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VAN DE REDACTIE

STAMPPOTTENAVOND

Beste medebewoners,
Nog
og 2 weken, dan is het Kerstmis en dan nog een
week en staan we al weer aan het begin van een
nieuw jaar. Wat 2011 voor ons precies in petto heeft
is onzeker, maar hangt natuurlijk ook af van alle
goede voornemens die we onszelf stellen.
De wijkkrant gaat vanaf 2011 samen werken met de
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken. We zijn de afgelopen
maanden al druk bezig geweest om deze
samenwerking vorm te geven. Hoe dat er precies uit
gaat zien, houden we natuurlijk nog even geheim,
maar het resultaat zult u vanaf het
et volgende nummer,
dat in februari 2011 verschijnt, vanzelf merken.
Deze wijkkrant is dan ook de laatste in de inmiddels
vertrouwde vorm,, met informatie en nieuwtjes voor
jong en oud.

Op maandag 22 november spraken bewoners van de
Schutskamp (woonachtig tussen Oude Vlijmenseweg,
Hoeflaan, Boschmeersingel en Lagemorgenlaan)
tezamen met professionals van de Gemeente, Divers,
de woningbouwcorporaties
oraties (Brabant Wonen en Zayaz)
overr hun buurtje, straat. Wat gaat er goed? Wat gaat
er niet goed? Maar vooral: ""Waar liggen kansen tot
verbetering?"

Praten onder het eten? Vanavond mocht het !!

Vergeet niet op de website van de wijkraad West
www.wijkraad-west.nl naar de digitale versie van
deze wijkkrant (maar ook andere
nieuwtjes) te kijken.
kijken
Wij wensen u allen Prettige
Kerstdagen en alvast een zeer
voorspoedig 2011

Veel leesplezier, Geerte, Martin,
Brahim, Wim en Hans
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Van de redactie / Stamppottenavond
Columns John Coeleveld en Frank Verboord
Tussen Sint en Kerst (Jos Delsman) / Rectificatie /
Oproep Zayaz / Even voorstellen: Mark Hamers, de
nieuwe wijkbeheerder van Brabant Wonen
Kerstmarkt De Taling / WMO Loket wijkplein De
Helftheuvel / Jongerencemtrum West /
Activiteiten Wijkraad West / Volgende wijkkrant
Kinderpagina: Kinderboekenweek / de Uitdaging /
Interview met Wendy Assmann
Kinderpagina / Uit de brede school geklapt /
Stichting 4Kids2Joy
Column Riekje Bosch / Herinrichting Meer van
Engelen / Kinderboerderij De Bossche Hoeve
Karin van der Meeren, schrijfster / Huurders
worden gepakt !
Wat doet de Huurcommissie?
Activiteiten voor ouderen
Wijkplein zoekt vrijwilligers / Vakantiesluiting
wijkplein / Wijktheater Kruiskamp zoekt
vrijwilligers / Belangrijke telefoonnummers /
Colofon

Veel bewoners hadden
den bij het flyeren van de
uitnodiging aangegeven
ven aanwezig te zullen zijn,
echter de uiteindelijke opkomst viel wat tegen. Maar
de "wegblijvers" krijgen een tweede kans. Op 19
januari 2011 is er namelijk de volgende bijeenkomst
waar de resultaten van de (soms felle) discussies
zullen worden gepresenteerd en waar men vooral
gaat kijken naar manieren om zaken gezamenlijk aan
te kunnen pakken. Meer hierover volgt in het
februarinummer van de wijkkrant.
Het wijkkookteam West was verzocht om voor de
bewoners een stamppotten
stamppottendiner te bereiden. Het
kookteam (in mei 2010 namen zij namens West deel
aan het Bosch Diner) reageerde spontaan.

Boodschappenlijstjes maken
maken,
grote pannen met zuurkool
en boerenkool koken,, en
natuurlijk
de
heerlijke
toetjes. Zoals u op de foto
foto's
ziet, het
et resultaat mocht er zijn
zijn!
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COLUMN JOHN COELEVELD
Beste bewoners;
Samen met de gemeente ben
ik voornemens een BURGER
INFORMATIE NETWERK op te
zetten in de Kruiskamp.
Het doel is om de veiligheid
en leefbaarheid in de wijk te
vergroten;
Wat houdt zo'n BIN (Burger
Informatie Netwerk) nu in?








Iedereen met een e-mailadres
mailadres kan deelnemen;
Relevante
informatie
ten
en
aanzien
van
gebeurtenissen in de wijk wordt meerdere malen
per week aan de aangemelde e-mailadressen
e
doorgegeven.
Denk
hierbij
aan:
inbraken,,
overvallen,
mishandelingen. Kortom
ortom u zit als wijkbewoner op
de eerste rij van de gebeurtenissen in de wijk.
Bij
dergelijke
berichten
worden
tevens
signalementen van de daders doorgegeven;
Door de ANONIMITEIT van deze wijze van
communiceren hopen wij als politie meer
informatie te verkrijgen over de personen in de
wijk die zich met misdrijven bezig houden.
Hierdoor wordt de pakkans van de daders groter,
maar vooral kunnen ze dan ook sneller opgepakt
worden.

Het werkt ook andersom. Indien de wijkbewoner
wijkbew
vermoedt dat er ergens iets gaande is, denk daarbij
aan bijvoorbeeld een hennepkwekerij,
ennepkwekerij, kan dit ook via
dit netwerk gecommuniceerd worden. Ook dit
gebeurt weer op basis van anonimiteit.

Verders wil ik u nogmaals wijzen op de nadelen van
de "donkere maanden". Dit zijn de maanden dat het
aantal woning- en auto
auto-inbraken het hoogst is.
Nogmaals, de inbrekers komen tegenwoordig steeds
vaker in de vroege avond dan diep in de nacht.
Favoriete
buit?
Geld,
eld,
sieraden,
laptops
en
spelcomputers. Momenteel worden zelfs de ruiten
ingegooid/geslagen om binnen te komen. Het inslaan
van een ruit gaat met de nodig
nodige herrie gepaard.
Schroom niet om te bellen bij verdachte geluiden.
Hoort u geluid in de woning naast u die niet
gebruikelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de buren
normaliter werken. BEL !!
Nogmaals: zonder uw hulp kunnen we niet !!
Ziet u andere dingen waarvan u denkt, hé dat klopt
niet? Noteer zo veel mogelijk gegevens. Bij
woninginbraken is het gebruikelijk om een
buurtonderzoek in te stellen. U kunt die informatie
dan aan de politie mededelen. Indien u zaken ziet,
bijvoorbeeld de diefstal van een fiets, noteer ook de
signalementen, eventueel de namen van deze
personen, en deel deze me
mee op meld Misdaad
Anoniem of bij mij, de wijkagent.
Ik realiseer me -nogmaals
nogmaals- dat een goed werkend
BURGER INFORMATIE NETWERK voor onze wijk geen
overbodige luxe is. Ik hoop
op dan ook dat een dergelijk
netwerk op korte termijn van de grond gaat komen.
Rest me u prettige en vooral rustige feestdagen te
wensen en tot ziens in de wijk.

