail uw gegevens naar koffieochtend@vbrownhuis.nl
Wij nemen dan contact met u op.
De collectebus staat in de week van 4-8 februari 2019 bij alle organisaties en
particulieren die meedoen aan de Vicki Brownhuis koffieochtend.
U kunt hierin een vrijwillige bijdrage doen. Alle kleine beetjes helpen!!
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BUURTPARAPLU WEER EEN STAPJE DICHTERBIJ.....

Sinds november 2016 is de Stichting Bewoners initiatieven Kruiskamp, beter bekend van
de Doorgeef Winkel, in gesprek met de gemeente om ruimtes te kunnen gaan gebruiken
in de voormalige Paraplu. Deze is gelegen op de hoek van de Anth. Fokkerstraat en de
Kooikersweg.
Nu twee jaar later hopen we snel in het pand aan de slag te gaan. Vanuit het pand, dat
we de Buurtparaplu gaan noemen, gaan we aan de slag met activiteiten van en voor
bewoners.
De wijkambassadeurs staan voor u klaar om u te helpen antwoorden te vinden op allerlei vragen.
Zij zijn ook als vrijwilliger werkzaam in de Doorgeef Winkel. Deze winkel waar u bruikbare spullen kunt brengen en halen verhuist van
de Kooikersweg naar de Buurtparaplu.
Het klussenteam staat voor u klaar voor allerlei klussen in en om uw woning.
De vrijwilligers van Aju Paraplu organiseren de koffie-inloop in de buurtkamer, waar u mee kunt lunchen en mee kunt doen met creatieve
activiteiten.
In het voorjaar gaan we een pluktuin inrichten. Heeft u belangstelling om hierbij betrokken te worden, meld u dan aan.
De fietsvaders blijven nog gevestigd aan de Kooikersweg.
Hier kunt u terecht voor reparaties. Gebruikte fietsen worden verkocht in de Doorgeef Winkel.
Heeft u belangstelling om als vrijwilliger werkzaam te zijn in de winkel, meld u dan via onderstaande adressen aan.
• Voor vragen en informatie kunt terecht bij tel nr. 06-83822561
• Mail: info.wijkambassadeurs@gmail.com
• Voor het aanmelden van klussen: 06-55322160 en 06-83822561. U kunt ook mailen naar het mailadres van de wijkambassadeurs.

Kerstconcert Gemengd Koor 's-Hertogenbosch.....

Het is weer vroeg donker. De warme zomer heeft plaats gemaakt voor de winter. Sinterklaas is alweer op weg terug naar Spanje. Het
is december, de maand van feestdagen, gezelligheid en sfeervolle activiteiten. Kerstmis en een nieuw jaar staan voor de deur. Dit is
de tijd dat het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch u met mooie kerstliederen in de stemming wil brengen.
Op zondagmiddag 23 december 2018 geeft het Gemengd Koor
’s-Hertogenbosch zijn jaarlijkse kerstconcert. Een palet van de
mooiste kerstliederen uit binnen- en buitenland. Serieuze ingetogen kerstliederen worden afgewisseld met populaire meezingers. Een mix van bekende kerstliedjes zal iedereen verbaasd de
oren doen spitsen; “wat zingen ze nu toch”? Natuurlijk wordt
ook het publiek betrokken, want geen kerstsfeer zonder zelf te
hebben kunnen meezingen.
Wij nodigen iedereen uit voor dit feestelijke concert. Het wordt
dit jaar gehouden in het Stadsklooster San Damiano (voorheen
de Paterskerk) Van der Does de Willeboissingel 12 in ‘s-Hertogenbsoch. De aanvang van het concert is om 14:00 uur, de kerk
is open vanaf 13:30 uur. De toegang is gratis; na aﬂoop is er een
collecte.

De leden, het bestuur en de artistieke leiding wensen u allen fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2019

HCC vereniging locatie ’s-Hertogenbosch in wijkcentrum De Heftheuvel.....
Beste lezers, het einde van het jaar is in zicht, we sluiten dit jaar
af met een opendag op 21 december waarbij iedereen van harte
welkom is. Diverse onderwerpen passeren de revue, gepresenteerd door onze vaste sprekers, over sociaalmedia waarin onze
presentator Paul de Bruijn verschillende aspecten zal behandelen; Arie Hardijzer zal het een en ander vertellen over Linux,
Cees Orij weet altijd wel wat over Apple te vertellen en Windows
zal hier ook niet ontbreken, Wim de Bruijn zal hier het een en ander van laten zien.
Ook zal er een demo modelbaantje rondrijden gepresenteerd door de modelspoorgroep van HCC
Kom vrijblijvend langs en kijk wat wij voor u kunnen betekenen, schroom niet en stel uw vraag aan medebezoekers of HCC enthousiasten
die een bepaalde groepering ondersteunen zoals Apple, Linux, Sociaal media en Microsoft.
In 2019 zijn we 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, ook de tablets zowel Android en I-pad vergeten we niet, 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.
Sociaal media zal afwisselend op een van deze middagen behandeld worden.
We beginnen om 14:00 uur 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.
Waar? Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel. Helftheuvelpassage 115, 5224 AC 's-Hertogenbosch
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De Kruiskamp Ons Buurtje.....

“Wij Kruiskampers gaan er samen voor zorgen dat de Kruiskamp de leukste
wijk van heel Den Bosch wordt!”

