WIJKKRANT

KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

maart 2017 - 15e jaargang nummer 1 (oplage 6.100)

Van de redactie

De redactie wenst eenieder na een niet al te winterse winter veel fijne lentekriebels toe en natuurlijk ook weer veel leesplezier met deze
wijkkrant. Met in deze editie wederom de puzzel, we zien uit naar vele goede inzenders!!
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 10/11 juni 2017.
Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 12 mei 2017
aanleveren (zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Datum geprikt! Gaat u mee op Wereldreis?
We vertrekken 20 mei.....

U was er vast en zeker bij. Het wijkfeest De Wereldreis van afgelopen september. Dat was
niet zomaar een feest. Het was een Westival! Een groot succes dus de volgende editie staat
al gepland. En sneller dan u misschien had verwacht.
Zaterdag 20 mei is er weer een Wereldreis in het Beatrixpark. Van 13:00 tot 18:00 uur kunt
u naar het feest komen en samen met uw buurtgenoten genieten van sport, muziek, dans,
lekker eten en heel veel activiteiten voor kinderen en jongeren.
Oorspronkelijk was het plan om één keer in de twee jaar een Wereldreis te organiseren.
De voorbereidingen kosten namelijk behoorlijk wat tijd. Maar toen we eenmaal hadden
gezien hoe leuk het was, bestond er geen enkele twijfel meer. Ook in 2017 is er gewoon
weer een wijkfeest voor heel West.
De Wereldreis is een kleurrijk feest. We vieren samen de enorme
culinaire en culturele diversiteit in onze wijk. Er zal wederom muziek zijn uit alle windstreken. Sportverenigingen worden weer
uitgenodigd om de bewoners in beweging te krijgen, en daarmee hun bekendheid te vergroten. Daarnaast zijn er marktkramen met eten uit alle windstreken en zijn er speciale kinder- en
jongerenactiviteiten.
De vorige editie gaven al veel bewoners aan mee te willen helpen bij een volgend wijkfeest. Dat horen wij graag. Want met
het wijkfeest willen we bewoners aan elkaar verbinden, ontmoeting tot stand brengen en vrijwillige inzet in de wijken vergroten. Het is een groot feest waarbij alle hulp welkom is. Zowel in
de voorbereiding als op de dag zelf. Daarnaast zijn er natuurlijk
weer kramen waarin u als bewoner uw spullen kunt aanbieden
of eten kunt verkopen.
Wij horen graag van u als u op enige manier betrokken wil zijn
bij de organisatie of bij de uitvoering van het feest.
Wilt u meehelpen of meer informatie over de Wereldreis?
Neemt u dan contact op met Brahim Settout wijkwerker bij Welzijn Divers: b.settout@divers.nl
06-50648060

De Wereldreis: zaterdag 20 mei van 13:00 tot 18:00 uur
in het Beatrixpark in de Kruiskamp (dicht bij de BBS)

Als u op de hoogte wilt blijven van de Wereldreis of andere activiteiten in West,
ga dan naar www.facebook.com/westpresenteert
Ook kunt u met al uw vragen terecht bij westpresenteert@gmail.com

"West Presenteert....." de wijktafel van donderdag 16 maart a.s. !!
Op donderdag 16 maart is er weer een bijeenkomst van "West Presenteert....." in SCC De Helftheuvel
(zaal 1), aanvang 20.00 uur. Er is ook weer veel ruimte om gezellig met elkaar te babbelen.

Reina Spit (afd. Onderzoek en Statistiek van de gemeente) komt een presentatie houden
over de wijk- en buurtmonitor voor Schutskamp/Kruiskamp.
Hoe scoren onze wijken op de zes onderzochte thema's (bewoners, samenleven, actief, leren, zorg en woonomgeving), hoe hebben onze wijken zich vanaf 2014 ontwikkeld?
In de septembereditie van 2016 heeft u kunnen lezen hoe medewerkers van het wijkteam, de GGD, politie, woningbouwvereningen en
het buur�eam Schutskamp/Kruiskamp bij elkaar zijn gekomen om ontwikkelingen en ervaringen in de wijk uit te wisselen. Werkgroepleden van de thema's (samenwonen en leven in de wijk, gezondheid, huisvesting en bewoners met een psychiatrische stoornis of licht
verstandelijke beperking en armoede) zijn aanwezig om u te vertellen over wat zij nu precies doen en om uw vragen te beantwoorden.

Verder is er aandacht voor "Lees Voor Lees Mee" en "De Klussendienst". Natuurlijk bieden we u ook gaarne het podium
als u zelf iets te melden of te vragen heeft. De koﬃe en thee staan voor u klaar vanaf 19:45 uur
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Wat is West Presenteert.....
West Presenteert is een podium/website/facebook pagina/pla�orm waarop wijkbewoners alles kunnen delen dat interessant is voor andere bewoners.
Bijvoorbeeld: Een sportvereniging zou zichzelf kunnen presenteren om zo meer leden te werven. Via
een link kunnen zij hun website en/of facebook pagina onder de aandacht brengen.
Een groep vrijwilligers zouden hun activiteiten kunnen plaatsen om zo eventueel meer handjes te krijgen of meer deelnemers te krijgen. Maar zo zouden ze misschien ook een aanhanger kunnen lenen
omdat ze daar een oproep voor gedaan hebben.
Ga naar www.westpresenteert.nl om je activiteiten en/of organisatie aan te melden.
Maar West Presenteert heeft ook een stuurgroep. Deze stuurgroep organiseert soms op verzoek van
bewoner een activiteit. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de wijkwandeling, een doorgeefdiner, een netwerkdiner voor actieve bewoners, het wijkfeest De Wereldreis en de website.
Maar deze groep kan ook benaderd worden om een idee dat je hebt te helpen realiseren.

Kortom: West Presenteert is dus van ons allemaal, met als doel: een lee�are bruisende wijk van, voor en door bewoners.
Wij zijn… , U bent te vinden op:
www.westpresenteert.nl
www.facebook.com/ westpresenteert
westpresenteert@gmail.com

VRIJWILLIGERS GEZOCHT.....

“Lees voor Lees mee” zoekt vrijwilligers die een keer in de week willen voorlezen in een gezin met jonge kinderen. Wij zorgen voor begeleiding, een biebpasje en leggen ook de contacten tussen gezin en voorlezer. Het streven is dit te doen een keer in de week voor een
periode van 20 weken. Natuurlijk kunt u altijd even er tussenuit voor een vakantie.
Heeft u belangstelling en wilt u meer informatie stuur dan een e-mail naar
leesvoorleesmee@bredebosschescholen.nl of bel naar 073-8225182 of 06-54608303
Basisschool Nour aan de Churchilllaan 82, onderdeel van BBS De Kruiskamp, is op zoek naar vrijwilligers die enkele keren per week kinderen van en naar school kunnen brengen.
Heeft u interesse en wilt u meer informatie mail dan naar f.koopman@simonscholen.nl
of bel naar 073-8511420 en vraag naar Fred Koopman of Anthonine Brouwers.
Wijkfestival (Westival) De Wereldreis 2017 is op zoek naar diverse vrijwilligers:
• Een fotograaf op 20 mei
• Een filmer die de dag wil vastleggen in een korte film;
• Mensen die een kraam willen huren en inrichten;
• Koren die willen optreden;
• Dansgroepen die willen optreden;
• Mensen die leuke workshops kunnen geven;
• Mensen die willen helpen bij het opbouwen en/of afbreken van het festivalterrein;
• Mensen die straattheater kunnen bieden;
• Mensen die gedurende de dag hand-en spandiensten willen verrichten;
• Mensen die willen helpen bij activiteiten voor kinderen.
Wil je meer informatie neem dan contact op met:
• René Dullaart 06-54608303 e-mail: westpresenteert@gmail.com of
• Brahim Settout 06-50648060 e-mail: b.settout @divers.nl

Korte terugblik op Sinterklaas.....

Eind november zijn 12 pietjes (kinderen van kc Westerbreedte) op bezoek geweest bij Parc De Taling. De kinderen hadden zelf pepernoten gebakken en deze zijn we gaan bezorgen bij de ouderen. Een gezellige wandeling met veel sinterklaasliedjes gingen er aan vooraf!
De bewoners waren ontzettend blij met hun bezoekje.
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Opbrengst MS Collecteweek.....
De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit jaar een groot succes! In de
gemeente Den Bosch is een mooi bedrag van € 4464,95 opgehaald.
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst van de collecte
wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle collectanten en collecte-coördinatoren
voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door weer en wind op pad gegaan om zich sterk te maken tegen MS.
Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie over te
maken op giro 5057 (NL 92 INGB 0000 0050 57) of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig € 2,=

Zorgboerderij de Locatie op de Do Good Market.....

Op 22 januari werd er in het werkwarenhuis aan de Tramkade een Do Good
Market georganiseerd.
Hier presenteerden lokale, creatieve en sociale ondernemers en organisatie
hun zelfgemaakte produkten. Zorgboerderij de Locatie was hierbij aanwezig
met heerlijke wintergroenten en door de jongeren gemaakte sapjes, jammen
en chutneys. Daarnaast ook creatieve produkten.
Wist u dat al deze produkten ook te verkrijgen zijn in onze boerderijwinkel "Vers
van den Akker"? U bent welkom tijdens de openingstijden op woensdag, vrijdag
en zaterdag tussen 10 en 14 uur.
Dan hebben we nog een vraag:
Hebt u zin om uw handen uit de mouwen te steken in onze moestuin? De Locatie is op zoek naar mensen met groene (of minder groene)
vingers, die een aantal uren/dagdelen of hele dag(en) willen komen helpen in onze biologische moestuin.

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

www.westpresenteert.nl
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Wijkbewoners in beeld.....Een nieuwe rubriek in de wijkkrant !!