John Coeleveld,, wijkagent Kruiskamp

COLUMN FRANK VERBOORD
NIEMAND MAG HET WETEN !!

Ik denk dat er veel informatie onder de wijkbewoners
aanwezig is over de personen die zich bezighouden
met misdrijven. Angst voor represailles is doorgaans
de reden om die informatie dan maar niet bij de
politie te melden. Het "BIN" (met
met name in België al
jaren een succes) is dan een goed instrument om
deze kennis met de politie te delen.
Politieteams in Uden
den en Heusden gebruiken een
dergelijk netwerk nu ruim een jaar. Ook daar zijn de
resultaten veelbelovend en is niet alleen meetbaar in
cijfers, maar ook daadwerkelijk zichtbaar voor
wijkbewoners dat de veiligheid in hun woonomgeving
is verbeterd.
Duidelijk mag zijn dat het slagen van een dergelijk
project afhangt van het aantal deelnemers van het
"BIN" maar ook zeker aan de reactie van politie en
gemeente op de signalen uit de wijk.
Let wel: een en ander zit nog in een opstartfase.
Indien u zo iets heeft van: "Hé
é goed idee. Ik wil daar
aan mee doen!" Houdt die gedachte en ambitie dan
even vast. Zodra we weten hoe we het een
e
en ander
precies aan willen gaan pakken zullen er huis aan
huis folders verspreid worden met daarop het verzoek
u aan te melden.
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Spannend was het toen we
voor de surpriseavond briefjes
moesten trekken. Voorzichtig
het getrokken briefje openen
en stiekem lezen zodat
niemand mee kon kijken.
Niemand mocht weten wiens
naam er op het briefje stond.
Hoe anders gaan we om met echt belangrijke
gegevens,
ens, zoals onze pincode. Als je in winkels en
supermarkten om je heen kijkt zie je veel klanten
gewoon hun pincode intoetsen zonder zich de
gevolgen daarvan te realiseren.
Dat is nou net waar het zakkenrollers om te doen is.
Men probeert onopvallend de pin
pincode mee te lezen.
Soms slaan ze die direct op in een GSM. De volgende
stap is om te kijken waar het pasje opgeborgen
wordt. Is dit in een buitenzak van een jas of op een
andere gemakkelijk te bereiken plek
plek? De volgende
stap is om het pasje of portemonn
portemonnee te bemachtigen.
Dit kan door het afleiden van de aandacht, een
plotselinge botsing of ineens de doorgang voor het
winkelwagentje blokkeren. Meestal is er daarna in
enkele minuten een groot bedrag van uw rekening
geschreven.
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Dus:




Scherm je pincode af bijj het intoetsen !
Berg je pasje (en portemonnee) goed op !
Laat direct je pasje blokkeren
okkeren als het toch is
gebeurd !

Ook heeft men belangstelling voor uw portemonnee
als u net geld hebt gepind. Berg deze dus goed op !

Frank Verboord, Wijkagent Schutskamp

TUSSEN SINT EN KERST
Omdat ik Sinterklaas zo’n
heerlijk feest vind, - en dat niet
alleen omdat ik marsepein zo
lekker vind - vond ik mezelf
terug te midden van een lange
rij mensen voor de kassa’s. En
die rijen zijn er weer nu het
bijna Kerstmis is. Tijd genoeg
om me oprecht te verbazen
over de hoog opgestapelde cadeaus in de
winkelwagentjes. Alsof er voor weeshuizen werd
ingekocht in plaats van voor gezinnetjes met twee,
hooguit drie kinderen.
“Hè, hè, moet dat nu weer zo nodig?” Ik hoor het u
denken. “Is er niets belangrijker om over te
schrijven?”
Nee, tenminste niet zolang er bij de kerken steeds
meer mensen op de stoep staan omdat ze niet rond
kunnen komen.
Misschien dat we tussen Sint en Kerst eens een
bezinningsweek moeten inlassen. Liefst met een
pakkende titel. Bijvoorbeeld: ‘het bestaan van een
behoefte rechtvaardigt nog niet de bevrediging
ervan.’ Of: ‘welzijn is een hogere vorm van welvaart.’
Zo’n week zal er wel niet komen, maar Kerstmis
nodigt gewoon uit tot bezinning. Al was het maar
omdat de gezellige en feestelijke sfeer vaak lijnrecht
staat tegenover hoe mensen zich met die dagen
voelen. “Ik wou dat ik een weekje winterslaap mocht
houden,” zei iemand eens tegen me.
Kerstmis wordt door steeds minder mensen
verbonden met dat kindje in die kribbe.
ribbe. Dat vind ik
erg jammer, en dat niet alleen omdat ik een hekel heb
aan die man met die rendieren. Dat weerloze kindje
herinnert mij er namelijk steeds weer aan dat er veel
mensen zijn die net zo weerloos zijn als dat kindje.
Mensen die alleen in leven
n kunnen blijven als er
zorgzame mensen rondom hen staan, herders die
zich er niet van afmaken met de vraag: ‘ben ik soms
mijn broeders en zusters hoeder?’
"Alle
Alle Menschen werden Brüder (und Schwester)",
Schwester) is
een lied dat eigenlijk best ook bij Kerstmis past. Een
prachtig ideaal, een lokkend vooruitzicht. Maar
misschien is het een goed voornemen ernaar te
streven dat in ieder geval alvast een páár mensen
elkaars broer en zuster willen zijn. Wij misschien? En
dat dat als een vonk overslaat naar anderen.

Een gezegend Kerstmis gewenst en een in alle
opzichten voorspoedig 2011!