De Kruiskamp Ons Buurtje is een bewoners initiatief wat is opgericht voor en door Kruiskampers!
Wij kruiskampers hebben namelijk 1 gezamenlijke wens en dat is dat ons buurtje weer een fijne gezellige woonwijk wordt, waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar er voor jong en oud activiteiten georganiseerd worden, waar we met een veilig gevoel over straat kunnen
lopen, waar we elkaar om hulp durven te vragen, waar we oog hebben voor elkaar en waar plek is voor talentontwikkeling.
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van elkaar als buurtbewoners ontmoeten en het bouwen aan vertrouwen. Dit heeft er
onder andere toe geleid dat buurtbewoners elkaar langzaamaan weer om hulp durven te vragen.
Zo hebben wij in een week tijd zonder inzet van financiële middelen met 45 Kruiskampers de straatspeeldag georganiseerd aan de Kooikersweg! Dit was een daverend succes, waar wij met z’n allen 150 kinderen blij hebben gemaakt en waar onze buurtjes nog steeds over
napraten. Deze dag laten we vanaf nu natuurlijk jaarlijks terugkomen.
Ook onze buur(t)vrouwen zijn samen aan het bewegen geslagen tijdens danslessen en ontdekken steeds meer dat ze ondanks de verschillende leeftijden en achtergronden toch niet zo heel erg van elkaar verschillen, deze trend gaan wij natuurlijk doorzetten op verschillende gebieden. Deze danslessen zijn gratis voor onze buurtvrouwen uit de Kruiskamp, dus heb je interesse wij zorgen ervoor dat ook jij
bij deze drukbezochte lessen erbij kan zijn.
Het meest bekend zijn misschien wel de schimmelwoningen of de woningen met schimmel, ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Door als
Kruiskampers samen te werken hebben we het voor elkaar dat Zayaz nu eindelijk wat gaat doen aan de schimmels! Hierover elders in
deze wijkkrant een apart artikel.
Wat minder zichtbaar is maar waar we zeker ook mee bezig zijn is verkeer en veiligheid in de wijk, opknapbeurt van het Beatrixpark en
de winkelcentra aan de Kooikersweg en Churchilllaan. Maar ook voor vragen over bijvoorbeeld opvoeding kun je bij ons terecht.
Binnenkort kun je voor al je vragen bij ons langs komen want wij hebben binnenkort onze eigen ruimte aan de Churchilllaan!! Met dank
aan onze wijkmanager Ton van Helvoort.
En dan….tromgeroffel….DE KRUISKAMP GOT TALENT!
Wij Kruiskampers weten dat er in de Kruiskamp niet alleen maar boefjes wonen maar dat er ook zeker heel veel talent in ons buurtje is.
Wij willen jou uitdagen om je talent te laten zien en helpen je ook graag om dat talent verder te ontwikkelen!
Daarom organiseren we een talentenjacht. Iedere Kruiskamper heeft talent, dat weten we zeker! En wij nodigen iedereen uit om mee
te doen wat je talent of leeftijd ook is. Na de inzendingen gaat een jury bekijken welke coaches we kunnen inzetten om de talenten te
helpen in hun ontwikkeling. Vervolgens zullen er in de verschillende ‘huiskamers’ op de Kruiskamp coaching sessies plaatsvinden. Dit
allemaal onder het toeziend oog van de media, we gaan zelfs gevolgd worden door de lokale televisie!
Na de voorrondes volgt de grote finale in ons buurtje! Niet alleen op het podium maar ook bij kraampjes kan ook jij je talent laten zien!
Dus ben je goed in dansen of zingen, ben jij de crea-bea in onze wijk die hele gave creaties kan maken, ben jij een sociaal ondernemer
uit onze wijk met talent, wil je laten zien wat jij allemaal kan op het gebied van jou sport of ligt jouw talent meer op het creatieve vlak,
geef je dan NU op! Opgeven kan via onze facebookpagina De Kruiskamp Ons Buurtje. Of stuur een email naar dekruiskamp@gmail.com
Verder zijn we ook actief op Instagram en Twitter. Dus volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven van alle laatste nieuwtjes !
Tot snel, De Kruiskamp Ons Buurtje

Eindelijk gehoor voor schimmel- en vochtproblemen.....

Het kostte de nodige kruim, maar een oplossing is in zicht. Daarmee is de schimmel nog niet verholpen, maar er wordt in ieder geval
serieus naar ons geluisterd. En dat is stap één, vinden Khadija en Sia van het Actiecomité Kruiskamp.
Khadija is bestuurslid van de Huurdersvereniging Vliegeniersbuurt. En lid van het Actiecomité, dat
is gestart door een aantal bewoners uit de Vliegeniersbuurt en de Verzetsheldenbuurt. "Steeds
meer bewoners trokken bij ons aan de bel met klachten over tocht, vocht en schimmel", vertelt
Khadija. "Bovendien voelden zij zich niet gehoord door Zayaz. Eerst wilden we het bij de HBV
(HuurdersBelangenVereniging) neerleggen, maar veel bewoners vonden dat te ver van hun bed.
Of wij ermee aan de slag konden? Jazeker, maar dan wel goed onderbouwd. We hebben de SP,
waar ik lid van ben, om hulp gevraagd voor het opzetten van een onderzoek. Samen zijn we
125 deuren langs gegaan, waarna maar liefst 107 bewoners problemen meldden door schimmel,
vocht of tocht."

foto: © SP Den Bosch

Van zwartboek naar grondig onderzoek
Nadat Sia heeft laten zien hoe het vocht op de muur in een van haar slaapkamers optrekt, vervolgt Khadija: "Alle klachten zijn verzameld en gebundeld in een zwartboek. Dat hebben we, met
een aantal eisen, bij Zayaz aangeboden. We hebben die ochtend flink uitgepakt en bewust de
media en politiek erbij betrokken om nu écht aandacht te krijgen voor onze problemen." Zayaz
reageerde verbaasd.” Dat bevestigt ook woordvoerder Sarie Sleenhof: “We schrokken van het
aantal klachten. Het beeld dat bewoners hadden van de situatie was duidelijk anders dan dat
van ons. Een aantal meldingen was wel bij ons bekend. Maar dat kwam niet in de buurt van de
hoeveelheid meldingen die de bewoners hadden opgehaald.”

In samenwerking met het Actiecomité Kruiskamp startte Zayaz een onderzoek. Na een oproep aan 336 bewoners kwamen er 158 meldingen binnen over schimmel, vocht en tocht. Deels bleken deze klachten niet eerder of niet goed door Zayaz geregistreerd te zijn. En
deels waren ze nog niet eerder, of misschien niet op de juiste manier, gemeld. En tegelijkertijd was een deel van de problemen wél bekend, aldus Zayaz. “Dat hebben we ook toegelicht aan het Actiecomité, toen zij op 26 oktober op ons kantoor waren uitgenodigd om de
eerste resultaten van het onderzoek te bespreken en vervolgafspraken te maken”, aldus Sarie. “We konden toen gelukkig vertellen dat
we voor een deel van de woningen (omgeving Generaal Rosslaan) al een tijdje bezig zijn met de voorbereidingen voor een renovatie.”
Inmiddels hebben de bewoners hierover een brief gekregen. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2020.
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Eindelijk gehoor voor schimmel- en vochtproblemen..... (vervolg)
Onafhankelijk expert
Voor de woningen die niet op de lijst staan voor renovatie, wordt een onafhankelijk expert ingeschakeld. Ook de bewoners van die woningen hebben hierover een brief gekregen. Inmiddels deed Khadija namens het Actiecomité haar 'huiswerk' en verdiepte zich grondig
in mogelijke oplossingen. "We hebben Zayaz gemeld met welk onafhankelijk onderzoeksbureau we in zee willen en tegelijkertijd onze
wensen neergelegd. We houden een vinger aan de pols." Deze expert gaat binnenkort de woningen onderzoeken en advies geven over
hoe de problemen moeten worden opgelost.
Vertrouwen is terug
"Natuurlijk is het afwachten hoe snel het geregeld wordt, maar we zijn in ieder geval blij dat we nu echt gehoord zijn", vinden beide dames van het Actiecomité. Khadija: "Zayaz is oprecht geschrokken en heeft excuses aangeboden. Dat voelde voor ons als een erkenning.
Jammer dat het zo ver moest komen, maar zo zie je: samen sta je sterk!"
Sia benadrukt: "De frustratie die zich in jaren heeft opgestapeld is natuurlijk niet een-twee-drie weg, maar het vertrouwen is terug. Zowel
in de relatie als in de aanpak." Ook Zayaz is blij met het herstel van het vertrouwen. En is bovendien vastbesloten om te leren van deze
situatie. Sarie: “Het is duidelijk geworden dat bewoners zich niet gehoord voelen door ons. Daarvan schrokken we misschien nog wel het
meest. Dus dat heeft onze volle aandacht. En verder hoop ik dat deze situatie niet alleen voor Kruiskamp iets oplevert, maar dat we in het
vervolg ook in andere complexen beter in staat zullen zijn oorzaken van schimmels te vinden. En deze samen met huurders te bestrijden.”
Wilt u meer weten over schimmel in woningen? In de november-editie van het bewonersmagazine Buurt gaf een onafhankelijk expert meer informatie
en advies over dit onderwerp. U kunt dit artikel teruglezen via www.zayaz.nl/buurt.