Kent u iemand die ook een plek in deze rubriek verdient?
Bel naar Henny Ketelaar 06 135 07 482 of stuur haar een e-mail: henny@meeenander.nl

Wijkbewoners in beeld.....Gera en Petra
De kindercarnaval is net voorbij en Koningsdag is in voorbereiding: al tientallen jaren zetten Gera en Petra zich in voor de kinderen in de wijk. Ook dit
jaar belooft Koningsdag weer een mooi feest te worden.
Het prille begin
Gera van Erp (54): “Ik ben geboren en getogen in Haaren en woon nu 37
jaar in de Kruiskamp. Toen ik hier net woonde, zag ik op Koninginnedag allemaal kinderen op straat rondhangen. Dat vond ik zo erg! De volgende Koninginnedag heb ik kinderspelletjes georganiseerd. Een paar jaar later ging
ik de wijk rond om mensen te vragen om mee te helpen. Met z’n dertienen
hebben we in 1985 de Koninginnedag georganiseerd.”
Een aantal jaren later kwam Petra Humblé (53) erbij: “Ik kom uit Orthen en
via enkele omzwervingen ben ik in West komen wonen, al 31 jaar geleden.
Op een dag kwam buurtgenoot Tjeu aan de deur: heb je interesse om Koninginnedag mee te organiseren? Keileuk!”
Enthousiasme en routine
Waarom doen ze dit nou eigenlijk? Petra: “Het is gewoon leuk met al die kinderen. Tegenwoordig hoeven we nauwelijks meer voor te
bereiden: het is routine. We hebben elk onze eigen taken.” Gera’s broer Johan zorgt voor vervoer en sjouwwerk: “Hij haalt het aggregaat
op en zorgt voor water. Dat is belangrijk, vooral als het warm is.”
De opzet van Koningsdag is elk jaar hetzelfde, maar de spellen wisselen. Gera: “Op mijn voorzolder heb ik 24 spelletjes liggen, waar we 6
of 7 spellen uitkiezen. We hebben ook altijd een stormbaan. Daarnaast doen we één groepsspel, zoals ‘water, spons en vuur’. De ballonnen schooien we bij winkels in de Helftheuvel. Want goede ballonnen zijn keiduur; goedkope ballonnen gaan al kapot voordat je er een
knoop in gelegd krijgt.”
Samen met jeugd en ouders
Ook al zijn ze maar met z’n tweeën, aan helpende handen hebben Gera en Petra geen gebrek: “Oudere kinderen, die eerder zelf hebben
meegedaan, vinden het leuk om betrokken te blijven. Als er eentje de stoute schoenen aantrekt, komen er daarna meer over de brug. Of
we vragen ouders die aan de kant staan. Dan zeggen ze bijna allemaal ‘ja’. Dat werkt heel goed.”
Meestal doen er zo’n 100 kinderen mee. Soms wat meer, soms wat minder. Alleen vorig jaar viel Koningsdag in het water: “Dit jaar rekenen we op een stralende dag!”
Ook dit jaar organiseren Gera en Petra op 27 april weer Koningsdag voor kinderen tussen 4 en 12 jaar van 12.00 tot 17.00 uur in het
Beatrixpark. Iedereen is weer van harte welkom!

Wijkbewoners in beeld.....De mannen van de Fietsenwerkplaats

De koffie is al klaar als ik de Fietsenwerkplaats binnenloop. Met zoete
broodjes erbij, volgens Syrisch recept. In het midden van de werkplaats
hangt een damesfiets zonder achterwiel. De vier mannen van de Fietsenwerkplaats heten me hartelijk welkom: “Kom binnen!“
Zelf doen of laten doen
De mannen (v.l.n.r. op de foto) hebben hun roots elders liggen: Abdelillah (48, Marokko), Walat (54, Syrië), Mohamed (68, Marokko) en Began
(59, Bosnië-Herzegovina). Normaal is Abderrahman (54) er ook nog bij. De
mannen willen zich graag nuttig maken. Abdelillah: “Als mensen iets aan
hun fiets kapot hebben, kunnen ze het hier laten repareren. Onze bedoeling is vooral dat kinderen leren om zelf hun fiets te maken.”
Mohamed vult aan: “Wie zelf zijn fiets maakt, betaalt niets. Wij helpen
daarbij. Mensen betalen alleen de materialen, bijvoorbeeld een nieuwe
remkabel. Wij kunnen ook vóór de mensen hun fiets repareren. Daar betalen ze twee of drie euro voor.” Began: “Soms krijgen we gratis een oude
fiets. Die knappen we op en geven we weg via de Doorgeefwinkel. Dan
gaat zo’n fiets bijvoorbeeld naar een kind dat een fiets nodig heeft om naar school te gaan.”
Hoe het zo is begonnen
Abdelillah is twee jaar geleden in de Fietsenwerkplaats begonnen: “Geerte heeft me gevraagd. Ik zei: ik kan geen fietsen maken. Toen
kwam een Nederlandse meneer om het me te leren. Samen met Began heb ik zes maanden bij hem stage gelopen. Nu kunnen we het zelf.”
Began had al wat ervaring: “Toen ik hier in Nederland kwam, heb ik eerst in de Isabella Kazerne en daarna in Boschveld op de fietsenwerkplaats gewerkt.” Mohamed en Walat kwamen er later bij: “Als we open zijn, dan zijn er in ieder geval drie van ons aanwezig.”
Vooral voor kleine reparaties
De Fietsenwerkplaats is gespecialiseerd in kleine reparaties: banden plakken, kogellagers vervangen, versnelling repareren, ketting afstellen, kabels vervangen, licht maken. Mohamed: “Soms zijn het simpele dingen: dan denken mensen dat ze een lekke band hebben, terwijl
alleen het ventiel los zit.” Jammer is dat de Fietsenwerkplaats wat ‘verstopt’ zit achter de Doorgeefwinkel. De mannen willen het graag
wat drukker krijgen: “We hopen dat meer mensen ons weten te vinden en hun fiets komen brengen!”
Heeft u ook een fiets waar iets aan mankeert? Of wilt u leren hoe u uw fiets kunt repareren? Kom dan langs bij Fietsenwerkplaats Kruiskamp/Schutskamp
(achterzijde van de Doorgeefwinkel, Kooikerweg 553). De Fietsenwerkplaats is elke maandag, woensdag en donderdag tussen 10:00 en 14:00 uur open.
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Klussendienst West - helpende handen in de wijk.....
Zijn de gordijnen naar beneden gekomen? Of heeft u een mooi schilderij dat nog steeds
niet aan de muur hangt? Zit de tafelpoot los, of drupt de kraan? En lukt het u niet om dit
klusje op te lossen? Dan kan de klussendienst u helpen.
Er is in West een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij helpen bewoners van Schutskamp en
Kruiskamp met kleine klusjes in huis. Deze groep zet zich graag in voor bewoners die deze
klusjes niet zelf, of niet alleen kunnen doen.
De klussendienst richt zich op mensen die niemand in hun omgeving hebben die hen kan
helpen. Of waarvoor het niet haalbaar is een professionele klusser in te schakelen. Daarnaast gaat het om eenmalige kleine klussen zoals het ophangen van een schilderij of het
repareren van de deurbel.
Heeft u een klusje, neem dan contact op met de klussendienst. Er wordt dan bekeken of de klussendienst u kan helpen en wat er voor de
klus nodig is. Ook wordt er gekeken of en hoe u zelf kunt helpen bij de klus. Materiaalkosten betaalt u natuurlijk zelf. De klussers werken
vrijwillig en dus kosteloos (maar een koekje bij de thee gaat er natuurlijk altijd wel in!).
Heeft u helemaal geen klusjes in huis, omdat u zelf graag klust? Ook vrijwilligers om de klussendienst verder te versterken zijn welkom!
Om in contact te komen met de klussendienst kunt u bellen of sms-en naar het nummer 06-25448645
U komt dan in contact met Monique. Zij is een van de vrijwilligers van de klussendienst. Zij gaat dan met u in gesprek om te kijken wat uw
vraag is en of het een klus is die de klussendienst kan doen.

Buurtbemiddeling073 - Bekend maakt bemind.....

Iedere bewoner heeft behoefte aan rust in de buurt of wijk en het huis waarin hij of zij woont.
Toch komt het wel eens voor dat er een situatie ontstaat waarin buren (over)last van elkaar hebben en zich gaan ergeren.
Dan kan het gebeuren dat er niet wordt gepraat met de ander, maar over de ander……
Vaak leidt dat tot veranderend contact (pesterijen, ruzie) of zelfs helemaal geen contact (ontwijken, negeren). Buurtbemiddeling kan u ondersteuning bieden.
Een van de belangrijkste doelen is om bewoners te leren hoe zij zelf het beste met elkaar of de situatie om kunnen gaan. Daarnaast
draagt de inzet van buurtbemiddeling bij aan veiligheid en leefbaarheid in de buurt en is minder vaak politie of andere maatschappelijke
hulpverlening nodig voor het ‘oplossen van conflicten’.
Wat doet Buurtbemiddeling073?
Buurtbemiddeling levert sinds 2003 haar bijdrage in de gemeente ‘s-Hertogenbosch, en later ook in Nuland en Vinkel en omgeving, om
te voorkomen dat conflictsituaties met buren of in buurten uit de hand lopen.
Speciaal daarvoor opgeleide bemiddelaars komen bij mensen thuis om te horen wat er speelt. Zij gaan met alle betrokkenen in gesprek
zonder een oordeel te geven, de bemiddelaars zijn neutraal. Als blijkt dat de betrokken buren samen naar een oplossing willen zoeken,
wordt er een bemiddelingsgesprek georganiseerd. De deelnemende buren krijgen de gelegenheid om hun verhaal te doen en dat van
de anderen te horen. De bemiddelaars helpen om het gesprek tussen buren goed te begeleiden. De oplossing komt van de buren zelf, zij
bepalen samen wat voor hen de beste situatie is!
Gemaakte afspraken worden op papier gezet en door alle buren ondertekend. Na een aantal weken volgt dan een telefoontje door de
bemiddelaars om te horen hoe het gaat.
U kunt ons bereiken op de volgende manieren:
www.buurtbemiddeling073.nl
of bel ons op: 073 203 24 50
Stichting Buurtbemiddeling073 info@buurtbemiddeling073.nl
Het werkgebied van Buurtbemiddeling073 in 's-Hertogenbosch, Nuland en Vinkel en omgeving.
Onze partners zijn: de gemeente ’s-Hertogenbosch, Welzijn Divers, BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz en politie.

Even voorstellen.....Mantelzorgconsulent Claudia ten Hove
Wat is mantelzorg?
Veel mensen krijgen vroeg of laat in hun leven te maken met (langdurige) zorg voor een naaste. Je kunt
er niet voor kiezen om mantelzorger te worden. Het overkomt je, je rolt erin. Mantelzorg houdt nooit op,
het is niet georganiseerd of aan regels gebonden. Dan kan het fijn zijn als er ondersteuning is.
Wie zijn mantelzorgers?
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte
of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Door de (landelijke) veranderingen in de zorg
en ondersteuning, zullen mensen steeds langer thuis blijven wonen. De druk op mantelzorgers neemt
toe. In ‘s-Hertogenbosch zijn ongeveer 25.000 mantelzorgers. Een vijfde deel daarvan geeft intensieve
mantelzorg (meer dan 8 uur per week en langer dan drie maanden).
Waarvoor kun je bij mij terecht?
Bij mij kun je terecht met diverse vragen.
Onder andere voor de Mantelzorgwaardering, de Huishoudelijke hulpregeling voor mantelzorgers, en helemaal nieuw: de Tuinhulp.
Heb je het gevoel dat je aan jouw grens zit met mantelzorgtaken? Kom dan langs in het spreekuur of bel mij. Je bent van harte welkom.
Claudia ten Hove
Mantelzorgconsulent Binnenstad - West - Engelen
06-21593273 / c.tenhove@divers.nl
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Gezocht: vrijwillige coach.....