Jos Delsman, pastor Emmausparochie
(emmaus-parochie@home.nl)
parochie@home.nl)

RECTIFICATIE

In de vorige wijkkrant stond in het
artikel
rtikel "Verkeer in de wijk"
abusievelijk dat een snelheid van
50 km/uur zou zijn toegestaan op
de Churchilllaan
Churchilllaan. Dit is niet juist !!
De
e Churchilllaan is 30 km-zone.
Daar geldt dus een snelheidslimiet
van 30 km/uur !!

OPROEP ZAYAZ
Zoals u wellicht weet heeft Zayaz het voornemen om
de flats op de J.P. Coenstraat en de Dirk Hartogstraat
te slopen. Binnenkort starten wij met de
huisbezoeken bij alle bewoners van de beide flats,
waarin we de herhuisvesting, de financiële regeling en
de mogelijkheid om terug te keren in de wijk
bespreken. Bovendien wordt d
dan het draagvlak onder
bewoners voor sloop geïnventariseerd. Onder de
huidige bewoners is al een projectgroep opgericht om
mee te denken over de bewonersverhuisregeling.
Daarnaast willen we een projectgroep oprichten die
met ons mee denkt over de nieuwbou
nieuwbouw. Woont u in
de directe omgeving van deze flats, tussen de
Boschmeersingel en de Kooikersweg en de Dirk
Hartogstraat en de Jan van Riebeecksingel in? En wilt
u meedenken over de nieuwbouw?

Neem dan contact op met Francis de Jong via
telefoonnummer: 073 - 64 82 529.

MARK HAMERS, NIEUWE WIJKBEHEERDER
BRABANT WONEN

Sinds 1 oktober is er een
nieuwe wijkbeheerder voor
Kruiskamp, Schutskamp en
Deuteren: Mark Hamers.
Mark werkt inmiddels twee
jaar voor BrabantWonen en
werkte voorheen in Rayon
’s
’s-Hertogenbosch Zuid.
Mark
heeft
alle
taken
overgenomen van Barbara
Janssens, die met Mark van
functie heeft gewisseld. Bij
vragen over de leefbaarheid van de wijk kunt u vanaf
nu dus terecht bij Mark.
Hij is van dinsdag tot en met vrijdag telefonisch
bereikbaar op (073) 681 4500 of per email
m.hamers@brabantwonen.nl

Wijkkrant Kruiskamp - Schutskamp, 8e jaargang nr. 5 - december 2010

3

KERSTMARKT IN DE TALING

Mocht u voor een van deze regelingen in aanmerking
komen dan kan gelijk een aanvraag met u worden
besproken.
Heeft u in 2010 bijzondere kosten gemaakt, dan kunt
u hiervoor
rvoor tot uiterlijk 1 april 2011 een aanvraag
indienen.
Wilt u gebruik maken van bovengenoemd spreekuur,
dan is het altijd verstandig om gegevens mee te
nemen van uw inkomsten, laatste bankafschriften
etc….
Ik zie u graag terug op mijn spreekuur!

Jos Leenders, Wmo-consulent
consulent
Ook dit jaar is er in de Taling weer een kerstmarkt en
wel op vrijdag 17 december van 14.00 tot 16.30 uur.
uur

Wijkplein De Helftheuvel

Er zijn verschillende kraampjes waar vast iets leuks
voor u tussen zit. Bovendien
ovendien is er een
prachtig koor, genaamd ‘Kerels en
Merels’.

SSportclub
Topfit

U kunt ook genieten van erwtensoep
met roggebrood en chocomel.
Zien wij u op 17 december in de Taling?
Dan maken wij er een sfeervolle middag
van !!

WMO-LOKET WIJKPLEIN DE HELFTHEUVEL
Wist U dat er allerlei regelingen zijn voor mensen met
een minimuminkomen?
Veel mensen zijn helaas niet altijd op de hoogte van
deze regelingen. Zij lopen dan misschien diverse
tegemoetkomingen mis! En dat is jammer!
Het is daarom altijd interessant om naar de
mogelijkheden te informeren. Hiervoor kunt u iedere
donderdagochtend terecht bij het Wijkplein De
Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109 (naast de
bibliotheek) waar de Wmo-consulent
consulent spreekuur
houdt.
Spreekuurtijden:



van 9.00 tot 10.30 uur (vrij inloopspreekuur)
inloo
van 11.00 tot 12.30 uur (op afspraak via
www.s-hertogenbosch.nl/wmo)
hertogenbosch.nl/wmo)

Hier kunt u informatie krijgen over bijzondere
bijstand voor o.a.






diverse medische kosten
kosten van sociale, culturele en sportieve
activiteiten
kosten van een computer voor kinderen op
het voortgezet onderwijs
kosten van kinderopvang
etc….

Ook kunt u misschien gebruik maken van:




een Langdurigheidtoeslag , wanneer u meer
dan 3 jaar een minimum inkomen heeft;
Categoriale Bijzondere
Bijstand voor
ouderen, chronisch zieken of gehandicapten
een goedkopere collectieve aanvullende
ziektekostenverzekering bij het VGZ
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Geeft op maandagavond:

19.00
20.00
21.00

Latin Move
Moves
Pilates
Relaxercise

Locatie: Jan Olieslagersstraat
voor meer info:
www.Sportclubtopfit.nl
info@sportclubtopfit.nl

06 177 89 055
JONGERENCENTRUM WEST
"De gemeente is voornemens een jongerencentrum te
vestigen in het pand Eendenkooi 15, het voormalige
partycentrum Sterreheuvel.
Sterreheuvel."
Hiervoor
moest
een
wijziging
van
het
bestemmingsplan aangevraagd worden. Op de
aanvraag van de wijziging van het bestemmingsplan
zijn bezwaren ingediend door meerdere partijen.
De van Neijnselstichting (de Taling) en het
wellnesscentrum Deverna zijn na de afwijzing van
hun bezwaren
ezwaren door de bezwaarcommissie naar de
bestuursrechter gestapt.
Op 20 juli j.l. heeft de bestuursrechter aan partijen
laten weten dat het wijs is indien de gemeente
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nogmaals contact opneemt met de bezwaarmakende
partijen. Dit met als doel precies de bezwaren in kaart
te brengen en voorwaarden te bespreken waaronder
men met een vestiging van een jongerencentrum kan
leven. Met beide partijen zijn gesprekken gevoerd.
De verslagen van deze gesprekken zijn naar de
rechtbank verstuurd. Op dit moment wachten we op
het oordeel van de rechtbank.
Daarnaast is de aanvraag voor de verbouwvergunning
van het pand aan de Kooikersweg. ingediend. Hierop
heeft de van Neijnselstichting een verder bezwaar
ingediend.
De gemeente wil eerst de uitslag van de rechtbank
afwachten voordat ze verdere actie onderneemt.