72 nieuwbouwappartementen van Zayaz aan de JP Coenstraat/Dirk Hartogstraat.....

Begin november kregen de bewoners van de 36 appartementen aan de JP Coenstraat de sleutel van hun nieuwe woning. In december
volgen de 36 appartementen in het complex aan de Dirk Hartogstraat.
De Hoorn en De Eendracht
De appartementen zijn verdeeld over 2 gebouwen.
De gebouwen zijn vernoemd naar de schepen van JP Coen; De Hoorn, en Dirk Hartog; De Eendracht. Ieder gebouw bestaat uit 36 appartementen en 5 woonlagen. De appartementen hebben 1 of 2 slaapkamers. Ze zijn gelijkvloers en de verdiepingen zijn met de lift
bereikbaar.

foto's: Marc Bolsius

In dit project is extra rekening gehouden met veiligheid en leefbaarheid. Vanuit de appartementen is zicht op de binnenplaats. En in het
nieuwe complex zijn ook benedenwoningen. Dit komt de veiligheid en leefbaarheid in de buurt ten goede.
Voorrang voor oud-bewoners
Eind 2016 zijn de 2 complexen die er stonden, gesloopt. Deze moesten plaats maken voor de nieuwe appartementen. Oud-bewoners van
deze complexen kregen voorrang bij het toewijzen van de nieuwe woningen.

Boer Kees...Kerstboodschap

Het ware licht
is niet buiten ons te vinden
maar binnen in ons
In ieder mens is dit licht aanwezig,
hoe klein het soms ook kan zijn.
Onze opdracht in dit leven
is dit licht in onszelf te ontdekken
opdat het werkzaam kan worden en kan uitstralen
Wij wensen u allen licht en warmte toe en een gezond 2019
Boer Kees

20181202SWW
WKS 2018
04.indd2018.indd
7
705744
december
7

Draagt januari een
sneeuwwit kleed,
wordt de zomer zeer
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Heeft u nog wat tijd over??
Wilt u iets doen voor een ander??

Cliëntenraad Park De Taling zoekt een secretaris en voorzitter!!
Woon- en zorgcentrum van Neynsel De Taling heeft een wettelijk vereiste Cliëntenraad. De leden van deze raad, vertegenwoordigen
de bewoners in zeer veel uiteenlopende zaken. Dat kan gaan over maaltijden, schoonmaak, inrichting van het huis. Maar ook zaken als
kwaliteit van zorg, veiligheid en de gevolgen van de transitie van Zorg naar Welbevinden, de participatiewet, horen zeker tot het aandachtsveld van de Cliëntenraad. Bij verschillende onderwerpen heeft de Cliëntenraad een gevraagd en ongevraagd adviesrecht.
Welke werkzaamheden kent de Cliëntenraad?
Voorzitter en secretaris zijn het dagelijks bestuur en zodanig afgevaardigden naar de Centrale Cliëntenraad van de Van Neynselgroep
waaronder woon- en zorgcentrum De Taling valt. Eens per twee maanden is er een lokale raadsvergadering. Deze vergaderingen staan
in het teken van elkaar informeren over lokale- en centrale aangelegenheden.
Maandelijks vergadert de raad met de wijkmanager van de Taling. Verder is er elke 3de zaterdag van de maand koffie met de raad,
waarbij bewoners en contactpersonen aanschuiven om hun ervaringen met ons te delen.
Werken in de Cliëntenraad is ontzettend leuk en boeiend werk. Er wordt veel werk verzet dat rechtstreeks met het welzijn van de bewoners te maken heeft. Het werk is veelzijdig, afwisselend en kan veel voldoening geven.
We willen graag in gesprek komen met nieuwe leden die de huidige voorzitter en interim secretaris kunnen opvolgen Daarvoor zoeken
we betrokken personen die zich een aantal jaren willen inzetten en in de toekomst het dagelijks bestuur kunnen overnemen.
Voor meer informatie of een oriënterend gesprek, neem gerust contact op met de voorzitter:
Annelies van Logten-Godschalk, voorzitter Cliëntenraad op telefoonnummer 06 531 05 334 of via talingcr@gmail.com

Activiteiten bij Van Neynsel De Taling voor 55+ ers.....
Van Neynsel De Taling biedt voor de 55+-ers uit de wijk verschillende activiteiten aan.
Al deze genoemde activiteiten zijn gratis (behalve de aankoop van een Kienkaart). Zo kunt u elke week:
Maandag 14:00 uur
Dinsdag 10:00 uur
Dinsdag 14:00 uur
Woensdag 10:00 uur
Woensdag 14:00 uur
Woensdag 14:00 uur
Donderdag 10:00 uur
Vrijdag 14:30 uur
Zaterdag 18:45 uur

schilderen of sjoelen
Rummikub
Kienen (kosten kaart € 2,-)
Jeu de Boules
Dammen
Handwerken
Geheugenoefening in het Trefpunt
Kegelen
Gebedsdienst

Wij hopen u te mogen ontvangen bij een van deze activiteiten in ons mooi vernieuwde Atrium in Van Neynsel De Taling.
Op onze website www.vanneynsel.nl kunt u nog meer activiteiten vinden welke elke maand wisselend zijn.

Meld je klus aan voor NLdoet op 15 en 16 maart 2019.....
NLdoet is dé kans om elke klus te klaren. Je legt als organisatie nieuwe contacten, er wordt extra werk verzet met
nieuwe vrijwilligers en je zet jullie organisatie in het zonnetje.
Het Oranje Fonds zet de schijnwerpers op vrijwilligerswerk en ondersteunt jullie graag hierbij!
Elke natuurorganisatie kent het: klussen en activiteiten die belangrijk zijn maar waar de mankracht voor ontbreekt. Het opknappen van
het clubgebouw, repareren van gereedschappen, lenteklaar maken van de moestuin of het timmeren van nestkastjes…
Voor dat soort klussen organiseert het Oranje Fonds ook in 2019 weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Doe je ook (weer) mee op 15 en 16 maart?
Financiële bijdrage en gratis promotie
Het Oranje Fonds heeft in totaal € 2,5 miljoen beschikbaar als bijdrage voor materialen, entreebewijzen en catering.
Organisaties kunnen tot 1 februari maximaal € 400,= per locatie aanvragen. Doe snel een aanvraag, want op=op. Op nldoet.nl lees je de
voorwaarden en vind je het aanvraagformulier.
Iedere organisatie krijgt begin maart ons NLdoet promotiepakket. In februari 2019 roepen wij heel Nederland op om tijdens NLdoet de
handen uit de mouwen te steken. Zo maken we samen van NLdoet een succes!
Het Oranje Fonds helpt graag bij de organisatie. Voor veel voorkomende
klussen hebben wij voorbeelddraaiboeken ontwikkeld.
Overweeg je mee te doen maar weet je niet precies hoe?
Kijk op www.nldoet.nl voor deze handige draaiboeken
en nog veel meer slimme tips en downloads!
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Koor Duketown Ladies zoekt meer Ladies!