Vind je het leuk om iemand te ondersteunen bij het ze�en van een nieuwe (soms spannende) stap? Om er samen met die persoon
achter te komen wat hij of zij goed kan en leuk vindt om te doen? En om te kijken wat een mooie match zou zijn? Dan zou je misschien
een heel goede coach zijn!
Voor sommige mensen is het moeilijk om zelfstandig leuke activiteiten of bezigheden te vinden. Zij zitten daardoor, vaak tegen hun zin in,
thuis. Omdat dat extra steuntje dat ze nodig hebben, ontbreekt. Terwijl er betaald werk of vrijwilligerswerk niet mogelijk. Deze groep zit
dan thuis, vaak tegen hun eigen zin in. Want hoewel er misschien wat hindernissen te nemen zijn, zijn er ook heel veel dingen zijn die ze
wel zouden kunnen doen of betekenen. Voor zichzelf en voor een ander.
Op dit moment worden de mogelijkheden om deel te nemen in de buurt en wijk nog niet genoeg benut. Terwijl er veel plekken zijn waar
iemand aan de slag kan. Bijvoorbeeld op een basisschool, of in een winkel, of bij een sportvereniging. Iemand kan ook aansluiten bij allerlei eetactiviteiten die er zijn in de wijk, of bij een dagbestedingsproject. Wat er vaak mist is wat ondersteuning bij het zetten van de
eerste stap. Dat is wat je dan als coach zou gaan doen.
Als coach ga je samen met de bewoner kijken hoe hij of zij de week kan invullen. Jullie gaan samen onderzoeken waar zijn of haar wensen
en talenten liggen. Maar ook waar rekening mee gehouden moet worden. Vragen die daarbij centraal staan zijn: "Wat vind je leuk om te
doen? Wat kun je goed? Wat zou je graag willen? Waar moeten we op letten?" Vervolgens gaan jullie samen bekijken of er activiteiten of
plekken zijn waar een mooie match mee te maken is.
Als vrijwilliger ga je het gehele traject samen met de bewoner aan. De intake, het in kaart brengen van de mogelijkheden, het benaderen van externe partijen en het ondersteunen bij de kennismaking en het verdere proces. Hierbij is het belangrijk een positieve en open
houding aan te nemen. Op een gelijkwaardige manier met de bewoner mee te denken. Als coach neem je niet de beslissingen, maar
stimuleer je de ander om zelf te formuleren wat hij of zij leuk zou vindt om te doen. Je ondersteunt daar waar nodig maar laat los daar
waar het kan. Een open en positieve houding en geduld zijn hierbij belangrijk.
Wat bieden wij: naast interessant en uitdagend vrijwilligerswerk krijg je trainingen en goede begeleiding.
Interesse?
Bel met wijkwerker Benthe van der Vleuten op 06-55322160 of stuur een e-mail naar b.vandervleuten@divers.nl

Talingkoor zoekt leden.....

Al ruim 2 jaar beschikt Park De Taling over een eigen koor. Zij treden vaak op in Park De Taling maar ook in vele andere
zorginstellingen in onze stad zijn zij met regelmaat te beluisteren.
Het Talingkoor heeft versterking nodig! Het zou geweldig zijn als dames, liefst met enige koorervaring, zich aanmelden. Maar uiteraard
zijn mannenstemmen ook van harte welkom. Elke dinsdagavond wordt er om 19:00 uur gerepeteerd in Park De Taling.
Paaszaterdag 15 april om 18:45 uur verzorgen zij de Paasviering in Park De Taling. Ook u, bewoner van de Kruiskamp, is daarbij van harte
welkom.
Voor informatie: receptie Park De Taling 073- 8228 400 of Dhr. M. Rovers 06- 57624716

Seniorweb start nieuw cursussen in Park de Taling.....

Begin maart van dit jaar worden er in Verpleeg- en verzorgingshuis Park de Taling, de Eendenkooi 2, 's-Hertogenbosch
nieuwe computercursussen gestart. Reeds 15 jaar verzorgen een aantal docenten hier cursussen om u vaardigheden
op de computer aan te leren. In Park de Taling is daartoe een hoek in de aula ingericht die voor dit doel gebruikt wordt en geschikt is.
De cursussen zijn in eerste instantie bestemd voor beginners, maar ook gevorderden kunnen er terecht. Ook worden er workshops fotografie, tekstverwerking e.d. verzorgd.
De cursussen zijn op maandagochtend, maandagmiddag, dinsdagochtend en woensdagmiddag en duren telkens 2 uur.
De kosten voor 10 lessen bedragen € 50,00. Lessen voor smartphone en tablet worden er ook verzorgd, indien hiervoor belangstelling
bestaat. Die worden gegeven in 5 lessen en kosten € 25,00.
U kunt zich aanmelden via het contac�ormulier op www.seniorweb.nl of
via een inschrijvingsformulier dat aan de receptie van Park de Taling verkrijgbaar is óf via e-mail: frans.daniels@home.nl
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Cliëntenraad Park De Taling zoekt nieuwe leden.....

Woon- en zorgcentrum Park 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
en een flink aantal andere zaken waar bewoners van Park De Taling dagelijks mee geconfronteerd worden. Maar ook zaken als kwaliteit
van zorg, veiligheid en de gevolgen van de participatiewet horen tot het aandachtsveld van de Cliëntenraad.
Op dit moment bestaat de raad uit 4 leden, voorzitter, secretaris en 2 leden.
Allen woonachtig in de wijk Kruiskamp of omgeving en voelen zich betrokken bij het wel en wee van het woon- en zorgcentrum.
Welke werkzaamheden kent de Cliëntenraad?
Huidige voorzitter en secretaris zijn het dagelijks bestuur en zodanig afgevaardigden naar de Centrale Cliëntenraad van de Van Neynselgroep waaronder woon- en zorgcentrum Park De Taling valt.
Eens per twee maanden is er een lokale raadsvergadering die twee uur duurt. Deze vergaderingen staan in het teken van elkaar informeren over lokale- en centrale aangelegenheden.
Maandelijks vergadert het dagelijks bestuur met de teamcoach zorg en managers van Van Neynsel, a�ankelijk van de agendapunten.
Op diverse momenten hebben we contact met de bewoners, we eten regelmatig mee of schuiven aan bij activiteiten. Dit zijn momenten
om te ontdekken wat er onder de bewoners speelt. Wanneer er behoefte is, gaan we op huisbezoek voor meer persoonlijke gesprekken.
Werken in de Cliëntenraad is ontzettend leuk en boeiend werk. Er wordt veel werk verzet dat rechtstreeks met het welzijn van de bewoners van het zorgcentrum 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 raad een bredere basis geven zodat zaken beter verdeeld kunnen
worden. 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
Annelies van Logten-Godschalk, voorzitter Clientenraad op mobiel 06-53105334

Ontmoet elkaar bij de Sociëteit Park De Taling.....

U weet net als wij: samen is het gezelliger. Bezoek daarom eens onze Sociëteit. Elke eerste donderdagmiddag van de
maand is er een sociëteitsmiddag op Park De Taling.
De sociëteit is een ontmoetingsplek voor senioren (55+) waar u gratis lid van kunt worden. Het doel van de sociëteit is anderen ontmoeten en een gezellige middag te hebben. Elke keer is er een verrassend programma, dat altijd bestaat uit een activiteit en een maaltijd.
Qua activiteiten kunt u denken aan interessante lezingen, een optreden, een creatieve activiteit of een informatiemiddag, De maaltijd is
elke keer anders; variërend van een buffet tot een Brabantse koffietafel.
Lidmaatschap: Lid worden van de sociëteit is gratis voor senioren (55+). Het aantal leden groeit snel!
Tijdens de sociëteitsmiddagen wordt een bijdrage gevraagd voor de maaltijd. Activiteit, koffie en thee
zijn gratis.
Interesse? Meld u dan aan als lid!
U kunt zich aanmelden voor de sociëteit of een van de bijeenkomsten via de receptie van Park De Taling of via de Klantenservice van Van Neynsel.
Telefoon Park De Taling:
073- 8228 400
Adres Park De Taling:
De Eendenkooi 2, 5223 KG ‘s-Hertogenbosch
Telefoon Klantenservice:
073- 8228 800
Email klantenservice:
klantenservice@vanneynsel.nl
Om u in te schrijven hebben wij enkele gegevens van u nodig. Deze gebruiken wij om u op de hoogte
te houden van de activiteiten.
Sociëteit Park De Taling elke 1e donderdagmiddag van de maand !!

ZOMERSCHOOL 55+ ’s-Hertogenbosch en omstreken......

We zijn alweer begonnen met de nodige voorbereidingen van de
8e Zomerschool 55+. Deze vindt dit jaar plaats van maandag 17 juli
tot en met vrijdag 4 augustus.
Drie weken lang leuke workshops en kennismaken met sport en
bewegen, educatie, creativiteit en mooie excursies, zoals varen,
stadswandelingen, bezoek aan monumenten etc.
Ook dit jaar staat er weer een interessante bustocht op het programma. We mogen al verklappen dat deze plaatsvindt op dinsdag
1 augustus, dus hou je agenda maar vrij.
We zijn aan de slag gegaan met wel 100 activiteiten, dus voor elk
wat wils. Zeker is er dit jaar extra aandacht voor de mannen, temeer daar Vaderdag dit jaar een mooie aanleiding is om vader een
leuke workshop of excursie cadeau te doen, altijd leuker dan een
stropdas of een paar sokken.
Programmaboekjes en inschrijfformulieren zijn vanaf half mei te vinden bij diverse centra in de stad, zoals bibliotheken, gemeenschapshuizen, basisscholen, culturele centra etc.
Veel actuele informatie is ook te vinden op onze website www.sasdenbosch.nl onder het kopje zomerschool. Daar kun je ook foto’s en
filmpjes van de zomerschool 2016 bekijken om alvast in de sfeer te komen!
Dus hou je agenda vrij tussen maandag 17 juli en vrijdag 4 augustus, wordt vervolgd!
Groeten van het kernteam van de Zomerschool
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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