Met vriendelijke groet

Ger Straten, Afdeling Jeugd en Onderwijs

Mensen in verbinding met elkaar te brengen, zodat
we elkaar om raad en hulp kunnen vragen wanneer
nodig en een beroep kunnen doen op de vele
expertise die binnen dat netwerk aanwezig is. De
wijkraad wil graag als spin binnen dat grote web gaan
acteren.
Heeft u of uw organisatie zich (nog) niet aangemeld
en wilt u deelnemen aan dit netwerk, stuur dan een
e-mail met de relevante gegevens (uw naam, adres,
e-mail, naam van uw organisatie, etc.) naar
wijkraadwest@gmail.com
Op (koop-) zondag 19 december en zaterdag 29
januari a.s. kunt u weer met uw vragen bij ons terecht
bij onze kraam in winkelcentrum De Helftheuvel.
Andere manieren om met ons in contact te komen
zijn:
Telefonisch

ACTIVITEITEN WIJKRAAD WEST

E-mail:

Van mijn mede- redactie- en wijkraadleden krijg ik
soms te horen dat ik lange verhalen vertel of
opschrijf. Dat is eigenlijk niet vreemd, als je bedenkt
waar de wijkraad zich zoal mee bezighoudt. Maar dan
is het ook best lastig om je voor de wijkkrant tot de
belangrijkste zaken te beperken.
We zijn een van de deelnemers aan de evaluatie
Verkeersveiligheid zodat de gemeente een beeld
krijgt van het gevoerde verkeersveiligheidsbeleid. Het
doel is te leren van de lessen uit het verleden en om
gezamenlijk nieuwe ambities te formuleren voor de
komende tien jaar. Naast de wijkraad West nemen
ook overige wijk- en bestuursraden deel, maar ook
bijvoorbeeld
organisaties
als
Veilig
Verkeer
Nederland, de Nederlandse Fietsersbond en de Politie.
We zijn nog steeds druk bezig met de gemeente om
de mogelijkheden naar zwemwater in West te (laten)
onderzoeken. Dit is best lastig gezien alle
"beslommeringen" rond bezuinigingen etc. maar we
doen ons uiterste best voor u allen om zowel de
politiek als de beleidsambtenaren van nut en
noodzaak ervan te (blijven) overtuigen. Het is echter,
zoals u zult begrijpen, een proces van de "lange
adem".

Postvak:

06-513 97 871 (Hans Kieft)
wijkraadwest@gmail.com
in de wijkwinkel

Brievenbus: entree SCC De Helftheuvel.
Postadres:

Postbus 2023
5202 CA ‘s-Hertogenbosch

Internet:

www.wijkraad-west.nl

Tot ziens in de wijk..........Hans Kieft, wijkraad West

VOLGENDE WIJKKRANT
De volgende wijkkrant komt op 13 februari 2011 uit.
Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 14 januari a.s.
aanleveren (zie colofon op de achterzijde voor onze
adresgegevens).
Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, adres en
telefoonnummer.

We hebben de afgelopen maanden mee mogen
denken en praten aangaande de (toekomstige)
ontwikkelingen in Kruis- en Schutskamp. De wijktafel
van 29 november stond geheel in het teken van de
toekomst. Meer hierover leest u in de column van
Riekje Bosch, onze wijkmanager.
De voorbereidingen voor de
bijeenkomst met de actieve
wijkbewoners zijn in volle gang.
Hierover heeft u in de vorige
wijkkrant al kunnen lezen maar
het is onze bedoeling dat er in de Kruis- en
Schutskamp een netwerk ontstaat waarbij mensen,
organisaties, clubjes van elkaar weten dat ze bestaan,
wie men is en wat men doet.
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VAN

DE KINDERREDACTIE
Hallo beste lezers,
Wat doen we eigenlijk in de
redactie?
Denkt u dat kinderen alleen
maar buitenspelen? Nou,
dan hebt u het echt mis !!

In de kinderredactie komen kinderen van de Brede
Bossche scholen samen om te vergaderen.
We doen allerlei dingen voor de Wijkkrant. Zoals
artikelen schrijven over activiteiten in de wijk en we
brengen het nieuws rond in de wijk. De leden zijn:
Loubna, Fadoua, Manon, Björn, Femke, Anouk, Chaima en
Betul. We doen heel erg ons best om
m voor u de laatste
nieuwtjes uit te brengen.

De kinderen van de uitdaging moeten op een briefje
zetten wat hun idee is voor een goed doel.
En als iedereen klaar is moeten ze een idee kiezen waar
ze iets mee doen; maar als niemand wil meewerken,
moeten ze iets anders kiezen!
En als er wel iemand wil meewerken dan doen z
ze er iets
voor bijv. als ze het idee hebben om dieren te helpen
dan verzamelen ze spullen of geld in als ze dat nodig
hebben.
Dus eigenlijk doen ze bij de uitdaging iets goeds voor
een ander!

Manon en Björn van bs Het Mozaïek

INTERVIEW

MET

Groetjes van Fadoua en Loubna

door Seyma en Beyza

KINDERBOEKENWEEK

Wat is uw voor
achternaam?
Wendy Assmann

Hoe gaat de Kinderboekenweek op basisschool De
Kruisboelijn?
Nou zo dus: eerst gaan we het lied van de
Kinderboekenweek zingen. Dan gaan we weer naar binnen
en dan komt er in de gymzaal een illustrator en een
schrijver.
Ze leren ons een goed boek schrijven. Daarna mocht je
een boek van thuis meenemen. Je mocht lekker lui gaan
lezen met je knuffel, lekker knuffelen of op een kussen
zitten dat je van thuis hebt meegenomen. Maar
natuurlijk mag je een plaatsje in de klas uitzoeken en je
mag ook samen lezen. Niet van die rare fratsen uithalen.
Want dan moet je alleen op je plaats gaan zitten lezen.
Voor kinderen is lezen goed want van lezen word je slim
en word je goed
oed in spelling en krijgen wij later een
goede baan zoals dokter of dierenarts. Want daar lees
je over in boeken. Kinderen vonden het heel fijn. Want
het was een hele leuke dag.
En een paar dagen later wil
heel de klas het boek ‘De
Zuurtjes’
lezen.
Alle
kinderen hebben dit boek
gekregen om te lezen.
Zo gaat dus, de Kinderboekenweek bij de Kruisboelijn.