Duketown Ladies uit ‘s-Hertogenbosch is een enthousiast barbershopkoor met ruim 20 leden. Heb je ons optreden (zie foto links) in het Noordbrabants Museum op 8 september (Open MonumentenDag) gezien? Dat
was een geweldige ervaring voor ons enthousiaste koor.
Maar … wij kunnen nog wel wat ladies gebruiken. 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.
Wij zingen 4-stemmig, a capella en bij optredens: zonder bladmuziek.
Spreekt je dit aan?
Kom vrijblijvend op de repetitieavond kijken en luisteren: maandag in
het Dieze College, ingang Bilderdijkstraat 20, 5216 TA ’s-Hertogenbosch,
19:30 - 22:15 uur.

Contact: secretariaat@duketownladies.nl of tel. 06 22031428 (Marti Hegt) of 06 23717874 (Tryntsje van Vessem)
Info: www.duketownladies.nl of zoek ons op op Facebook en/of Twitter.
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Wie het kleine niet eert, is het grote.....

Dat is zo’n beetje de insteek die wij als Stichting de Bossche Hoeve steeds hebben. Of het nu gaat om de inzameling
van lege ﬂessen of de inzameling van kleine huishoudelijk apparaten.
Maar ook op het gebied van de renovatie van het park. Kleine partijen klinkers die wij hebben verzameld hebben
nu geresulteerd dat het terras geheel is aangepast, rolstoel, rollator, kinderwagen, buggy enz. enz. vriendelijk. Het
gemakkelijkste was het geweest als we de kinderkoppen en Zweedse keien die sinds jaar en dag op de Bossche
Hoeve lagen hadden laten afvoeren. Maar ook dat had veel geld gekost. Vandaar dat wij er voor gekozen hebben
om die toch weer te verwerken op de boerderij, ze horen er thuis. Hiervoor worden de wintermaanden gebruikt.
Ook op het gebied van hout, nu we dit schrijven is er nog niets aan de hand. Maar we kunnen verwachten dat binnen enkele tijd wederom een ophokplicht voor het pluimvee van kracht wordt vanwege de vogelgriep. Onze boerderij moet zeer alert zijn op deze ziekte.
De grote Lindebomen op de boerderij zijn verzamelplaatsen voor duizenden spreeuwen uit de wijde omgeving. Iedere avond komen
ze in zwermen overnachten in die bomen. Overdag splitst die hele grote zwerm zich op in kleinere zwermen en trekken ze er op uit in
hun eigen foerageergebieden. Mocht er in zo’n gebied vogelgriep heersen dan kunnen enkele spreeuwen daar mee besmet geraken.
Indien er dan een poepje in de kippenweide belandt heb je de poppen aan het dansen. En ja, die spreeuwen poepen veel! Indien er een
ophokplicht komt dan dient het meeste pluimvee “opgehokt” te worden. D.w.z. geen contact met het publiek en afgeschermd aan de
bovenkant. Voorgaande jaren hebben wij daar van alles voor uit de kast gehaald. Wij hebben wel een ruime kippenstal maar als al het
pluimvee daar in opgesloten moet worden is dat allerminst diervriendelijk. Zo hebben we voorgaande jaren ook met tenten gewerkt.
Allemaal verre van ideaal. Daarom hebben wij er voor gekozen om enkele “sluizen” te maken. Simpelweg enkele hekwerken op een
rijtje die aan de bovenkant gemakkelijk zijn af te dekken. Zo hebben de dieren bij een ophokplicht de ruimte en kunnen we bijvoorbeeld
ook de eenden van de ganzen en kippen scheiden. Hiervoor hebben wij regelmatig partijtjes hekwerk en hout ontvangen. Spullen die
moeten wachten tot de geschikte vrijwilliger die kan verwerken, soms eerst in ruwbouw en de afwerking volgt dan later. Door op deze
wijze te werken kunnen we veel bereiken met zo min mogelijk kosten.
Op deze wijze hebben we afgelopen zomer ook een mooie vijver gemaakt. De Koikarpers die hierin verblijven hebben ontzettend veel
aantrekkingskracht. Het is ook een mooi gezicht als je die dieren ziet happen naar de vijverkorrels. Ook deze dieren zijn net zoals alle
dieren super tam.
7 Oktober hebben wij ook stil gestaan bij Werelddierendag. Samen met de BBS Kruiskamp hebben wij die dag van alles georganiseerd,
een rommelmarkt, schmincken, ponyrijden, demonstratie bijen en natuurlijk het buurtpodium onder leiding van Kees Verlaar. Uit de
reacties van de bezoekers ook weer een geslaagd evenement wat goed is bezocht.
Het gezegde wat je nu nog wel eens hoort “we hebben een prachtige zomer gehad” is iets wat wij helaas niet kunnen beamen. Grote
droogte waardoor wij veel hebben moeten besproeien. Iets wat helaas voor enkele weiden nog niet afdoende was. Gras wat niet groeide door het weer waardoor de dieren al zeer vroeg in het jaar “bij”gevoerd moesten worden. Uiteraard brengt dat de nodige kosten
met zich mee. Maar ook verkoos het meeste publiek de verkoeling van het strand voor een bezoek aan de Bossche Hoeve. Hierdoor liep
de boerderij uiteraard ook de inkomsten van de verkoop van zakjes voer mis. Een dubbel gemis dus. Twee weilanden hebben zich ook
niet hersteld van de droogte waardoor die in het voorjaar “aangepakt” moeten worden, ook weer kosten.
Om u een indicatie te geven van onze kosten. Eén van de grootse kosten is onze energierekening. Al onze apparatuur hebben wij al aangepast zodat het maximale energiezuinige is bereikt. Toch zitten wij aan een jaarlijkse energierekening (elektra) van ruim € 4.700,- op
jaarbasis. Daarnaast: Bankkosten zijn 375,- per jaar, Telefonie/internet/alarmcentrale € 1200,- per jaar. Verzekeringen € 650,- per jaar,
Ongediertebestrijding € 400,- per jaar (niet verplicht maar wij willen geen risico’s lopen m.b.t. de volksgezondheid), Afvalstoffen € 350,per jaar, Diverse belastingen (waaronder WOZ) € 2000,- per jaar. Oh ja, ook nog de kosten voor diervoeder en dierenarts, welke zeer
weersafhankelijk zijn en dit jaar (grote hitte en droogte) al ruim over de € 5.000,- zijn. Hier tegenover staat de gemeentelijke bijdrage
van € 9.250,- per jaar. Vandaar dat wij op zoek zijn gegaan naar mogelijkheden om te besparen.
Eén van die interessante mogelijkheden zijn de windmolens die binnenkort gebouwd gaan worden op een steenworp van de onze wijk.
Door de aanschaf van windmolendelen à € 190,- kunnen wij structureel per aandeeltje een leuk bedrag terugverdienen. Zie hiervoor
ook: https://www.bosschewindmolenwest.nl/
Vandaar dat wij op verschillende organisaties een beroep hebben gedaan om ons enkele delen te gunnen. Staat u ook daarvoor open
dan kunt u een bijdrage geven op bankrekeningnummer IBAN: NL57 RABO 0308094018 t.n.v. Stichting de Bossche Hoeve.
Ook deze winter zijn wij voor u 7 dagen per week geopend, kijk voor de actuele openingstijden op onze facebookpagina.
Ook zijn op onze facebookpagina meerdere foto's van het evenemnet d.d. 7 oktober j.l. te bewonderen.