Alimentatie indexpercentage.....
Tijdens het huwelijk zorgen de man en de vrouw samen voor hun kinderen. Meestal open de ouders
een gezamenlijke betaalrekening waarvan de kosten van verzorging en opvoeding worden afgeschreven. De echtgenoten zijn zelfs tegenover elkaar verplicht de kosten te betalen die horen bij de opvoeding en verzorging van hun kind. Dit staat ik artikel 1:82 van het Burgerlijk Wetboek.
Deze verplichting blijft ook bestaan wanneer ouders van elkaar gaan scheiden dan wel uit elkaar gaan
na een relatie. De ouders moeten bij de scheiding respectievelijk de beëindiging van de samenleving
een aantal dingen regelen omtrent hun kinderen.
Ouders moeten bij het verzoek tot echtscheiding onder andere een ouderschapsplan indienen. Hierin
staan de verplichtingen die zij jegens elkaar aangaan inzake de voortzetting van de opvoeding van hun
kinderen. Wie brengt de kinderen bijvoorbeeld naar hun sport, wanneer zijn de kinderen bij wie en
welk bedrag moet de ene ouder maandelijks aan de andere ouder betalen. Dit laatste wordt ook wel
‘kinderalimentatie’ genoemd.
Kinderalimentatie is een wekelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse bijdrage van de ene ouder aan
de andere die nodig is om de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen te betalen. De ouder
die kinderalimentatie ontvangt, is doorgaans de ouder bij wie de kinderen de meeste tijd verblijven.
Vaak is dit bij de moeder.
Bij het vaststellen van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de draagkracht van de ouders en de
behoefte van de kinderen. Daarvoor zijn normen ontwikkeld aan de hand waarvan de hoogte van de
kinderalimentatie wordt berekend. Mocht op enig moment deze berekening niet meer voldoen aan de
maatstaven; bijvoorbeeld doordat een van de ouders een hoger inkomen heeft, dan kan de alimentatie
worden herzien.
Wat ook belangrijk is ingeval van kinderalimentatie, is het indexpercentage. Dit is in de wet verankerd.
Het indexpercentage is het percentage waarmee de alimentatie jaarlijks wordt verhoogd. De minister
van Justitie stelt dit percentage ieder jaar opnieuw vast. De alimentatie wordt iedere keer verhoogd,
omdat de kosten van het levensonderhoud van de kinderen ook jaarlijks stijgen. De alimentatie wordt
automatisch verhoogd, ouders hoeven hier niet samen opnieuw afspraken over te maken. Het indexpercentage is voor
het jaar 2017 vastgesteld op 2,1%.
Bent u ook betrokken bij een juridische kwestie omtrent kinderalimentatie? Neem dan gerust contact op met Willems
van Bladel Advocaten.
U kunt een e-mail sturen via info@wvbadvocaten.nl en u
kunt ook altijd vrijblijvend bellen naar: 073 – 747 04 06.
foto: Huub Hulsen
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Een eerste gesprek is altijd kosteloos. Een advocaat zal dan
samen met u uw juridische mogelijkheden bespreken.
27-2-2017 21:11:12

Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 6 mei 2017- óf via een briefkaart naar de wijkraad
West, postbus 2023, 5202 CA te 's-Hertogenbosch óf stuur een e-mail naar wijkraadwest@gmail.com (met duidelijke vermelding van
naam en adres).		
Onder de inzenders met de goede oplossing verloten we een cadeaubon t.w.v. € 25,=
Oplossing wijkkrant 2016 #3: DE WERELDREIS IN HET BEATRIXPARK, prijswinnaar is geworden dhr. A. van Berkel
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Horizontaal
1. Spaanse schilder; 7. goede manieren in de omgang; 12. dwaas; 13. in het water levend knaagdier; 14. opstootje; 15. windrichting (afk.); 17. verpakking
voor tandpasta; 19. geestdrift; 21. binnenlandse zaken (afk.); 22. tenger; 24. grote winkel; 27. dierentuin; 28. doorbraak; 30. kloosterzuster; 31. priem;
32. rolprent; 33. plaats in Gelderland; 35. land (staat); 37. aanwijzend voornaamwoord; 38. fijne alcoholische drank; 41. koud en vochtig; 42. deel van
een breuk; 44. de gehele filmploeg; 46. donkere kamer (afk.); 47. land in Zuid-Amerika; 48. erker; 49. toetsing van de kennis; 50. lichtbron; 52. ver (in
samenstelling); 54. hoofdstad van Turkije; 56. ledemaat; 58. deel van een schip; 61. glansverf; 62. hemelgeest; 64. deel van gelaat; 65. Nederlandse rivier;
67. mollengang; 68. Nederlandse Omroep Stichting (afk.); 70. eikenhout van schors ontdoen; 72. gewicht; 73. land in Zuid-Amerika; 76. vlekkenwater;
77. loofboom; 78. verdriet; 79. verleidelijke vrouw; 81. rivier in Noord-Brabant; 82. cilinder; 83. Friese jongensnaam; 84. olie (Engels); 86. volhardende
geestkracht; 87. niet afwijkend van het gewone.
Verticaal
1. pijnlijk (hachelijk); 2. lengtemaat (afk.); 3. wilde haver; 4. leep (listig); 5. elfenkoning; 6. bakplaats; 7. adellijke ongehuwde dame; 8. metselspecie; 9.
Japanse munt; 10. oosterlengte (afk.); 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. kerkelijke straf; 20. waterplant;
21. meetkundig lichaam; 23. ondeskundige; 25. bijbelse reus; 26. welzijn (voorspoed); 27. onstoffelijk deel van de mens; 29. sinterklaaskoek; 32. het
verzamelen van postzegels; 34. Europa (afk.); 36. plaats in Noord-Brabant; 37. scheepsvloer; 39. in elkaar; 40. aandoening van de gewrichten; 42. bekend gebouw in Londen; 43. plaats in Duitsland; 45. speeltoestel; 46. middagslaapje; 51. woonboot; 53. waterdoorlatend; 54. behoeftige toestand; 55.
schoollokaal; 56. Griekse zuilengang; 57. spijskaart; 59. schrijfvloeistof; 60. briljant (begaafd); 62. kort stukje (restje); 63. dichter bij de wind zeilen; 66.
meisjesnaam; 67. hertensoort; 69. bladgroente; 71. tijdperk; 73. deel van een wiel; 74. hoofdkaas; 75. god van de liefde; 78. waardeloze lap; 80. jongensnaam; 82. muzieknoot; 85. opbergruimte.
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Nog één keer slopen en bouwen in de Schutskamp.....
Donderdag 19 januari is de machinale sloop van de duplexwoningen aan de JP
Coenstraat/Dirk Hartogstraat in de wijk Schutskamp gestart. De woningen maken
plaats voor 72 nieuwe appartementen. Voorlopig is dit het laatste project waarbij
Zayaz woningen sloopt en vervangt door nieuwbouw.
Op 31 oktober 2016 verlieten de laatste tijdelijke bewoners hun woning
Een flinke klus, want in korte tijd moest de weggegooide huisraad en ander afval
worden opgeruimd. Projectconsulent van Zayaz Nathalie van Esch vertelt over de
indrukwekkende operatie: “Er lag ineens een enorme bende. De Afvalstoffendienst
en de leegstandbeheerder hebben de hele dag gewerkt om de boel op te ruimen.
Gelukkig boden buurtbewoners spontaan hulp aan!”
In het voorjaar start de bouw van de nieuwe appartementen
Een definitief ontwerp is er nog niet. Het gaat in elk geval om 72 appartementen met
één of twee slaapkamers. Nathalie legt uit: “De appartementen zijn niet heel groot.
Daardoor kunnen we de huurprijs laag houden. Ze zijn niet voor een specifieke doelgroep. Dus alle generaties zijn welkom. Maar: oud-bewoners hebben wel voorrang
als we woningen gaan toewijzen.”
Vanuit de nieuwe appartementen komt zicht op de binnenplaats
Want dat komt de veiligheid ten goede. Wat ook helpt: er komen benedenwoningen.
Zo is in de plannen extra rekening gehouden met de leefbaarheid in de buurt.
De omwonenden zijn in september geïnformeerd over de sloop en het voorlopige
nieuwbouwplan
Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel
en via een brief. Natuurlijk blijft het daar niet bij. Tijdens de sloopwerkzaamheden
verzorgt sloopbedrijf Maton De Rooy de communicatie met de buurt.
Ook wordt de status van de huizen in de directe omgeving opgenomen
Dat wordt gedaan om later vast te stellen of eventuele schade het gevolg is van de
werkzaamheden.

Badeloch, een nieuw thuis voor jaren.....

Blijven wonen bij degene van wie je houdt. Dat is wat heel veel mensen willen, zelfs als dat moeilijker wordt, omdat één van beiden
zorg nodig heeft. Dan komt er veel terecht op de schouders van de ander, die plots mantelzorger wordt. Dat kan soms zwaar zijn. In het
nieuwe appartementencomplex Badeloch aan de Eindhovenlaan kunnen partners langer samen blijven wonen.
Badeloch is een nieuw thuis, waar de zorgbehoevende partner de zorg krijgt die nodig is en waar de mantelzorger wordt ontlast.
“Het is een gewoon appartementencomplex”, legt Chaja Moerman van BrabantWonen uit, “maar eentje met voorzieningen, waarbij partners langer zelfstandig bij elkaar kunnen wonen, ook al heeft één van hen steeds meer zorg nodig.” De zorg kan te maken hebben met regieverlies, zoals dementie, geheugen- of andere problemen. Om die het hoofd te bieden zijn de appartementen niet alleen rolstoelvriendelijk en levensloopbestendig, maar krijgt Badeloch ook een ontmoetingsruimte.
Daarnaast is professionele zorg altijd dichtbij: het thuiszorgteam van BrabantZorg
heeft haar kantoor in Badeloch.
‘Even op adem komen’
“De ontmoetingsruimte bevordert het onderlinge contact met mensen die in eenzelfde situatie zitten. Daaraan blijkt veel behoefte te zijn onder mantelzorgers”,
vertelt Wil van de Laar van BrabantZorg. “Al die beetjes samen zorgen ervoor dat
mantelzorgende partners het lang kunnen volhouden zonder te hoeven verhuizen
naar een verzorgingshuis. Willen ze even de stad in, een boodschap doen of bij
iemand op de koffie, dan kunnen ze hun partner met een gerust hart in de ontmoetingsruimte laten deelnemen aan activiteiten. Het geeft weer even lucht, het haalt
een beetje ‘last’ van de schouders af.”
Middenin de wijk
“Badeloch krijgt ook een wijkfunctie”, vertelt Akkie de Rouw van Welzijn Divers.
“De ontmoetingsruimte is ideaal om mensen via laagdrempelige buurtactiviteiten
met elkaar te verbinden. Door samen te koken bijvoorbeeld. Of koffie te drinken.
Niets moet, maar het is prettig dat het met de hulp van vrijwilligers uit de buurt
kan.”
Kangoeroe-appartementen
In Badeloch komen ook drie kangoeroe-appartementen: twee appartementen,
elk met een eigen voordeur, maar van binnen met elkaar verbonden door een
trap en/of tussendeur. Ideaal voor ouders met een hulpbehoevend, meerderjarig
kind of voor kinderen die voor hun ouders willen zorgen. Zo kan ieder zijn eigen
leven leiden, met de familie altijd in de buurt.
Hier wonen?
Het appartementencomplex Badeloch wordt verhuurd door BrabantWonen en
wordt bijna opgeleverd. In totaal komen hier 45 appartementen en drie kangoeroewoningen. Er zijn nog woningen te huur. Heeft u interesse? Neem contact op
met BrabantWonen, telefoonnummer (073) 681 45 00
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De Bossche Hoeve.....