Groetjes van Femke

DE

UITDAGING

Bij de Uitdaging wordt er een groep gekozen van een
klas. In die groep zitten ongeveer 4 leerlingen.
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WENDY ASSMANN
en

Hoe oud bent u?
31
Bent u getrouwd?
Ja
Heeft u kinderen?
Ja
Wat is uw beroep?
Gymlerares
Hoe lang geeft u gymles?
7 jaar
Wat vind u leuk aan les geven?
Omgaan met kinderen
Waarom heeft u gekozen om gymlerares te zijn?
Omdat
mdat ik het leuk vindt om met sport en kinderen om te
gaan.
Wat had u willen worden als u geen gymlerares was?
Bij de musical werken
Wat zijn uw hobby's?
Fotografie,
otografie, schilderen en natuurlijk sporten
Wat is uw grootste wens?
Dat
at iedereen gelukkig is en gelukkig leeft
Wat is uw lievelings eten?
Taco's en Lasagna
Welk eten lust u helemaal niet?
Zuurkool
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Een hele volksverhuizing die wel even wennen zal
zijn, voor de kinderen én voor de ouders.

Heeft u huisdieren?
Nee
Wat is uw favoriete zanger/zangeres?
Anouk
Wat doet u na school het liefst met uw kinderen?
Spelletjes spelen en naar het park gaan.
Wat doet u het liefst na school?
Muziek luisteren, met mijn 2 kinderen
spelen.
Waarom is het eigenlijk belangrijk dat we veel bewegen?
Sporten is gezond, met elkaar samen is belangrijk.
U bent geen juf van school voor wie werkt u dan?
Sport van de gemeente 's-Hertogenbosch
Heeft U een speciale manier om les te geven?
Ik vind het belangrijk, iedereen is ergens goed in.
Hoe pakt u lastpakken aan?
heb ik niet....hahaha !!
Had u vroeger ook zo'n hekel aan leraressen?
Nee, ik had juist hele lieve juffen en meesters
Hoe had u willen heten als u zelf uw naam had mogen
uitkiezen?
Nina
Welke activiteiten komen er in de komende periode?
Meidenclub, kidsgym en kleutergym
Seyma & Beyza

UIT DE BREDE BOSSCHE SCHOOL GEKLAPT
De verhuizing is in zicht !
Het afscheid van weer een jaar staat
voor de deur. Zoals de schoen voor
de schoorsteen en de kerstversiering
in het winkelcentrum voorbodes zijn
van het nieuwe jaar, zo zijn de stapels dozen die
verschijnen in de scholen de voorbodes van de op
handen zijnde verhuizing.
Inpakken voor en tijdens de kerstvakantie en dan zo
snel mogelijk daarna naar de nieuwe noodlokalen.
Een doorgangsperiode totdat de nieuwe gebouwen in
2012 klaar zullen zijn.
De plaatsen van de noodlocaties zijn inmiddels
bekend gemaakt. Op het braakliggende terrein bij het
winkelcentrum van de Kooikersweg komt de
noodlocatie van de Paus Joannesschool. De Imam
Albogari krijgt een plekje nabij het winkelcentrum van
de Helftheuvel en op de plaats van huidige Imam
Albogari komt het Mozaïek.

Vanaf deze plaats wil ik alle ouders, maar ook de
medewijkbewoners om begrip en voorzichtigheid
vragen in het verkeer. Ouders roep ik op om zoveel
mogelijk met de fiets te komen en hun kinderen te
begeleiden in het vinden van een nieuwe veilige
schoolroute.
Als een auto echt niet te vermijden is parkeer dan op
afstand zodat het oversteken veilig en overzichtelijk
blijft. Buurtbewoners wil ik vragen rekening te
houden met de in- en uitloopmomenten van de
scholen. Wat extra geduld in het verkeer doet
wonderen! Al onze kinderen hebben recht op een
veilige schoolomgeving, die maken we samen.
Dat zijn weer de BBS-weetjes voor deze keer. Mocht
je geïnteresseerd zijn en meer willen weten, bel
gerust…
contactpersoon: Diny Ceelen (Divers) tel. 073 7275666

STICHTING
Wij willen kinderen uit ’s-Hertogenbosch, van 4 tot en
met 14 jaar, een kans bieden op een betere toekomst
door hun wensen te vervullen, zodat ook hun leven
wat aangenamer wordt. Kinderen die niet mee kunnen
doen met leeftijdsgenootjes, worden buitengesloten.
En helaas zijn er nog altijd kinderen die buiten de
boot vallen, ondanks de vele potjes die er zijn. Deze
groep is kwetsbaar. Ze hebben meestal weinig
vertrouwen en hun zelfbeeld is vaak niet positief. Een
wens die in vervulling gaat, is niet zomaar een
eenmalige blijdschap. Het werkt jarenlang door en
biedt kansen voor de toekomst. Als anderen iets
speciaals voor je doen betekent het dat je iets voor
hen betekent. Dat gevoel iets te betekenen geeft
vertrouwen en een gevoel van eigenwaarde.
Wij willen helpen, help jij ook mee?
Om ons doel te kunnen bereiken, zoeken wij mensen
die zich belangeloos willen inzetten om bv. een
benefietfeest te organiseren, sponsoren willen
benaderen of langs scholen willen gaan. Maar ook
mensen die een donatie willen doen of zich willen
binden aan de stichting door ambassadeur te worden
of lid van het comité van aanbeveling. En natuurlijk
de bedrijven die willen sponsoren, of goederen willen
schenken. Er zijn vele mogelijkheden om te helpen.
Helpt u een handje mee?
U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnr.
157874966 (Rabobank 's-Hertogenbosch)
Voor meer informatie kun je kijken:op de site
www.4KIDS2JOY.nl