Hopelijk tot binnenkort!...........Stichting De Bossche Hoeve
De Bossche Hoeve, Kruiskampsingel 565A

e-mail: debosschehoeve@denbosch800.nl
twitter: https://twitter.com/debosschehoeve
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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

Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag?
In principe heeft een werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd of op verzoek van de werkgever wordt ontbonden.
Maar wat nou als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en er tegelijkertijd een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor dezelfde functie maar voor een kortere arbeidsduur? De Hoge Raad (in Nederland de hoogste rechter) heeft geoordeeld dat ook een werknemer die door omstandigheden zijn voltijdcontract moet verruilen voor een deeltijdaanstelling recht heeft op een (gedeeltelijke) transitievergoeding.
In deze casus werd de arbeidsovereenkomst van een docente in verband met langdurige ziekte in omvang terugbracht van bijna fulltime naar 55%. Ze was in 2013 gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden en na overleg
besloten werkgever en werknemer dat zij minder zou gaan werken. Haar voltijdcontract werd opgezegd en ze
werd vervolgens aangenomen in deeltijd. Beide partijen waren het eens over deze gang van zaken. De werknemer eiste vervolgens toch een transitievergoeding. Haar arbeidsovereenkomst was immers opgezegd.
In de wet is opgenomen dat er alleen een transitievergoeding betaald dient te worden als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Onze wet kent geen ‘gedeeltelijk ontslag’. Er is derhalve ook geen bepaling waarin
staat dat een werknemer aanspraak kan maken op een gedeeltelijke transitievergoeding in het geval de arbeidsduur wordt verminderd.
Toch oordeelt de Hoge Raad dat een transitievergoeding ook bij gedeeltelijke beëindiging moet worden uitgekeerd. De Hoge Raad vindt dat een werknemer in bijzondere gevallen bij gedeeltelijk ontslag recht heeft op een
gedeeltelijke transitievergoeding. Hiervan is sprake wanneer de arbeidstijd van een werknemer structureel en
substantieel wordt verminderd. Dit is onder andere het geval wanneer een arbeidsplaats gedeeltelijk vervalt
wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Ook kan hiervan sprake zijn bij blijvende arbeidsongeschiktheid.
De Hoge Raad oordeelt dat de werknemer recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding in de gevallen
dat de arbeidsduur wordt verminderd in de vorm van een gedeeltelijke beëindiging, een algeheel ontslag gevolgd door een nieuwe arbeidsovereenkomst of een aanpassing van de arbeidsovereenkomst.
Let wel op! Niet in alle gevallen van arbeidsurenvermindering heeft een werknemer aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding. De Hoge Raad beperkt de werking van zijn oordeel namelijk nadrukkelijk. Urenvermindering dient plaats te vinden omdat omstandigheden daartoe dwingen, ze moeten substantieel zijn (de
arbeidstijd wordt met minimaal 20 % verminderd) en de urenvermindering dient structureel te zijn (de vermindering zal naar redelijke verwachting blijvend zijn).
Mocht u onverhoopt nog vragen hebben over een gedeeltelijke
transitievergoeding of wordt u geconfronteerd met andere
arbeidsrechtelijke kwesties, dan kunt u vrijblijvend contact
opnemen met Willems van Bladel Advocaten.
Uiteraard staan wij van Willems van Bladel Advocaten
te ’s-Hertogenbosch voor u klaar!
foto: Huub Hulsen
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KIDS REPORTERS WEST STELLEN ZICH VOOR.....
Yinthe (10 jaar): ik zit bij de Kids Reporters West omdat ik meer wil weten over de politiek en omdat ik wil weten wat kinderen van hun
school vinden. Ook wil ik mensen hun mening te horen en mijn mening te geven , ik wil vloggen en interviewen, en filmen en fotograferen.
Ruben (11 jaar): ik zit bij de Kids Reporters West omdat ik het leuk vind om te leren om te filmen, vloggen, interviewen en fotograferen.
Nazra (10 jaar), ik zit bij de Kids Reporters West omdat ik het leuk vind om te fotograferen.
Maar wij zijn natuurlijk niet de enige die bij de Kids Reporters zitten.
Enzo, Daphne, Matteo, Lisa-Marie, Aya, Rana, Erkan, Mohamed, Dina en Rashida zitten er ook allemaal bij.
Wij zijn dus met 13 Kids Reporters!
Wij leren om te filmen, fotograferen, interviewen en vloggen.
Wij zijn ook naar De Taling geweest en naar Het Bossche Kinderparlement geweest.
Wij hebben ook vaak vergaderingen en dan overleggen we wat we doen.
En om al die dingen te leren is natuurlijk super tof!
Is er in de wijk iets leuk of interessants te doen dan kun je altijd contact met ons opnemen via www.kidsreporterswest.nl
en wie weet komen we elkaar binnenkort wel tegen!
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KIDS REPORTERS WEST OP BEZOEK BIJ DE TALING.....
De Kids Reporters West waren de afgelopen dinsdagen naar de Taling gegaan. Bij De Taling
gingen ze de senioren fotograferen voor een fotowedstrijd. En ze gingen ook nog interviewen.
In totaal hebben we 4 mensen geïnterviewd.
Het bowling koppel
Het koppel was heel goed in bowlen in het verleden. Ze hadden nog wel een paar schoenen
en een bowlingbal van vroeger. Ze houden ook van dansen. Hun dansstijl is ballroomdancing.
De kunstenaar
Meneer van Abkoude, zo heet de kunstenaar. Hij maakt kunst van belangrijke mensen, maar
hij maakt niet alleen kunst, ook maakt hij foto’s van speciale voorwerpen en hij maakt boompjes van mineraalstenen.
De Vogelliefhebber
Meneer van Boekel houdt veel van vogels. Hij heeft ook een vogelkooi hij doet ook Tiffany.
Tiffany is mozaïek dat doet hij meestal in zijn vrijetijd.
Boomonderzoekster
Als laatste zijn we op bezoek geweest bij mevrouw van Hensbeek die stambomen onderzoekt
en heel goed kan schilderen. Zij zit altijd in haar kantoortje te werken en in haar vrijetijd zit ze
te schilderen.
Wij vonden het bezoek super leuk en interessant. het interviewen ging heel goed de foto’s zijn
goed gelukt en het filmen was fascinerend.