In de komende weken/maanden zullen er op de Bossche Hoeve weer de nodige dingen gaan veranderen. De eerste
activiteiten daartoe zijn al in gang gezet.
Achter het hoofdgebouw langs de Kruiskamppad wordt een grote kruidentuin
aangelegd. Door deze kruidentuin gaat een beekje lopen die het regenwater
van het hoofdgebouw gaat opvangen en op een natuurlijke wijze zal infiltreren
in de bodem.
In en langs de beek worden hydrofyten geplant. Dit zijn allerlei plantensoorten die het water op een natuurlijke wijze zullen zuiveren. Rondom de beek
komt een looppad te liggen waarlangs groepen kruiden worden aangeplant.
Bezoekers van het park hebben de mogelijkheid om die kruiden voor thuis
te plukken en elkaar ook te ontmoeten. Deze verandering is o.a. mogelijk
gemaakt door het Prins Bernard Fonds.
Daarnaast willen wij het aanwezige terras voor een gedeelte gaan overkappen
zodat bezoekers tijdens frissere dagen hieronder ook lekker kunnen gaan zitten al dan niet met een fleecedekentje tegen de koude.
Ook zijn we momenteel in gesprek met de gemeente en waterschap over uitbreiding van de Bossche Hoeve.
Onze ideeën worden weergegeven in onderstaande artist's impression. Zo zal het stuk wat nu naast de waterweg langs de A59 een
speelbos gaan vormen. Dit speelbos biedt
ook ruimte om het al aangelegde stukje natuurlijke speeltuin te gaan uitbreiden. Beide
stukken gaan dan ook één geheel vormen.
De hertenweide wordt uitgebreid met het
naastgelegen stukje bos wat er nu erg verwaarloosd bij ligt en het stuk grasland naast
de A59. De bomen in dat bos zijn nu begroeid
met een soort Hedra die de bomen geen goed
doet. Ook staan er diverse ligusterstruiken die
aangepakt zullen moeten worden. Naast het
speelbos komt er een weide waar bezoekers
op “safari” kunnen en tussen de dieren in kunnen lopen. Net als bij de konijntjes op De Bossche Hoeve hebben de dieren de keuze om
op dat stukje te verblijven of de beschutting
te zoeken achter het touwenhekwerk. De dieren kunnen tussen deze zware touwen heen
maar bezoekers moeten er voor blijven. Voor
de realisatie van dit alles zal de honden uitlaatroute enigszins verlegd worden maar we
hopen dit te kunnen gaan compenseren met
de aanleg van een hondenspeelplaats waar
de dieren vrij kunnen gaan ravotten. Voor
deze trouwe viervoeters staat overigens al een hondenbar tot hun beschikking.
De mestcontainer die nu in het zicht staat langs de Meanderflat zal daar weg
gaan en ook op het achtergelegen stuk worden geplaatst. We zijn zelfs aan het
bedenken hoe we in de wijk een biologische kringloop daarvoor kunnen gaan
realiseren. Op het stuk langs de A59 worden er ook enkele wadi’s aangelegd die
er voor zullen zorgdragen dat de grond droog blijft maar ook diverse amfibieën
gaan huisvesten en bad en drinkgelegenheid zijn voor vogels.
We hopen en vertrouwen op een goede afloop van de gesprekken met gemeente
en waterschap en zullen u, zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren over
de stand van zaken en vooral de mogelijkheden.
Uiteraard zoeken wij voor de realisatie van dit alles nog een aantal sponsoren.
Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Stichting De Bossche
Hoeve.
Trouwe bezoekers hebben wellicht ook al gezien dat we nabij de konijnenheuvel een “glazen huis” aan
het maken zijn. In en nabij dit “glazen huis” zullen de bezoekers kennis kunnen maken met de ontwikkeling van een ei tot kuiken tot kip.
De Bossche Hoeve is in 2017, net als in 2016, zeven dagen per week geopend voor bezoekers.

Deponeer uw statiegeldﬂessen in de zak
bij de ingang van het park. De opbrengst
komt geheel ten goede aan de speelplek !!
De Bossche Hoeve, Kruiskampsingel 565A, is dagelijks (ma t/m zo) geopend van 10:00 tot 17:00 uur

Vindt u De Bossche Hoeve een belangrijke ontmoetingsplaats en wilt u onze inzet ondersteunen?
Uw gift op rekeningnummer (IBAN) NL57 RABO 0308 0940 18 is van harte welkom
e-mail: debosschehoeve@denbosch800.nl
twitter: https://twitter.com/debosschehoeve
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Bungee Trampoline op de Bossche Hoeve.....

Op zondag 19 februari j.l. was er op De Bossche Hoeve een wel heel speciale attractie, een Bungee Trampoline, ter beschikking gesteld
door Jeroen van Iersel van Bungeemaster.nl
Dit deed hij naar aanleiding van het vandalisme op De Bossche Hoeve waarbij onder meer een witte pauw werd bekogeld met sneeuwballen (waarna het dier overleed) en werd tevens een Brahma haan gestolen.
Tegen betaling van een entreeprijs kon men de attractie betreden. De opbrengst werd gedoneerd aan de Bossche Hoeve, waarmee men
verdere maatregelen (o.a. camerasysteem) kan treffen om dit soort vandalisme in de toekomst te voorkomen.
Jeroen van Iersel is afkomstig uit Drunen en eigenaar van attractieverhuurbedrijf Bungeemaster.nl. Bovendien is hij eigenaar/exploitant
van Karussell & Bungee Trampoline in Giersbergen, bij Drunen. Hij las op dinsdag 24 januari het stukje betreffende het vandalisme in
combinatie met het doden van de witte pauw en de diefstal van een Brahma haan op de prachtige kinderboerderij in “zijn woonwijk” in
Den Bosch, waar hij 6 jaar met alle plezier een zaak heeft geëxploiteerd en De Kruiskamp een speciaal plekje in z’n hart heeft veroverd.

Bungeemaster

brengt uw evenement naar
grote hoogtes. Door onze ervaring en sensationele attracties zorgen we samen voor een onvergetelijke dag.
De bungee-trampoline is een groot succes op evenementen zoals personeelsfeesten, bedrijfspresentaties, zomer- en straa�eesten en
openingen van bedrijven of winkelcentra. Het is een succesvolle ontwikkeling op
het gebied van sport en amusement. Een bijzondere ervaring voor jong en oud.
De bungee-trampoline is een combinatie van bungee-elastieken en een trampoline. De springer krijgt een speciaal tuigje om, wat verbonden zit aan de bungee-elastieken. De truc zit 'm in een motortje dat aan de elastieken trekt. Hierdoor krijgt de springer meer hoogte
en blijft hij langer in de lucht. Het resultaat is dat u huizenhoog kunt springen en salto's kunt maken zonder gevaar, wat op een standaard
trampoline vele malen moeilijker gaat en wat enige training kost.
Spring volledig beveiligd tot een duizelingwekkende hoogte met de Bungee-Trampoline van Bungeemaster.
De trampoline is te huur incl. begeleiding. Voor meer informatie of reserveringen kunt u contact opnemen met onderstaand adres.
Bungeemaster.nl - Gelderhof 17 - 5152 GA Drunen - 0624877346 - info@bungeemaster.nl
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Hcc vereniging locatie ’s-Hertogenbosch in wijkcentrum De Heftheuvel.....
Beste lezers, we zitten alweer in een nieuw seizoen, en de belangstelling voor het gezamenlijke computergebeuren is weer
toegenomen. Zowel de Linux en Apple gebruikers hebben een
aanwas van belangstellende bezoekers die zowel de demo’s van
software als de uitleg er van goed waarderen. Ook de inloop
waarbij de bezoekers met vragen komen over soft- en/of hardware en uitleg van mobiele telefoons, tablets en laptops wordt
goed bezocht.
Dit jaar besteden we veel aandacht aan Windows 10 waarbij het gebruikersgemak vooropstaat.
Ook hierbij veel aandacht voor de software (app’s) die Microsoft aanbiedt in Windows 10 en in de Store.
Veel programmas werken onderling met elkaar en gebruiken hierbij gezamenlijk de data en informatie die hiervoor beschikbaar is. Denk
hierbij aan Agenda, Mail, Foto’s, Social media, Internet Browser en Wegenkaarten.
Kom eens 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 en Microsoft.
Kijk ook eens op de website van HCC en oriënteer u wat Hcc u te bieden heeft, er zijn veel gebruikersgroepen, hieronder staan enkele
interessegroepen (op de website staan er meer beschreven).
Apple
Haal meer uit je iPad, iPhone en Mac met de tiplijsten van HCC!apple. Tevens gratis ondersteuning voor HCC!leden via hccforums.nl en op de
inloopavonden.

CompUsers

De CompUsers interessegroep helpt gebruikers van computers in de thuissituatie. De meeste aandacht gaat uit naar programmatuur voor toepassingen en besturingssystemen.

Drones

Wordt dit het jaar dat drones hun opmars gaan maken? Er gebeurt veel op het gebied van drones. En komend jaar wordt de regelgeving flink
aangescherpt voor hobbyisten die met drones vliegen.

Digimedia

Vanaf de oprichting (in 1985, onder de naam Interessegroep PC) richt de digimedia interessegroep zich op het ondersteunen van mensen met
een hobby waarin het gebruik van personal computers een relevante rol speelt. Doordat computers steeds veelzijdiger worden zijn pla�orm
Foto, Video en Creatief, HCC!muziek en HCC!web voortaan bij HCC!digimedia aangesloten.

Genealogie

Na de oprichting van de HCC gingen steeds meer leden van de vereniging de computer gebruiken voor de hobby genealogie. In 1986 richtte
daarom een aantal amateurgenealogen de HCC Genealogie Gebruikersgroep op, die inmiddels HCC!genealogie heet.

Modelbaanautomatisering

Al sinds 1978 houdt de Modelbaanautomatisering interessegroep zich bezig met het besturen van (treinen, seinen en wissels op) modelbanen
met behulp van de computer " HCC!m-systeem willen we ook juist andere nieuwe digitale systemen ondersteunen en (vaak ook beginnende)
gebruikers met raad en daa. Naast het "eigen d bijstaan.

We zijn alle maanden met uitzondering van Juli en Augustus aanwezig op de derde en vierde vrijdagmiddag. De onderwerpen hebben
betrekking op Linux, Apple en Windows computers en we behandelen deze thema’s op vaste vrijdagmiddagen van iedere maand. De
derde vrijdag middag is gereserveerd voor Linux en Apple computers en de vierde vrijdagmiddag hebben we een actueel onderwerp
en houden we een inloop waarbij we hard- of software problemen behandelen. Deze middagen beginnen om 14:00 uur tot 16:00 uur.
Zalen zijn open vanaf 13:45 uur.
Kijk ook eens op de site van Hcc www.hcc.nl of de site van Hcc NoordBrabant www.no-brabant.hcc.nl voor meer informatie over HCC
en de interessegroepen.
Info: Zaalcoördinator Wim de Bruijn, werkgroepen Linux en Apple, op de betreffende vrijdagmiddagen.

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

www.westpresenteert.nl
•
•
•
•
•

Wil jij dat jouw activiteit bij wijkbewoners meer aandacht krijgt?
Wil jij bewoners betrekken bij iets dat jij gaat organiseren?
Wil jij dat jouw vereniging in de wijk bekender wordt?
Ben jij zzp’er en wil jij dat bewoners van de wijk jou weten te vinden?
Ben jij lid van een stichting met een goed doel en wil jij dat anderen mee gaan doen of gaan sponsoren?