Corrie Soesbergen, 073 850 9430 of 06 13 15 48 45
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COLUMN RIEKJE BOSCH
Beste mensen,
De laatste wijktafel van het jaar
ging helemaal over de toekomst
van de Schutskamp en Kruiskamp
Mijn collega en projectleider
Yvonne Heeres gaf uitleg over de
uitkomst van 6 bijeenkomsten
over Wonen, Winkels,
W
Zorg,
Samenleven, Informatie
nformatie & Advies
en Veiligheid.
heid. Een filmpje liet
zien wat bewoners van de Kruiskamp en de
Schutskamp
vinden.
Daarna
konden
wijktafelbezoekers bij zes kraampjes hun mening
geven over hun buurten en de ideeën die daarover op
tafel liggen. Zij gaven aanvullingen en verbeteringen.
Een leuke opzet!
Al eerder had de wijkraad erop aangedrongen dat
gemeente en corporaties meer gaan samenwerken en
beter op de hoogte zijn van elkaars activiteiten. Tot
nu toe ging dat nog teveel vanuit de eigen”winkel”.
Door in deze bijeenkomsten en aan de wijktafel
wij
gezamenlijk stil te staan bij de toekomst zie je een
andere instelling ontstaan. We willen eigenlijk
allemaal hetzelfde en daarvoor gaan we samen aan de
slag. Een hele goede ontwikkeling.
Er zijn goede ideeën en keuzes
uit de bijeenkomsten gekomen.
Neem de winkelstrips.
Daarvan hebben we gezegd dat
we die zoveel mogelijk overeind
willen houden omdat dichtbij
boodschappen
oodschappen doen belangrijk
is. Maar
aar we zien voor de
toekomst deels ook wel een andere invulling van de
winkelstrips, zonder overlastgevende horeca zoals nu
op sommige plekken het geval is.

HERINRICHTING MEER VAN ENGELEN
Bron: Infoblad Staatsbosbeheer

Het natuurgebied Meer van Engelen wordt opgeknapt.
In de komende maanden vinden er grond
grond- en
bouwwerkzaamheden plaats. Het gebied is tijdens
deze werkzaamheden deels niet toegankelijk voor
bezoekers.
Staatsbosbeheer en de gemeente 's
's-Hertogenbosch
maken werk van natuur en recreatie dicht bij huis. Na
uitvoering van de plannen is het Meer van Engelen
een plek waar u kunt wandelen door een zeer
gevarieerd natuurterrein, vogel
vogels kunt bespieden, kunt
gaan vissen, waar de landgeiten het gebied weer
begrazen en waar kinderen op ontdekkingtocht
kunnen...
De plannen zijn onderdeel van het programma De
Groene Delta waarin overheden, terreinbeheerders,
agrariërs en belangengroepen same
samenwerken aan de
groene ruimte in en om de stad 's
's-Hertogenbosch.
Verschillende wandelpaden en watergangen worden
aangepast of hersteld. Er worden poelen aangelegd
en de toegang vanaf Engelen tot het gebied wordt
verbeterd door twee nieuwe bruggen over de sl
sloten
langs
angs de Langekamp en de Vutter.
Hierdoor ontstaan er kortere wandelroutes naar het
Meer van Engelen.

In kleine winkelcentra zitten straks
s bijvoorbeeld
winkels waar je de
e dagelijkse boodschappen kunt
halen en naar wij hopen is er ook plek en ruimte voor
dienstverlening, zoals een fysiotherapeut of een
huisarts.
Bij Wonen is de grote vraag naar seniorenwoningen
naar voren gekomen. Daar hebben we een goede mix
van vitale ouderen en de ouderen die zorg nodig
hebben voor ogen. Niet alleen rondom de Helftheuvel,
maar juist ook verspreid over de twee buurten én in
de nabijheid van de winkel- en voorzieningenstrips.
Aan het begin van het nieuwe jaar ligt er een plan
voor de toekomst voor de twee buurten op tafel. Die
toekomstvisie gaat naar het college en de
gemeenteraad voor groen licht. Dan hebben we mooi
op een rijtje
ijtje staan hoe de toekomst van de
Schutskamp en Kruiskamp er in grote
e lijnen uit kan
komen te zien.
We gaan voor een schone, veilige en vitale wijk,
waarin we durven te investeren en vooruit te kijken.
Heel graag tot ziens in de wijk.

Riekje Bosch, Wijkmanager west
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het bos en een plek om
hutten te bouwen.

Aan de zuidkant in het
krekengebied zal een
speelplek
voor
kinderen
worden
gemaakt. Er komen
stapstenen
in
het
water naar een van de
eilandjes en er komt
een wandelspoor in

Naar verwachting zullen
de werkzaamheden begin
2011 gereed zijn.
Wilt u meer weten over de
herinrichting van het Meer
van Engelen, neem dan
an
contact op met de boswachter
boswachter:

José Borsboom (tel: 06-21895956
21895956 / 0412
0412-475 111

KINDERBOERDERIJ DE BOSSCHE HOEVE
Nu de herfst zijn intrede heeft gemaakt zijn we op de
Bossche Hoeve druk bezig om alles winterklaar te
maken. De stallen hebben een verfje gekregen en zijn
tevens van binnen grondig schoongemaakt.
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De vrouw van Boer Kees heeft van eigen teelt
(Bossche Hoeve) de bakken op het terras gevuld met
mooie viooltjes. Gerard en Rob (vrijwilligers) hebben
de overkapping van de Hinden met nieuw hout regenregen
en winddicht afgemaakt. Ook aan de konijntjes is
gedacht.
ht. Sommige hebben een nieuw onderkomen
gekregen en dus meer plaats.
Inmiddels is de vergunning om de stallen uit te
breiden/een nieuwe stal te bouwen binnen. Deze
komt in/bij de schapenweide en zal onderdak bieden
aan de ezel en pony. Afgelopen lente en zomer
z
hebben we voor het eerst groente verbouwd, achter
de stallen aan de kant van de A59. We hebben nog
een paar laatste kroppen sla en boerenkool staan die
we tegen een schappelijke prijs verkopen. Ook
hebben we chrysanten en (op
op proef)
proef viooltjes
verbouwd.. Volgend jaar kijken we of dit verder uit
kunnen bouwen.