HET BOSSCHE KINDERPARLEMENT.....
Het gebeurde allemaal op vrijdag 9 november. De vergadering van het Bossche kinderparlement in het stadhuis.
Er werden verschillende thema’s besproken. De thema’s waren:Sport en bewegen, Leuker leren, Verkeer en Respect.
En er was zelfs een nummer over het thema respect geschreven, respect heen is respect terug. Veel basisscholen kwamen naar het
parlement. Er werd bijvoorbeeld gezegd bij het thema leuker leren: ’’Meer rekenspelletjes tijdens de les en in plaats van uit een boek te
leren er ook echt heen te gaan.” Er werd heel veel besproken over de thema’s.
Matteo van KRW gaf daarop antwoord: ’’Bij het Bossche kinderparlement was het leuk en leerzaam want ze hebben bij de meeste thema’s veel gezegd. Het was heel leuk, maar het was wel een beetje chaotisch’’. Dina vertelde ook haar mening: ’’Ik vond het heel gezellig
en er waren veel bekende gezichten, maar wat ik ook leuk vond is dat er veel scholen mee deden’’.
Dus in het algemeen: Een leuke en leerzame dag!

20181202SWW
WKS 2018
04.indd2018.indd
14
705744
december
14

2-12-2018
17:16:47
03-12-18
14:10

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 !
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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
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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
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

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
2-12-2018
17:16:48
03-12-18
14:10

Voor wie meer wil
bewegen en van de
natuur wil genieten!
Vindt u het leuk om regelmatig met een groep
een uurtje langs een groene route te wandelen?
Doe dan mee met Gezond Natuur Wandelen.
Elke week, het hele jaar door, is er een wandeling
van een uur door de prachtige natuur van
’s-Hertogenbosch en omstreken. De route kan
variëren en de wandeling gaat altijd door. De
start is op een vaste plaats en tijd.
Vrijwilligers begeleiden de groep en vertellen
onderweg iets over de natuur. De wandelingen
zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die
graag wat meer willen bewegen. Iedereen die
het gewoon leuk vindt met een groep een uurtje
op stap te gaan, is welkom. De wandelingen zijn
gratis en u hoeft zich niet van tevoren op te
geven. Na afloop is er (niet gratis) koffie en thee.

’s-Hertogenbosch

- ’s-Hertogenbosch-West
Elke donderdag om 9.45 uur vanaf
Clubhuis Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO
De Eendenkooi 13, 5223GJ ‘s-Hertogenbosch
Info: ruud@oss-volo.nl

t

an

Wandel gezellig mee,
het is gezond en u steekt
ook nog wat op van
de natuur.

Welkom!

www.gezondnatuurwandelen.nl
met medewerking van o.a.

FUNCTIEPROFIEL VRIJWILLIGE AMBASSADEUR DOE MEE!

Algemeen
Het project DOE MEE! wil dat alle kinderen in Nederland onbeperkt mee kunnen doen in sport, cultuur, op school
en in de vrije tijd. Om dit te bereiken zijn er vrijwillige ambassadeurs die vanuit de basisscholen actief zijn. Zij
helpen ouders bij aanvragen voor stichting Leergeld, Jeugdcultuurfonds, en het jeugdspor�onds. Ook met andere vragen kunnen ouders
bij de ambassadeurs terecht. De ambassadeurs kunnen zelfstandig ouders verwijzen naar de kledingbank en speelgoedbank en zelf de
aanvragen voor Leergeld, sport-en cultuurfonds afhandelen. Ook voor andere vragen gaan de ambassadeurs actief op zoek.
Doel van de functie:
Kinderen kunnen onbeperkt meedoen. Geld is geen belemmering voor kinderen om mee te doen met activiteiten. Ouders voelen zich
gehoord en ondersteund. De school wordt ontlast.
Taken en verantwoordelijkheden
• De ambassadeur onderhoud contact met school om de signalen op te pakken
• De ambassadeur is integer naar de deelnemers en mede ambassadeur(s) toe. Dit betekent dat hij/zij vertrouwelijk omgaat met persoonlijke gegevens van deelnemers en mede ambassadeurs en dat de ander met respect en aandacht wordt benaderd.
• De ambassadeur verzorgt de aanvragen voor stichting leergeld, jeugdspor�onds en jeugdcultuurfonds, de kledingbank en speelgoedbank.
• De ambassadeur wijst ouders op mogelijkheden om het inkomen aan te vullen of een beroep te doen op hulp. Waar nodig wordt
doorverwezen naar de wijkpleinen of andere hulpverlening
Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met Jill Franken – Welzijn Divers – j.franken@divers.nl – 06 518 66 539
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nethcalk :njiz ETPE roov seitacidnI
,seepeink nethca lk ,see pred uohcs
fo –sinnet( goobelle ed naa nethcalk
roopsleih ,njipteov ,)goobellesreflog

?ETPE reennaW

ew nennuk roodreiH .eiparehtnefeo tem eitanibmoc ni tsapegeot djitla sno jib tdrow ETPE
negninefeo tiu reemredno taatseb eiparehtnefeo eD .letsreh kjilegom deog oz nee naa nekrew
.nedrow et raabtsaleb reem nepleh reips fo seep ed eid

fo gnitsalebrevo ed nav eitacol ed tdrow taarappa-ohce sno nav pluheb teM ?ETPE tkrew eoH
t em r a a b k j i l eg r ev , d l a an e n nu d ne e t u e par e h t e d l a z an r a a D . t hc oz e g p o g i r u e kwu a n g n i k ets t n o
-sgniketstno teh nI .negnerbni staalp edreesilakoleg ed po seicerp ,ejdlaanruutcnupuca nee
dlaan ed rood tietisnetni egal nee redno moorts taarappa-ETPE teh nav pluheb tem tdrow deibeg
et seicerp njip ed nav staalp ed eifargohce ed rood tadmo deog oz njiz netatluser eD .dieleg
elekne aN .dlednaheb tdrow kelp edeog ed po skeertsthcer roodraad re ne si neresilakol
.jirvnjip u tneb fo drednimrev krets kaav njip ed si negnilednaheb

ehcsinorhc nav nelednaheb teh roov edohtem edneffertleod nezeweb nee si eipareht-ETPE
maahcil teh si gniketstno egirudgnal nee jiB .nereips ne nezep naa serusselb fo negniketstno
nellec negiesmaahcil ed tadmo ,nelletsreh et gniketstno ed taats ni reem tein flez smos
nav nessapeot teh rooD .neggil et nemok lits nessecorpletsreh elamron ed ne nekar ”dieomrev“
.dletsreh njip ed nav eitacol ed po tcerid negomrevletsreh kjilruutan teh tdrow ETPE

2-12-2018 17:16:50

Fysiotherapie Helftheuvel: fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en kinderpraktijk
Helftheuvelpassage 109b Den Bosch — www.fysiotherapiehelftheuvel.nl — tel 073 6847100

! fa nereips fo nezep naa njip wu nav rellens edohtem-ETPE ed teM
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BEHANDELING
BEHANDELINGVAN
VANLANGDURIGE
LANGDURIGE
PEES–
PEES–EN
ENSPIERKLACHTEN
SPIERKLACHTEN

Voor EPTE-behandeling hanteren wij ons reguliere behandeltarief plus een eigen bijdrage voor de
hoge apparatuurkosten. Via 073-6847100 kunt u een afspraak maken. Bent u in onze praktijk,
dan kunt u via de rode telefoon contact leggen met de assistente. Wij helpen u graag verder!
Een afspraak maken
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EPTE biedt veel voordelen. Omdat er lokaal en zeer
precies behandeld wordt, wordt gezond weefsel ontzien.
De behandeling met het apparaat duurt maximaal
enkele minuten en is nauwelijks pijnlijk. U heeft geen
medicijnen of operatie nodig en bent vaak binnen enkele
behandelingen van uw klachten af.