ZET DE INFORMATIE DAN OP WWW.WESTPRESENTEERT.NL
Hoe? Ga naar de website en het wijst zich vanzelf.
Deze website is bedoeld om alle activiteiten die in en rond onze wijk plaatsvinden te tonen, zodat bezoekers snel informatie kunnen
vinden als ze iets nodig hebben of iets willen ondernemen. De eerste actievelingen zijn u al voorgegaan.
Voor vragen en informatie mail naar westpresenteert@gmail.com of bel naar 06 546 08 303
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Nieuw op het wijkplein De Helftheuvel

Samen Gezond spreekuur
Wilt u advies over sporten, bewegen of een gezonde leefstijl?
Of wilt u informatie over activiteiten in de wijk of over welzijn?
Kom naar het Samen Gezond spreekuur
Iedere donderdag van 11:00 -12:00 uur op het wijkplein De
Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109

Wijkgezondheidswerker Ingrid Bodeutsch
GGD Hart voor Brabant, 088 368 6311

Buurtsportcoach llvie van Schijndel
'S-PORT, 06 117 38 742

Wijkwerker Brahim Settout
Divers, 06 506 48 060

Nieuw, maar nooit weggeweest.....
Verloskundigenpraktijk 's-Hertogenbosch heeft een
nieuw logo en een geheel vernieuwde website,
overzichtelijker en toegankelijker op je mobiele telefoon: www.verloskunde.nl
We zijn niet terug van weggeweest, sterker nog, we
zijn nooit weggeweest. Na jarenlange praktijkvoering
op de Koenendelseweg houden we al weer enige
tijd spreekuur op Helftheuvelpassage 109b, in een
ruimte van Fysiotherapie Helftheuvel. Dat is waar de
bibliotheek en huisartsenpraktijk zaten – en waar we
nu naar hartjes luisteren.
Tot ziens....
de verloskundigen van praktijk 's-Hertogenbosch

Cursus Nordic Walking.....
Voor inwoners vanaf 50 jaar wordt er een cursus Nordic Walking georganiseerd. Nordic Walking is een laagdrempelige, sportieve buitenactiviteit. Het is een vorm van sportief wandelen waarbij gebruik wordt gemaakt van
speciaal ontwikkelde stokken. Met de juiste wandeltechniek worden spieren in de nek, schouders en armen aangespannen en ontspannen. Ook de rug-, buik- en bilspieren worden gebruikt.
Tijdens de kennismakingsperiode van 6 weken is er een instructeur die u leert goed te wandelen met de stokken (deze kunt u lenen).
Verzamelpunt:
Start:
Einde:
Tijdstip:
Kosten:
Info en aanmelden:

Buurthuis Deuteren, Baksvelstraat 112
maandag 27 maart 2017
maandag 8 mei 2017
09:30 – 10:30 uur
€ 15,- voor het kennismakingspakket van 6 lessen
Ilvie van Schijndel, ´S-PORT, 06 11 73 87 42 of i.vanschijndel@s-hertogenbosch.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?
A�ankelijk van je belastbaarheid, maximaal een uur wandelen. Aansluitend is er de mogelijkheid
om gezamenlijk iets te drinken in het Atrium van Park De Taling.
Begeleiding? De groep wordt begeleid door een sportbegeleider plus een vrijwilliger.
Tevens neemt een fysiotherapeut bij geïnteresseerden een gedegen fittest af.
Kosten?
€ 11,95 per maand. Dit is inclusief koffie/thee na afloop.
Wat moet ik aan? Stevige schoenen waar u goed op kunt wandelen. Gemakkelijk zittende kleding is aan te raden.
Ook is het verstandig een flesje water mee te nemen.
Aanmelden? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurizio Atzeni m.atzeni@vanneynsel.nl 06 13 24 76 01
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Vanaf nu kinderlogopedie
bij Kinderpraktijk Helftheuvel!!
Het nieuwe jaar bracht direct veel goeds voor onze praktijk! Met de recente uitbreiding van onze
praktijkruimte kwam er de mogelijkheid om logopedie aan ons kinderteam toe te voegen. Met
trots en enthousiasme verwelkomden wij begin dit jaar onze nieuwe discipline:
logopedie voor kinderen en jongeren.

Gespecialiseerd in kinderlogopedie
Onze kinderlogopedisten richten zich volledig op kinderen. Bij kinderlogopedie draait het om
communicatie zoals hulp bij taal, spraak of stem en begeleiding rondom eten en drinken. Onze
scholing, kennis, materiaal, behandelomgeving en behandelaanpak richten zich helemaal op het
kind en zijn of haar behoeften.

Onze kinderlogopedisten, Anne en Ariadne
Anne en Ariadne zijn ervaren logopedisten met een passie voor het werken met kinderen en
jongeren. Vanuit een open en communicatieve houding werken zij met kind, ouders en eventuele
andere betrokkenen aan verbeteren van de communicatie. In de praktijk kunnen kinderen terecht
met een hulpvraag op gebied van:
• Taal
• Spraak
• Stem
• Mondvaardigheden
• Gehoor en luistervaardigheden

bijv. woordenschat, zinnen maken, begrijpen van taal,
verhaalopbouw, gebruiken van taal, meertaligheid
bijv. moeite met klanken, vloeiendheid, neusspraak
bijv. heesheid, schorheid, ademhaling
bijv. eten, drinken, slikken, gevoeligheid in mondgebied,
tongpositie

Onze praktijk, speciaal voor kinderen
Onze behandeling volgt het kind en niet andersom. Leren lukt pas als er sprake is van een
omgeving waarin je je prettig en begrepen voelt. Daarom kijken we goed naar het kind en diens
mogelijkheden en interesses en nemen dat als vertrekpunt in onze behandeling.

Samenwerken? Graag!
Als een kind hulp heeft op meerdere terreinen in zijn of haar ontwikkeling, werken wij graag
samen met andere disciplines. Dat kan de kinderergotherapeut of kinderfysiotherapeut in onze
praktijk zijn. Maar ook met school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, artsen en andere zorg- en
welzijnsmedewerkers, werken wij graag samen als dat de ontwikkeling van uw kind ten goede
komt!

Info of afspraak? Wilt u weten of de logopedist iets
voor uw zoon of dochter kan betekenen, of wilt u een
afspraak maken? Bel onze praktijk op telefoonnummer
073 6847100 of loop binnen bij onze locatie in
Wijkplein Helftheuvel. Meer informatie vindt u ook op:
www.fysiotherapiehelftheuvel.nl/logopedie

PMC Helftheuvel — Helftheuvelpassage 109b Den Bosch — www.fysiotherapiehelftheuvel.nl — tel 073 6847100
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Scouting Columbus opent het nieuwe jaar volgens traditie.....

De nieuwjaarsviering op 7 januari
was dit jaar in een creatief jasje
gestoken! We hebben met alle
staf- en bestuursleden, jeugdleden en hun ouders het nieuwe
jaar goed ingeluid met een “Bonte Middag”. Er werd
gezongen, gedanst, moppen getapt en toneelstukjes opgevoerd. Tijdens de voorafgaande draaidagen,
maar ook thuis was er door de jeugdleden flink geoefend! Het was weer een middag van bijzonder hoog
niveau. Tevens hebben wij afscheid genomen van
Rick en Helen. Beide waren al een tijdje gestopt als
Scoutsleiding op de zaterdagochtend, maar er had
nog geen officieel moment plaatsgevonden. Middels
deze weg willen we hen nogmaals bedanken voor
alle inzet en enthousiasme waarmee zij aanwezig
waren binnen onze Scoutinggroep!
Aansluitend aan de bonte middag vond de traditionele kerstboomverbranding plaats. Ook dit jaar weer
trokken de grote grijze rookwolken tot ver over de
wijk West. Het blijft een spektakel om te zien, voor
jong en oud! Na een gezellige borrel was het tijd om
huiswaarts te keren. Een daverend begin van een ongetwijfeld minstens zo mooi Scouting jaar!
Groepsontwikkeling - vervolg
Op 21 januari hadden alle staf- en bestuursleden
een vervolgmiddag binnen het project “Groepsontwikkeling” onder leiding van onze groepsbegeleider
Yolanda van Gemert. Enkele interne knelpunten zijn
geïnventariseerd en er is gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Hieruit kwamen leuke en creatieve
ideeën naar voren. Een aantal interne processen
gaat op de schop, we gaan de leiding meer gestructureerd opleiden en organiseren op 7 april een bijeenkomst voor alle ouders.
We zijn een groeiende groep. Het doel van deze bijeenkomst is dan ook een plan op te stellen om vrijwilligers te werven, zodat wij ook in de toekomst
met deze groei kunnen omgaan. Daarnaast willen we
de taken beter in kaart gaan brengen.

Winnaars Vrijwilligerscampagne #voorelkaar
Op 31 januari werd onze vrijwilligster Nienke Vermeer in de business lounge van
FC Den Bosch verwacht. Haar inzending was 1 van de 10 genomineerden, uit
een groep van 140 inzendingen, voor de prijs van € 1.500,= georganiseerd door
Galant vrijwilligersnetwerk gemeente ’s-Hertogenbosch en Mooi Zo Goed Zo.
Nienke had met haar inzending op een bijzondere manier laten zien hoe vrijwilligerswerk haar leven en dat van anderen verrijkt. Helaas heeft Nienke niet de
eerste prijs gewonnen, maar wij zijn uiteraard met onze hele organisatie supertrots op haar!
Zwerfafvaldag 2017
Op zaterdag 25 maart neemt Scouting Columbus weer deel aan de zwerfafvaldag. Naast een actieve bijdrage aan schone omgeving, levert ons dit ook nog een
eens een leuke vergoeding…
Grote Scoutingdag op 13 mei a.s.
Scoutinggroepen zouden meer zichtbaar mogen zijn voor de Bossche gemeenschap. De gemeenteraad heeft zich hierover uitgesproken. De Bossche Scoutinggroepen hebben daarom samen het plan opgepakt om op zaterdag 13 mei de
Bossche Scoutingdag te organiseren. Een groep van ongeveer 30 leidinggevenden van de 7 Bossche Scoutinggroepen zijn deze dag aan het voorbereiden. Reserveer het alvast in uw agenda! Met ruim 700 jeugdleden presenteert Scouting
zich die dag op de Parade!
Laat je uitdagen en ontdek Scouting!
Neem contact met ons op en kom een keertje op de koffie.
[e] secretariaat@scouting-columbus.nl
[t] 06 - 534 159 73
Bijschrift bij de foto’s
boven
De organisatie licht het programma toe
midden
De act van de Scoutsstaf
onder
Veel bomen, dus veel vuur en dus ook de nodige rook !!
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Bosch Leerorkest on stage!!!!!