In de hertenweide loopt sinds twee maanden een
gast: de herfst is het paarseizoen voor herten, dus
loopt er een hertenbok, die wellicht voor nageslacht
zorgt. Hij is duidelijk te herkennen, hij is net
n
wat
groter en forser gebouwd dan de hinden en is nog
wat minder aan mensen gewend dan de rest van de
kudde.
Het is inmiddels ruitijd voor de herten. Je zult dus
zien dat de vacht de komende weken er minder mooi
uit ziet. De zomervacht valt uit, terwijl de wintervacht
nog aangroeit. Hett ziet er misschien wat ongezond
uit, maar dit is helemaal natuurlijk. Begin december is
de wintervacht volgroeid en zien de herten er weer
tiptop uit in hun nieuwe wintervacht.
Door alle regen zijn sommige weiden erg modderig
modde
geworden en wordt het gras, vooral in de hertenweide
vertrapt. We vangen dit op door extra brokken en
hooi te voeren, zodat de beesten goed doorvoed
blijven. Brood of ander voedsel voeren is dus niet
nodig, en kan schadelijk voor de dieren zijn. Ze
kunnen
nen minder voedingsstoffen binnenkrijgen. Met
nadruk willen we erop wijzen dat struiken aan de kant
van de Kruiskamp giftig zijn en dus nooit aan de
dieren gegeven moeten worden!
We wensen iedereen hartelijk welkom op de Bossche
Hoeve.
De
kinderboerderij
is
buiten
de
schoolvakanties open van 09.00
9.00 tot 14.30 uur.

Jos Oerlemans, debosschehoeve@hotmail.com

KARIN VAN DER MEEREN

"Debberke, kind van de maast" gaat over een
onbezorgde kindertijd, die heel snel veranderde in
grote zorgen aan het begin van haar tienertijd. In
haar latere leven zou dat grote gevolgen hebben. Een
verhaal over op jonge leeftijd verantwoording nemen
voor de dagelijkse gang van zaken binnen een groot
gezin. Sport en de natuur waren altijd een goede
uitlaatklep voor Debberke. De beschr
beschrijving van een
leven vol emoties en uiteenlopende gevoelens: van
mooie tot verdrietige en keiharde. Uiteindelijk leerde
Debberke als volwassen vrouw voor haarzelf te
kiezen.
Karin
van
der
Meeren is geboren
en
getogen
in
Veldhoven.
Op
haar
33e
verhuisde zij naar
’s-Hertogenbosch,
maar bleef altijd
verbonden met de
Kempen (volgens
haar de mooiste
streek
van
Brabant). Haar werkzaamheden brachten nagenoeg
altijd met zich mee dat ze als ‘vrije vogel’ veel op de
weg zat. Een (helaas korter dan bedoelde) verhuizing
naar Noorwegen, om als au pair te werken heeft
ervoor gezorgd dat dit land haar meest favoriete
vakantiebestemming werd.
Debberke, kind van de maast (ISBN 978
978-90-484-1549-6), is
een autobiografie en door Karin in eigen beheer via Free
Musketiers uitgegeven.

Karin van der Meeren, cham
cham-vandermeeren@home.nl

HUURDERS WORDEN GEPAK
GEPAKT
"Huurders
Huurders worden gepakt door dit kabinet
kabinet", is de
aanhef van wethouder Rodney Weterings op vrijdag
15 oktober 2010 in de Verkade fabriek ter ere van het
10-jarig
jarig bestaan van het SHP (Stedelijk Huurders
Platform). Weterings bedoel
bedoelt het goed maar ik
verschil met hem van mening
mening.
Het
et kabinet kort de Corporaties en de Corporaties
verhalen het op de huurders. Wij weten ook dat de
corporatiedirecteuren
teuren er geen boter
boterham minder door
zullen eten. Maar het word
wordt wel steeds moeilijker voor
de minima om een redelijke woning te betalen. De
middenhuishoudens die net boven de 33.000
eurogrens zitten hebben geen recht op een sociale
woning meer in 2011, als het aan Den Haag li
ligt.
Waarover ik wel hetzelfde denk als onze wethouder is
dat het meer dan schandalig is dat de
hypotheekrenteaftrek weer ongemoei
ongemoeid is gebleven.
Met indamming van de hypotheekrente
ypotheekrenteaftrek kunnen
er heel veel starters gesteund worden.
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Stel bijvoorbeeld een afbouwregeling voor de eerste
10 of 15 jaar in. Daarna
aarna geen renteaftrek meer. Er
moet iets gedaan worden. Anders
nders komt de
doorstroming in gevaar, want iedereen blijft zitten
waar hij zit, de middeninkomens zeker.

De Huurcommissie is een onafhankelijke, onpartijdige
organisatie en is er voor huurders en verhuurders.
De Huurcommissie informeert, adviseert en doet
uitspraak over de huurprijs, het onderhoud en de
servicekosten
van
huurwoningen,
kamers,
woonwagens en woonwagenstandplaatsen. De taken
en werkwijze van de Huurcommissie zijn vastgelegd
in de wet.
Het huren en verhuren van woonruimte is gebonden
aan wettelijke
ijke regels. Huurder en verhuurder hebben
zowel rechten als plichten. Er kan verschil van mening
ontstaan tussen huurder en verhuurder over
bijvoorbeeld de hoogte van de huurprijs, de
redelijkheid van de servicekosten of over h
het
onderhoud van de woonruimt
woonruimte.

Ook zijn er de nieuwbouwprojecten
projecten die stagneren
stag
en
er zijn ook projecten die voorlopig worden gestopt.
Wat
moet
Den
Bosch
met
zijn
20.000
woningzoekenden op de lijst ? Het
et enige wat het
oplevert is heel wat jaren 20 euro inschrijfgeld om
ingeschreven te staan als woningzoekende bij
Woonservice. Maar
ar als je niet staat ingeschreven heb
je geen recht op een woning. Mooi
ooi systeem hoor,
hoor
Woonservice, denk daar maar eens over na!!
na
Voor Het SHP een feestje, maar
niet voor de huurders,
huurders als alles
doorgaat in Den Haag of kunnen
we het tij nog keren?
Het SHP gaat de komende jaren
zeker door met de belangen van
onze huurders te behartigen.
behartigen
Zeker en vast !!