EGIRUDGNAL NAV GNILEDNAHEB
NETHCALKREIPS NE –SEEP

Indicaties voor EPTE zijn: klachten
schouderpees, klachten kniepees,
klachten aan de elleboog (tennis– of
golferselleboog), voetpijn, hielspoor
klachten, ontsteking van de achillespees of een hamstringblessure.
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Voordelen van EPTE

,neduO ned saB
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EPTE wordt bij ons altijd toegepast in combinatie met oefentherapie. Hierdoor kunnen we
werken aan een zo goed mogelijk herstel. De oefentherapie bestaat ondermeer uit oefeningen
die de pees of spier helpen meer belastbaar te worden.
,neduO ned saB
tueparehtoisyF
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Hoe werkt EPTE? Met behulp van ons echo-apparaat wordt de locatie van de overbelasting of
ontsteking nauwkeurig opgezocht. Daarna zal de therapeut een dunne naald, vergelijkbaar met
een acupunctuurnaaldje, precies op de gelokaliseerde plaats inbrengen. In het ontstekingsgebied wordt met behulp van het EPTE-apparaat stroom onder een lage intensiteit door de naald
geleid. De resultaten zijn zo goed omdat door de echografie de plaats van de pijn precies te
lokaliseren is en er daardoor rechtstreeks op de goede plek wordt behandeld. Na enkele
behandelingen is de pijn vaak sterk verminderd of bent u pijnvrij.
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EPTE-therapie is een bewezen doeltreffende methode voor het behandelen van chronische
ontstekingen of blessures aan pezen en spieren. Bij een langdurige ontsteking is het lichaam
soms zelf niet meer in staat de ontsteking te herstellen, omdat de lichaamseigen cellen
“vermoeid” raken en de normale herstelprocessen stil komen te liggen. Door het toepassen van
EPTE wordt het natuurlijk herstelvermogen direct op de locatie van de pijn hersteld.

Met de EPTE-methode sneller van uw pijn aan pezen of spieren af !
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Nieuw project in West: alle kinderen kunnen sporten!.....

Vier sportverenigingen in de wijk West (De Schutskamp en De Kruiskamp) bieden binnenkort samen met de
gemeente en de basisscholen de mogelijkheid dat alle kinderen in deze wijk kunnen sporten.
Deze sportverenigingen zijn: atletiek- en hardloopvereniging O.S.S.-VOLO, voetbalvereniging CHC, tennisvereniging De Schutskamp en tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81. Samen met de gymleerkrachten van de vijf basisscholen geven zij alle kinderen van 6 tot 12 jaar de komende twee jaar de kans kennis te maken met deze sporten. In totaal gaat het om
ongeveer 1000 kinderen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het rijk en de gemeente.
Alle kinderen kunnen eerst via kennismakingsactiviteiten onder schooltijd de verschillende sporten leren ontdekken. Daarna kunnen ze
na schooltijd vrijwillig deelnemen aan vervolgactiviteiten van hun keuze onder leiding van een jeugdtrainer. In de laatste fase krijgen ze
training bij de vereniging zelf. En als de kinderen het leuk vinden kunnen ze daarna ook lid worden van die sportvereniging.
Wanneer er thuis te weinig geld is kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur de contributie betalen. Want elk kind moet kunnen sporten!
De ouders worden vanaf het begin bij het project betrokken. Ook via de wijkkrant houden wij u op de hoogte.
Meer informatie via: ruud@oss-volo.nl

Kom lekker hardlopen !!

Na O.S.S.-VOLO is dé atletiek- en hardloopvereniging van ‘s-Hertogenbosch. Bij deze gezellige club kun je onder
leiding van ervaren en geschoolde trainers op allerlei niveaus trainen. Bij O.S.S.-VOLO kun je trainen op de atletiekbaan maar trainingen vinden afwisselend ook in het buitengebied plaats. Verder hebben we allerlei materialen
om gevarieerde trainingen aan te bieden.

Iedereen is welkom bij O.S.S.-VOLO
Van beginneling tot ervaren loper en van jong tot oud: van harte welkom! De meeste looptrainingen vinden op maandag- en donderdagavond plaats. Maar er is ook een ochtendgroep. Lijkt het je leuk om eens onder begeleiding van een ervaren trainer te lopen kom dan
gerust eens langs. De eerste paar proeftrainingen zijn gratis.
Speciale ochtendgroep voor senioren
Voor 50-plussers is er een speciale loopgroep die overdag traint op dinsdag- en donderdagochtend van 9.45 tot 11.00 uur. Na aﬂoop kun
je nog gezellig koffiedrinken. Heb je interesse in deze ochtendgroep? Meld je dan voor aanvang van de training bij trainer Wim Gielis of
stuur een mailtje naar wim_gielis@hotmail.com.
Waar?
Je vindt het clubhuis en de atletiekbaan van O.S.S.-VOLO aan De Eendenkooi 13 in ’s-Hertogenbosch (West).
Voor meer informatie: zie www.oss-volo.nl of mail naar secretaris@oss-volo.nl

Wandel je FIT.....
Voor wie?

Voor bewoners van ’s Hertogenbosch West van 50 jaar en ouder die het leuk vinden
om wekelijks met een groep te wandelen.
Wanneer?
Iedere donderdag van 13:30 tot 14:30 uur.
Waar?
Begin- en eindpunt is Park De Taling (Eendenkooi 2). We verzamelen bij de receptie.
Hoe ver?
Afhankelijk 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.
Kosten?
€ 11,95 per maand. Dit is inclusief een kopje 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

Bridge op donderdagmiddag.....

Op donderdagmiddag kunt in SCC De Helftheuvel komen bridgen.
De bridgeclub bestaat al heel lang. Er wordt in een ontspannen
sfeer gebridged van 13:30 tot 16:30 uur.
Interesse? Kom eens kijken of liever nog, meedoen!!

Nieuwe leden gezocht.....

Nieuwe leden gezocht door Eerste Bossche Klaverjasclub '87
Elke donderdagavond klaverjassen wij van 19:30 tot 22:00 uur.
BBS Boschveld | Zernikestraat 2 | 5223CD 's-Hertogenbosch

Kosten € 2,= p.p.

Gezelligheid is troef !

Inlichtingen bij L. Tillmans, 073 6241 000

Info: Ria Koning tel. 06 516 38 032
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Scouting Columbus.....