Op 12 april treedt Bosch Leerorkest op, met drie orkesten, op twee locaties!
Kom kijken en luisteren naar
leerlingen van groep 6, 7 en 8
van verschillende Brede Bossche basisscholen!
Om 10:00 uur is het de beurt aan het 3e jaars orkest van
de basisscholen Kc Westerbreedte, Kc De Vlindertuin en Bs
De Kruisboelijn. Dit orkest treedt met verschillende liedjes
rondom het thema ‘films’ op in de grote zaal van Theater
aan de Parade. Hierbij worden ze begeleid door een combo
dat bestaat uit een pianist, bassist en een drummer.
’s Middags zijn er twee concerten van de orkesten van
groep 6 (van 12:15-12:45 u) en van groep 7 (van 13:15 13:45 u). Zij treden op in de gymzaal van Brede Bossche
School Kruiskamp (Kindcentrum Westerbreedte). Deze twee
optredens vinden plaats in het kader van het vernieuwde
‘Buurtpodium’ (voorheen Wijktheater).
Alle orkesten staan onder leiding van dirigent Lex Wiersma.
Bosch Leerorkest is een muziekeducatieprogramma dat
bestaat sinds 2011 en is een initiatief van Muzerije en de
Brede Bossche Scholen.
Locaties: Theater aan de Parade, Parade 23 en Kc Westerbreedte, Jan Olieslagerstraat 51, Den Bosch
De entree is gratis, maar er is een beperkt aantal beschikbare plaatsen op locatie Kc Westerbreedte.
Voor kaarten en/of meer informatie kunt u mailen naar kunstencultuur@muzerije.nl

Kindcentrum De Kruisboelijn neemt afscheid van juﬀrouw Joyce.....

Op 23 december nam juﬀrouw Joyce Spoor na ruim 26 jaar afscheid van De Kruisboelijn.
Juf Joyce is een bekend gezicht op school, alle ouders en kinderen kennen haar en u als
wijkbewoner zult haar vast ook kennen.

Eigenlijk werkte juf Joyce al veel langer op De Kruisboelijn, want toen haar oudste zoon naar
school ging, werd Joyce hulpmoeder. Ondersteunen tijdens de lees- en handvaardigheidslessen groeide uit tot het fulltime bemannen van de administratie van onze school en een vast
dienstverband. Al die jaren werkte Joyce met liefde, toewijding en passie en aan die periode
is nu een eind gekomen.
Wat was het een prachtig feest. In de morgen werd juf Joyce door een groep kinderen en collega Ellen opgehaald met een cabrio. Toen ze het schoolplein op reden stonden alle kinderen,
ouders en teamleden daar te wachten en werd juf Joyce met luid gejuich onthaald. Daar
wachtte een welkomswoord van de leerlingenraad en directie en juf Joyce kreeg een speciale sjerp. De hele morgen las juf Joyce kerstverhalen voor en kregen alle kinderen de kans
persoonlijk afscheid van juf Joyce te nemen. Juf Joyce trakteerde als verrassing de hele school
op ijs, mmm…
Aan het begin van de middag vulde de speelzaal zich in het geheim met kinderen, ouders en
collega’s voor een verrassingsfeestje. Daar werd juf Joyce toegezongen, regende het cadeaus
en waren er diverse speeches. Wat was dat emotioneel voor ons allemaal, maar voor juf
Joyce in het bijzonder. Juf Joyce sprak ook nog een mooi woord, ze vertelde dat ze er trots
op is dat ze zoveel jaren deel uit maakte van De Kruisboelijn en dat het voor haar voelt als
familie. Tot slot liep juf Joyce door een haag van kinderen, ouders, collega’s en oud-leerlingen
waar ze nog meer prachtige cadeaus in ontvangst mocht nemen en uitgezwaaid werd.
Lieve juf Joyce, een dag om nooit te vergeten speciaal voor jou omdat je goud waard bent.
Dank voor alles wat je voor De Kruisboelijn betekent! Dank ook aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit prachtige feest.
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Vreedzame School neemt de wijk, wie doet er met ons mee?????

Op Kindcentrum De Kruisboelijn leren wij kinderen een steentje
bij te dragen aan de samenleving. We vinden het heel belangrijk
dat kinderen op een positieve manier leren samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving.
Vorig jaar zijn we daarom gestart met het project ‘Vreedzame
School neemt de wijk’. Tijdens dat project hebben de kinderen
veel mooie dingen gerealiseerd voor bewoners. Ze hebben daarbij
samengewerkt met diverse instanties.
Natuurlijk gaan we dit jaar weer aan de slag met het project. Doet
u mee? We zijn op zoek naar bewoners van onze mooie wijk die
ideeën hebben hoe de kinderen een steentje bij kunnen dragen.
Ligt er ergens een weg overhoop, lijkt het u leuk als kinderen de
buurt opleuken met muurschilderingen of heeft u andere ideeën
dan horen wij dit graag! Misschien wilt u ons wel helpen!
We werken graag samen met de wijk zodat de kinderen een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Als u ideeën heeft mag u contact
opnemen met Gerdine van Wilgenburg of Marleen Kant via
info@dekruisboelijn.nl of via telefoonnummer 073-8225200

PUKKIESPORT in WEST.....

Kom gezellig spelen en bewegen bij PUKKIESPORT in West. Sportvereniging CHC organiseert Pukkiesport
in West. Dit zijn leuke beweeglessen voor peuters van 2 en 3 jaar. Samen met hun ouder(s) maken de
peuters spelenderwijs kennis met sporten en bewegen.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar de docent en hij/zij neemt contact met u op. De kosten
bedragen € 25,- voor een periode van circa 18 lessen. In de schoolvakanties is er geen Pukkiesport.
Dinsdag 9.30 - 10.15 uur
Kindcentrum De Kwartiermaker
Start dinsdag 31 januari 2017
Justin Tahapary | E: jusnoah@hotmail.com | 06 28 80 61 12
Donderdag 15.15 - 16.00 uur
Sportzaal Churchilllaan
Start donderdag 2 februari 2017
Manon Theeuwen | E: m.theeuwen@s-hertogenbosch.nl | 06 52 58 52 62
Vrijdag 15.00 - 15.45 & 16.00 - 16.45 uur
Gymzaal BBS Boschveld
Start vrijdag 3 februari 2017
Renske van Kilsdonk | E: r.vankilsdonk@s-hertogenbosch.nl | 06 15 31 42 60
Zaterdag 10.00 - 10.45 uur
Speelzaal BBS De Kruiskamp, locatie Jan Olieslagersstraat
Start zaterdag 4 februari 2017 (mits er voldoende aanmeldingen zijn)
Aanmelden via Wendy Assmann | E: w.assmann@s-hertogenbosch.nl | 06 52 58 52 63
Algemene informatie:
Voetbalvereniging CHC - De Fuik 8 - 5223 KT ‘s-Hertogenbosch
jeugdcoordinator@svchc.nl | www.svchc.nl

Wat is LEFF ?

LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) is een programma voor
kinderen van 7 tot 13 jaar boven gezond gewicht, die in heel
Nederland wordt uitgevoerd. Het is een gezinsprogramma; ook
één ouder neemt deel aan alle bijeenkomsten. LEFF bestaat uit
20 groepsbijeenkomsten van 2 uur, verdeeld over een periode
van 10 weken. Het programma vindt altijd plaats op geschikte
tijden voor de gezinnen, buiten schooltijd en op een locatie in
de buurt. De ouders worden begeleid door een LEFF coach die
het eerste uur met ouders en kinderen verschillende onderdelen bespreekt op het gebied van voeding. Na 1 uur gaan de
kinderen mee met de beweegcoach en blijven de ouders bij
de LEFF coach. De kinderen gaan 1 uur sporten in de gymzaal.
Voor wie is LEFF?
LEFF is bedoeld voor kinderen van 7-13 jaar vanaf een BMI vergelijkbaar met 25 kg/m² bij volwassenen. Het programma is
gratis.
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LEFF-team
Het LEFF team in WEST bestaat uit 3 mensen, 1 LEFF coach en
2 beweegcoaches
LEFF coach:
Annelies Moens
Beweegcoaches: Manon Theeuwen en Jordy de Wit
LEFF-voordelen
• Je kind wordt fitter
• Je kind wordt blijer
• Je kind wordt gezonder
• Je kind is trots op zichzelf
• Je kind krijgt meer energie
• Je kind maakt nieuwe vrienden
• Je kind krijgt meer zelfvertrouwen
• Je kind gaat lekkerder in zijn of haar vel zitten
• Je kind wordt actiever (meer buiten spelen)
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'S-PORT activiteiten.....
Jongensmiddag WEST - woensdag 15 maart, 14:30 - 16:30 uur
'S-PORT: voetballen, basketballen, skeeleren, boogschieten
DIVERS: knutselen en koken
Jan Olieslagersstraat 51
Kosten: € 1,=
contact: jordy.dewit@s-hertogenbosch.nl
Straatvoetbaltoernooi groep 3/4 - donderdag 16 maart, 15:00 - 17:00 uur
Cruijff Court - Kooikersweg (t.o. SV CHC)
Gratis
contact: jordy.dewit@s-hertogenbosch.nl
Cruijjf court toernooi 6 vs 6 groep 7/8 - donderdag 23 en 30 maart, 15:00 - 17:00 uur
Cruijff Court - Kooikersweg (t.o. SV CHC)
Gratis
contact: jordy.dewit@s-hertogenbosch.nl
Straatvoetbaltoernooi groep 5/6 - woensdag 5 en 12 april, 15:00 - 17:00 uur
Cruijff Court - Kooikersweg (t.o. SV CHC)
Gratis
contact: jordy.dewit@s-hertogenbosch.nl

Sjors Sportief.....
Op de site http://www.sjorssportief.nl zijn voor alle kinderen uit 's-Hertogenbosch nog heel
leuke sportkennismakingscursussen waar je jezelf voor in kunt schrijven! Leer kennis maken met
een sport en de vereniging voor een klein bedrag of zelfs gratis! Zo ben je sportief en gezond
bezig en kun jij de sport proberen die je altijd al zou willen doen! Vaak bestaat een cursus uit 1-5
lessen dus je zit nog nergens aan vast. En vind je het zo leuk? Dan kun je altijd een vervolgcursus
doen bij de vereniging.
Kijk dus snel op http://www.sjorssportief.nl en kijk welke cursus jij wilt doen!!
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TTV de Kruiskamp ’81 is klaar voor het jaar 2017.....
Op 27 januari 2017 is het competitie-seizoen weer van start gegaan. De competitiespelers hebben weer hard
getraind om TTV de Kruiskamp ’81 in de competitie te vertegenwoordigen. Zo zijn er 5 senioren teams en 1 jeugd
team die aan de NTTB competitie gaan beginnen. Daarnaast hebben we nog een aantal jeugd teams die in de RBW
competitie gaan spelen.