Ria Dupont

Wat te doen als de overeengekomen huurprijs hoger
is dan de maximale huurprijs, kan de huur dan
verlaagd worden? En hoe zit het met de servicekosten
die boven op de huurprijs kunnen worden gevraagd?
Welke posten kunnen overeengekomen worden en
welke kosten
ten zijn redelijk?
Bij dit soort vragen kunnen huurder
en verhuurder terecht bij de
Huurcommissie. De Huurcommissie
geeft algemene informatie over
huurprijswetgeving en huurprijsprocedures en doet
uitspraak wanneer huurder en verhuurder er samen
niet uitkomen.
omen. In dat geval moet eerst een verzoek
ingediend worden bij de Huurcomm
Huurcommissie om een
uitspraak te doen.
Voor vragen over een specifiek dossier, over
huurprijswetgeving, het starten van een procedure of
over het aanvragen van voorlichtingsmateriaal kunt u
terecht bijj de Huurcommissie in Den Haag.

WAT DOET DE HUURCOMMISSIE ?

Dagelijks kunt u telefonisch met uw vragen bij de
Huurcommissie terecht van 8.30 uur tot 17.30 uur via
0800 - 488 72 43 (0800 - huurcie).

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie
die zich bezighoudt met de geschillen tussen huurder
en verhuurder over onderhoud, huurprijs en
servicekosten van huurwoningen.

Heeft u behoefte aan persoonlijke voorlichting dan
kunt u terecht op het regionaal spreekuur in
Eindhoven op de 1e woensdag van de maand 12.00 14.00 (KBC), Kennedyplein 5
5-12

Met de Huurcommissie heb je een punt !
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Of kijk eens op de website: www.huurcommissie.nl

Wijkkrant Kruiskamp - Schutskamp, 8e jaargang nr. 5 - december 2010

ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN
De Activiteitencommissie voor Ouderen West/Engelen biedt ouderen in de wijk de mogelijkheid aan activiteiten deel
te nemen. Behalve dat u kunt genieten van bezigheden als handwerken, bloemschikken of koersbal, is het ook leuk
om met andere mensen bezig te zijn
n en hun verhalen te horen. En misschien samen nog eens iets anders te
ondernemen. Voor een uitgebreid overzicht van de activiteiten (in de wijk en in de stad) verwijzen wij u graag naar
de wijkwinkel, waar een programmaboekje beschikbaar is.
Wij willen u speciaal attenderen op het bloemschikken. Op donderdagmorgen, 1 keer
per 14 dagen, zijn er twee groepen. In beide groepen is nog plaats. Bloemschikken is
een leuke hobby, waarvan u direct resultaat ziet. U maakt eens iets aparts voor uw
eigen huis of een bloemstukje kan een leuke attentie voor een ander zijn. Loop eens
binnen bij Sociaal Cultureel Centrum
entrum De Helftheuvel om een kijkje te nemen.
De Activiteitencommissie kan nog wel enkele vrijwilligers gebruiken, mensen die zich
willen inzetten om in de organisatie van activiteiten een rol te spelen. Zo zoeken we al
langere tijd een nieuwe voorzitter. En met meer mensen zouden we nog wat nieuwe
activiteiten kunnen gaan organiseren. Hebt u nog wat tijd over en belangstelling, meld u dan. Neem dan contact op
met Anneke Aubel, tel. 073 631 13 92.
De telefooncirkel kan nog enkele deelnemers plaatsen. Stelt u elke morgen even een kort contact
op prijs en zou dat uw gevoel van veiligheid vergroten, meld u dan aan bij Mevr. Claassen, tel.
073 621 23 73.
Op vrijdagmiddag is er om de week vanaf 14.00 uur een senioreninloop in Sociaal Cultureel
Centrum
entrum De Helftheuvel. Hebt u zin in een spelletje, even een praatje of wat afleiding loop dan eens binnen in De
Helftheuvel.
Hebt u vragen over voorzieningen, weet u niet goed
goed waarvoor u voor aanvragen terecht kunt, wilt u eens
beraadslagen? Neemt dan contact op met de (Divers) ouderenadviseur voor West

Frans van Oort, tel. 627 56 76.
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WIJKPLEIN DE HELFTHEUVEL ZOEKT ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS !!
Graag zouden wij onze klanten nog beter willen helpen. Dit kan alleen met uw hulp.
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om buurtbewoners te helpen met het
invullen van formulieren en het verstrekken van informatie en advies.
Neem voor meer informatie contact op met Sylvia Steinberg, Tel: 073 6221606

VAKANTIESLUITING WIJKPLEIN DE HELFTHEUVEL
Het wijkplein is op de volgende data gesloten:
Kerstvakantie:

23 december t/m 3 januari 2011

WIJKTHEATER ZOEKT VRIJWILLIGERS
We zoeken nog steeds enthousiaste mensen die willen meedenken en vooral meedoen in de werkgroep!
Mail naar wijktheaterkruiskamp@hotmail.com of bel Senay Özkara, tel: 06-38506771

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Redactie Wijkkrant

073 627 56 65

Wijkraad West

06 513 97 871

Zayaz woningbouwvereniging (voor huurders Zayaz)

073 648 24 00

Glasservice Noord

073 641 74 39

Ontstoppingsbedrijf van de Velden

073 622 04 00

Verwarming Kemkens

0412 630 555

Brabant Wonen (voor huurders Brabant Wonen)

073 681 45 00

Afdeling verhuur (huurzaken en incasso)

073 681 45 50

Servicebureau (technische dienst, reparatieverzoeken)

073 681 45 70

Wijkplein (wijkwinkel)

073 622 16 06

Beheer Openbare ruimte

073 615 55 55

Milieuklachten

073 615 55 55

Ongediertebestrijding

073 628 05 00

Afvalstoffendienst

073 628 05 00

Voor het gratis ophalen van witgoed (koelkast e.d.),
huishoudelijke en audioapparatuur (magnetron, stereo e.d.)

COLOFON
De wijkkrant Kruiskamp - Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie, ondersteund
door welzijnsonderneming Divers en de wijkraad West, en verschijnt 5 keer per jaar huis aan
huis in de wijken Kruiskamp en Schutskamp (oplage 6.100 exemplaren)

Kopij (liefst digitaal) verzenden naar: redactie-wks@hotmail.com of naar: Redactie Wijkkrant
Kruiskamp- Schutskamp, Helftheuvelpassage 117, 5224 AC 's-Hertogenbosch

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.

Bezorgklachten of advertentieofferte? bel (073) 622 16 06
De digitale wijkkrant vindt u op: www.wijkraad-west.nl

12

Wijkkrant Kruiskamp - Schutskamp, 8e jaargang nr. 5 - december 2010