Het was weer een turbulente periode bij onze groep en in tegenovergesteld tot de bomen die in de herfst langzaam
kaal worden zie je bij ons steeds warmer geklede kinderen buiten rondlopen. Want dat we buiten zijn dat is een gegeven, maar toch zitten ook wij wat vaker binnen en naarmate het echt kouder word zal er minder leven op onze blokhut
te zien zijn. Binnen is er namelijk ook meer dan genoeg te doen. Zo hebben onze Welpen (7 tot 11 jaar) twee weken
geleden een filmavond gehouden waarbij ze allemaal eigenlijk veel te laat naar bed zijn gegaan. Deze avond was voor
de jeugdleden de ideale manier om langzaam wat beter te wennen aan het slapen buiten de deur zodat ze deze zomer met veel plezier
op zomerkamp kunnen gaan. De Bevers (5 tot 7 jaar) zullen over 1 week lekker een nachtje op onze blokhut blijven slapen, dat is voor
deze groep natuurlijk extra spannend maar gelukkig hebben ze er allemaal zin in. De Scouts gaan vandaag zelfs in de blokhut slapen, onze
oudste speltak heeft pas later in het jaar een weekend gepland. De Explorers gaan begin februari bij een van hun staﬂeden overnachten.
Wat er aan het begin van dit seizoen ook opeens gebeurd is, is dat we plotseling een groei van het aantal jeugdleden hebben meegemaakt, meestal schommelt het aantal inschrijvingen gedurende het hele jaar maar nu was het echt gigantisch. Dit betekent dat we helaas
kinderen op de wachtlijst hebben moeten zetten en we zijn nu haastig op zoek naar mensen (tussen de 17 en de 99 jaar) die zich zouden
in willen zetten voor onze groep. Zo kunnen we kinderen van de wachtlijst a�rijgen zodat zo veel mogelijk mensen van scouting kunnen
genieten. Ben je of ken je iemand die hier interesse in heeft dan horen we het graag.
Ben je na het lezen van deze tekst enthousiast geworden over Scouting Columbus neem dan vooral contact op.
[e] secretariaat@scouting-columbus.nl

Project 'In staat tot'

Momenteel zijn we vanuit het kinderwerk van Welzijn Divers bezig met het project ‘In Staat Tot’, een project speciaal waarbij jongens in
de leeftijd van 9 tot 11 jaar uit de wijkem Kruiskamp/Schutskamp en Boschveld/Deuteren. Ongeveer 8 weken lang gaan de jongens aan
de slag met hun aandachtspunten en talenten. Dit doen we door middel van leuke en uitdagende activiteiten!
Tijdens het project komen er verschillende thema’s aan bod waarbij de thema’s ‘’Respect’’ en ‘’Talent’’ als rode draad door het project
lopen. De ouders van de jongens worden bij de voortgang van het project betrokken. Tijdens het project komen o.a. de volgende thema’s
aan bod:
• Respect voor anderen, jezelf & de natuur;
• Vriendschap & samenwerking;
• (leren) Omgaan met boosheid/agressie;
• Talent ontwikkeling
• In je kracht staan.
In het voorjaar van 2019 gaat het project nogmaals van start met nieuwe jongens. Ken jij een jongen of ben jij de jongen die graag mee
zou willen doen aan dit project?
Neem dan contact op met Anneke Baks (kinderwerker Kruiskamp/Schutskamp en Boschveld/Deuteren).
Telefoonnummer: 06 553 22 304 Email-adres: a.baks@divers.nl

Pukkie

MultiSport
Beweeg lessen 2-3 jarige
Locatie : de Vlindertuinen
Jac van Looystraat 5
5216 SB 's-Hertogenbosch
Nicole 06-27317288
Lessen : Donderdag 09.30-10.15

Locatie : BBS Boschveld
Zernikstraat 2
5223 CD 's-Hertogenbosch
Renske 06-15314260
Lessen : Vrijdag 16.00-16.45

Locatie : Churchilllaan
Churcilllaan 81
5224 BT 's-Hertogenbosch
Manon 06-52585262
Lessen : Donderdag 15.15-16.00

Locatie: BBS de AA
Acasiasingel 77
5213 VC 's-Hertogenbosch
Piet 06-52585253
Lessen : Maandag 08.45-09.30

Locatie: de Springplank
Hambakendreef 2-AB
5231 AZ 's-Hertogenbosch
Veerle 06-21153798
Lessen : Donderdag 08.45-09.30

Aanmelden : www.multisportdenbosch.nl

pukkie@multisportdenbosch.nl
multisportdenbosch
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Balletschool Pirouette.....

nieuwe balletschool voor jong en oud.....

Een nieuwe balletschool met een vertrouwd verleden. Dat is Balletschool Pirouette, die in september van start is gegaan in ’s-Hertogenbosch. Elseline van Osch neemt hiermee het stokje
over van Dorry Langenberg die na 44 jaar met pensioen gaat. Met Elseline als gediplomeerd en
zeer ervaren dansdocent blijft de kwaliteit van de balletschool gehandhaafd. Onder een nieuwe
naam, met klassiek ballet en kinderdans als specialisme.
Het lesaanbod varieert van peuter- en kleuterballet voor de allerkleinsten, tot kinderballet en klassiek ballet voor tieners en volwassenen.
De lessen worden gegeven volgens de Cecche�-methode, ontwikkeld door de bekende Italiaanse balletmeester Enrico Cecche�.
Voor iedereen die met plezier wil dansen en daarbij ook iets wil leren. Elke leerling wordt ingedeeld op basis van leeftijd en niveau. Wie
wil, kan deelnemen aan balletexamens.
Volg een gratis proeﬂes en ontdek hoe leuk ballet kan zijn!
Balletschool Pirouette | locatie BBS Boschveld (achter centraal station) | Zernikestraat 2, ’s-Hertogenbosch
06 506 51 819 www.balletschool-pirouette.nl

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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Beste buurtbewoners,
Zondag 17 maart 2019 van 09.30 tot 18.00 organiseert tennisvereniging
De Schutskamp een Open Dag. Op deze dag vinden veel activiteiten
plaats om jullie kennis te laten maken met de tennissport. Zo kun je zelf
tennissen, training volgen, een demonstratiewedstrijd op het hoogste
tennisniveau uit de regio bekijken of gewoon lekker rondsnuffelen en
sfeerproeven bij onze vereniging.
De Open Dag is ook toegankelijk voor jonge kinderen. Daarvoor hebben
we leuke activiteiten, zoals tennis, muurschilderen op de mini-baan of
lekker springen op het springkussen.
Kortom, het maakt niet uit of je ooit getennist hebt of nog nooit een racket
hebt vastgehouden, de Open Dag is voor iedereen gratis toegankelijk.
We hopen dat we jullie de 17e mogen verwelkomen om kennis te maken.
Met sportieve groeten,

MAAK KENNIS
MET TENNIS OP
DE OPEN DAG

De leden van T.V. De Schutskamp
Eendenkooi 3
5223 KG ‘s-Hertogenbosch (West)
Tel.: (073) 623 48 22
info@schutskamp.nl
www.schutskamp.nl

Wij bezorgen niet aan huis
Colofon: De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie (behorend tot de wijkraad West) en verschijnt per jaar 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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