De recreanten groep is de afgelopen maanden ook zeer goed uitgebreid met nieuwe leden, die het naar eigen zeggen zeer naar hun zin
hebben bij TTV de Kruiskamp ’81. In de afgelopen periode is het aantal zo erg gestegen dat het bestuur genoodzaakt is om uit te gaan
breiden met meer tafels of een extra speelavond. Al met al een positief begin van het nieuwe tafeltennis jaar.
De jeugdgroep is ook aan het uitbreiden. De kinderen in de wijk west hebben via hun sportdocent een uitnodiging gehad om tijdens de
final4kids een balletje te komen slaan. Dit is de Kruiskamp ’81 zo goed bevallen dat er bekeken gaat worden of dit in 2017 nogmaals zal
plaats vinden.
Naast de evenementen die met tafeltennis te maken hebben, worden er ook evenementen georganiseerd die niet direct met tafeltennis
te maken hebben. Leden kunnen aangeven als ze een evenement willen organiseren. Het bestuurslid met het pakket evenementen zal
hierbij ondersteunen om er een geslaagd evenement van te maken. Hierdoor worden de ondersteunende leden van de vereniging ook
bij de club betrokken. Kortom, Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 biedt volop mogelijkheden om er een gezellige dag/avond van te
maken of je nu lid, ondersteunend lid bent of één keer onze accommodatie wil bezoeken om een indruk te krijgen wat Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 nu precies is.
Wilt u meer weten van onze club, de deur staat open en de koffie staat klaar. Het bestuur of de persoon die vrijwillig achter de bar in de
foyer aanwezig is zal u graag te woord staan.
Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht op onze website of stuur een e-mail.
info@dekruiskamp81.nl
www.dekruiskamp81.nl
Facebook: ttv de kruiskamp
Mike Huisman, voorzitter TTV de Kruiskamp ‘81

Judoschool Kradolfer.....

Judoschool Kradolfer is sinds 2000 gehuisvest in het SCC De Helftheuvel.
In de afgelopen jaren zijn de lesuren flink uitgebreid. Judoschool Kradolfer
heeft een zeer uitgebreid lesaanbod. Onze jongste leden zijn 3 jaar en ook op oudere
leeftijd kan judo nog steeds.
We hebben nu twee tuimelgroepen peuters/kleuters. De kinderen leren samen met
judo de grondvormen van bewegen. Zoals rennen, rollen, duwen en trekken.
Maar we bieden nog veel meer zoals kleuterjudo, jeugdjudo. Deze groepen worden
opgesplitst zodat het voor iedereen leuk is om met elkaar te trainen. Ook om je
Zwarte band te halen is Kradolfer en goede keuze!
Neem ook vooral een kijkje op onze website judo-kradolfer.nl
Proeflessen behoren tot de mogelijkheden om eens te kijken of judo ook bij jou past.

Voor info/ afspraak stuur een email naar info@judo-kradolfer.nl

U krijgt dan spoedig een reactie.

Judoschool Kradolfer altijd in beweging!

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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Anti-Aging Centre

Beautystudio

Boldy

Anbos geregistreerd en gespecialiseerd in:
• Definitief ontharen d.m.v. IPL, laser en elektrisch *
• Professioneel tanden bleken
• Tatoeage verwijderen met laser
• Figuurcorrectie en cellulitusbehandeling d.m.v. endermologie en Flabèlos trilplaat
• Diverse gezichtsbehandelingen voor huidverjonging en huidverbetering:
- Acnebehandelingen *
- Anti-rimpelbehandelingen met botox en injectables
- De allernieuwste alternatieve faceliftbehandeling HIFU
* Behandelingen van het gelaat worden veelal vergoed door uw
zorgverzekering.
Ook verzorgen wij personal training, gewichtsconsultatie, outdoorboxing,
bootcamp en speciaal voor de dames ladies boxing.

www.studioboldy.nl
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Engeler Schans 22a, 5221 AS ‘s-Hertogenbosch

tel: 06 44 13 04 72
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Gezondheidscentrum
Den Bosch West
Samenwerken aan uw gezondheid
In het nieuwe gezondheidscentrum aan de Kooikersweg 203 in Den Bosch West zijn
veel verschillende zorgaanbieders gehuisvest.
Zij waren vrijwel allemaal al op andere plaatsen in de wijk actief, maar hebben
besloten zich in één centrum te vestigen om nauw samen te kunnen werken en hun
patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Wanneer u deze bladzijde omslaat vindt u een overzicht van de zorgaanbieders met
algemene informatie zoals openingstijden, telefoonnummers, websites e.d.
Wij hopen u nog beter van dienst te kunnen zijn en heten u van harte welkom in
het Gezondheidscentrum aan de Kooikersweg 203 in Den Bosch West.

Meer informatie vindt u ook op www.denboschwest.nl

Voor goede zorg in Den Bosch West, doen wij ons best !
20170224 WKS 2017 01.indd 23
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Huisartsen
1e etage balie A
G.J.H.M. Luiken 073 623 5599
A.J. Methorst 073 623 3588
D.M.J. van Steen-Marcus 073 623 3211
Openingstijden: ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur
Telefoonnummer: 073 623 4343 SPOED

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tijdens kantooruren op werkdagen:
Huisartsen Luiken, Methorst en van Steen-Marcus
(Balie A)
Telefoonnummer: 073 623 4343
Huisartsen Bech, Kleijzen- v.d. Wijdeven, Langenberg-Ledeboer, Peters-v. Dijk, Zegger
(Balie B)		
Telefoonnummer: 073 621 5989
Huisartsenpost HOV op werkdagen van 17:00 uur tot 08:00 uur, in het weekend en
op feestdagen Telefoonnummer: 0900 8860
27-2-2017 21:11:34
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Schutskamp Open tennistoernooi steunt goed doel.....

Van 24 maart t/m 2 april 2017 organiseert TV De Schutskamp het inmiddels traditionele ‘Schutskamp Open’ tennistoernooi. Dit Masters tennistoernooi bestaat sinds 1995
en heeft ondertussen een goede reputatie opgebouwd. Ongeveer 400 spelers gaan de
strijd aan in enkel- en dubbelspel. In dit deelnemersveld bevinden zich altijd een aantal
spelers uit de nationale Top 50!
Bijzonder aan deze editie is de verbinding aan een goed doel: de stichting gefeliciflapstaartbox.
Deze stichting wil dat ieder kind in ’s-Hertogenbosch een leuke verjaardag heeft. Helaas leven er ook in ’s-Hertogenbosch nog kinderen onder de armoede-grens. Daardoor is een leuk verjaardagsfeest niet bij ieder kind vanzelfsprekend. Voor deze kinderen en hun ouders is er de gefeliciflapstaartbox. Het gezin krijgt een goed gevulde Box met alle
benodigdheden voor een compleet verjaardagsfeestje. In de box zitten: slingers, ballonnen, een taart, een cadeau dat ouders kunnen
geven aan de jarige en schooltraktaties (8 van de 10 kinderen die in armoede leven worden op school ziek gemeld omdat ze niet kunnen trakteren) en nog veel meer voor een echt knalfeest.
Een van de organisatoren van het Schutskamp
Open, wil al heel lang iets doen voor de buurt
en de kinderen. Als vader van 2 kinderen en
buurtbewoner komt hij vaak gezinnen tegen
die het niet breed hebben. Hij is dan ook blij
dat tennisvereniging De Schutskamp het toernooi dit jaar aan de stichting verbindt. Van iedere inschrijving geeft TV De Schutskamp een
deel van het inschrijfgeld aan de stichting. Op
deze manier draagt de tennisvereniging bij aan
de leefbaarheid en het welzijn van de kinderen
in de buurten de Schutskamp en Kruiskamp.
Inschrijving voor het toernooi kan tot 12 maart
2017 via www.toernooi.nl
Meer informatie over de gefeliciflapstaartbox vind je op www.gefeliciﬂapstaartbox.nl

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

www.westpresenteert.nl

Aikidoschool Jushin Ryu.....
Aikido is een moderne Japanse martiale sport die niet is gericht op het
uitschakelen, maar op het leiden en
begeleiden van de partner (relatie=ai)
door middel van technieken en bewegingen.
Aikido ontwikkelt (verandert) continue evenals de wereld om ons heen.
Aikido kan beoefend worden van jong
tot oud.

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

Je kunt een proefles volgen op:
Maandagavond van 20.30 tot 22.00 uur vanaf 17 jaar Vrijdagmorgen van 10:00 tot 11:30 uur voor 50+
Locatie: Instructieruimte Sporthal de Schutskamp Eendenkooi 1 ’s-Hertogenbosch
Meer informatie is te vinden op www.asjr.nl
Je kunt ook een E-mail sturen naar info@asjr.nl of langskomen tijdens een training.
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Op zoek naar een leuke sport?.....
Frisbeeclub Swamp Dragon is op zoek naar
nieuwe leden. Iedereen die interesse heeft is
welkom om 3 trainingen mee te doen zonder
kosten. Kom op 15, 22 en 29 maart naar het
terrein van CHC (adres: de fuik 8-10).
Er wordt getraind van 19:45 tot 21:00 uur. Kom gewoon meedoen
of meld je aan via denboschultimate@gmail.com
‘Swamp Dragon’ is de Ultimate frisbee vereniging van Den Bosch.
Voor onze stad een beetje een onbekende sport maar in Nederland al goed vertegenwoordigd met 25 teams.
Frisbee is meer dan alleen het overgooien van een schijf. Het is een intensieve tactische teamsport. Op een veld van 37 bij 100 meter
spelen twee teams van 7 personen tegen elkaar. De teams zijn gemengd (dames en heren) en de leeftijden van de spelers variëren van
14 tot 50+. Aan beide kanten van het veld is een endzone van 18 meter. Een punt wordt gescoord als de frisbee wordt gevangen in de
endzone van de tegenstander.
Misschien wel het meest bijzondere aan deze sport is dat het zonder scheidsrechter wordt gespeeld. Iedereen kent de regels en niemand maakt doelbewuste overtredingen. Ook niet in het heetst van de strijd. Overtredingen worden door beide teams geconstateerd
en samen ter plekke afgehandeld.
Hopelijk tot gauw ziens.......Imke Leenders, Swamp Dragon

20170224 WKS 2017 01.indd 27

27-2-2017 21:11:40

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

www.westpresenteert.nl
•
•
•
•
•

Wil jij dat jouw activiteit bij wijkbewoners meer aandacht krijgt?
Wil jij bewoners betrekken bij iets dat jij gaat organiseren?
Wil jij dat jouw vereniging in de wijk bekender wordt?
Ben jij zzp’er en wil jij dat bewoners van de wijk jou weten te vinden?
Ben jij lid van een stichting met een goed doel en wil jij dat anderen mee gaan doen of gaan sponsoren?

ZET DE INFORMATIE DAN OP WWW.WESTPRESENTEERT.NL
Hoe? Ga naar de website en het wijst zich vanzelf.
Deze website is bedoeld om alle activiteiten die in en rond onze wijk plaatsvinden te tonen, zodat bezoekers snel informatie kunnen
vinden als ze iets nodig hebben of iets willen ondernemen. De eerste actievelingen zijn u al voorgegaan.
Voor vragen en informatie mail naar westpresenteert@gmail.com of bel naar 06 546 08 303

Al ons vlees is 100% halal

Kleine schotel
7,00 nu voor

Tegen inlevering van deze bon

5,

00

Durum Döner
2 stuks voor

Tegen inlevering van deze bon

7,

00

Turkse Pizza

Döner 2 stuks voor

Tegen inlevering van deze bon

Wij bezorgen niet aan huis

7,

50

Colofon

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