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8e jaargang - nummer 1
maart 2010 (oplage 6.100)

KRUISKAMP - SCHUTSKAMP
VAN DE REDACTIE
Beste medebewoners,
Terwijl u van de sneeuw en het carnaval genoot,
hebben wij de reorganisatie binnen de redactie
doorgevoerd, waarover u in de vorige Wijkkrant heeft
kunnen lezen. Met frisse moed zijn we inmiddels
alweer het 8e jaar van de Wijkkrant ingegaan
gegaan.
Nieuw is, naast de lay-out, ook het feit dat de
Wijkkrant digitaal gaat! Naast het papieren exemplaar
wat u nu voor ogen heeft is deze dus nu ook via het
web en in kleur te benaderen. Ook willen wij de site
gebruiken om artikelen die net niet meer in de
wijkkrant passen (of
of te laat bij ons binnen komen) op
deze manier aan u beschikbaar te stellen
tellen.
Voor
oor de veiligheid heeft de redactie besloten dat
alleen redactieleden artikelen op de
e website kunnen
plaatsen. Ook behouden zij het recht over wat er op
de site geplaatst wordt.

Maar nu gaan Bossche wijken en hun inwoners de
strijd met elkaar aan om de gunst van de 600 eters en
een deskundige jury. Wijk
Wijk-kookteams koken met
streekproducten. Welke wijk bedenkt het beste recept
en kookt de lekkerste maaltijd?
Uit elke Bossche wijk w
wordt een kookteam
samengesteld dat kookt voor een tafel van 50 eters.
Maar wat wordt er gekookt? Wie kan uitstekend
piepers jassen en wie is een chefkok in spe? Of wil jij
jouw wijk op een andere manier ondersteunen
(bedienen?) of aanmoedigen? Meld je dan nu aan.
Meld jezelf,, als je interesse hebt, via de e
e-mail aan bij
Hans Kieft: j.n.kieft@hetnet.nl
Vermeld in je e-mail
mail alsjeblieft ook je adres
adres- en
telefoongegevens.
Heb je nog twijfels of vragen geef Hans dan even een
belletje op 06 513 97 871
Ons devies?
WijkKookteamWest gaat de
harten, tongen en magen
van de gasten aan "onze"
tafel stelen, strelen en
vullen.

Uw artikelen en reacties kunt u via de bekende weg
(email: redactie-wks@hotmail.com) aan ons toe
blijven zenden. Daarna bekijken wij of snelle
plaatsing noodzakelijk is of dat het in een latere
editie van de wijkkrant kan komen. U vindt de digitale
wijkkrant op: http://wijkkrant-wks.hyves.nl
wks.hyves.nl

Veel leesplezier, Geerte, Brahim, Martin, Hans

De Markt wordt
aangekleed in sfeer van
De Lakenmarkt, een
schilderij van een
tijdgenoot van Bosch.
Collectie Noordbrabants
Museum

OPROEP VOOR WIJKKOOKTEAM WEST

INHOUDSOPGAVE
blz. 1
blz. 2

Op 16 mei 2010 schuift ’s-Hertogenbosch
Hertogenbosch aan aan
lange tafels op de Markt. Zeshonderd mensen eten
samen een maal dat is bereid door stadsgenoten.
Maar welke wijk heeft dat het best
est gedaan en strijkt
met de eer en krijgt de titel Beste Bossche Wijkkoks
2010?
In de tijd van Jheronimus Bosch (omstreeks 1500)
kwam het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
regelmatig bijeen. Bosch was één van hen. Om de
gastvrijheid van de leden te benadrukken werden
regelmatig de zogeheten Zwanenbroedersmaaltijden
aangeboden. 500 jaar later komt ’s-Hertogenbosch
Hertogenbosch
opnieuw samen op het centrale plein van de stad om
te eten.

blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 7
blz. 8
blz. 9
blz. 10
blz. 11
blz. 12

Van de redactie / Oproep Bosch Diner
Afscheid van Dick / Activiteiten Wijkraad West /
Nieuw jongerencentrum voor West
Sociaal wijkbeheerder Zayaz / Bericht van de
Zonnebloem
40 dagen de tijd / Kerst op de Mgr. Bekkersschool
Uitbreiding dienstverlening informatiebalie Galant
/ Opening Wijkplein Helftheuvel
Centrum Jeugd en Gezin - Top 10 Tips voor ouders
Wijktafel West - Riekje Bosch
BBS-Uit
Uit de school geklapt!
geklapt!/Project Logeergezinnen
van start
Jongerenwerk Divers
Herinrichting Engelermeer
Politieke avond Kruisk
Kruiskamp-Schutskamp /
Kinderboerderij
Openingstijden wijkplein Helftheuvel/ Belangrijke
telefoonnummers / Colofon
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AFSCHEID VAN DICK
Enkele
jaren
heeft
de
redactie
samen
met
opbouwwerker
Dick
van
Gemerden deze wijkkrant
samengesteld,
geschreven
en geredigeerd.
Dat gebeurde op het kantoor
van
Dicks
werkgever
(welzijnsorganisatie Divers).

Maar ondertussen hebben we ook de ingevulde
politieke enquêteformulieren verzameld en de
resultaten daarvan netjes gebundeld. Wij bedanken
iedereen die eind december/begin januari moeite
heeft genomen de enquête in te vullen!
Op 11 januari j.l. hebben we de info-avond over
herinrichting van het Engelermeer georganiseerd
op 11 februari de politieke avond KruisSchutskamp. Over beide avonden leest u elders
deze editie.

de
en
en
in

Soms drie ochtenden per
week, met veel koffie, foute
koeken en veel mislukte kopietjes van artikeltjes die
uiteindelijk toch werden geplaatst. Het waren
wervelende en vooral ook prachtige tijden voor de
toenmalige redactie die naast Dick bestond uit
Geerte, Cellie en Erik. Dick was de stuwende kracht
achter de redactie van de wijkkrant. Hij was degene
die propageerde dat een wijkkrant de verbindende
factor kon zijn tussen bewoners van de wijken
Kruiskamp en Schutskamp enerzijds en een aantal
organisaties anderzijds. Dick was ook degene die
ervoor zorgde dat de gehele redactie ruim voor de
deadline op zijn kantoor verzameld was om de nodige
voorbereidingen voor een nieuw nummer voor haar
rekening te nemen. Werd de deadline uiteindelijk niet
gehaald dan enthousiasmeerde Dick de anderen om
maar wat extra tijd in ‘de krant’ te steken.

Zoals vorige keer reeds geschreven dreigde de
wijkkrant door minimale bezetting van de redactie
tenonder te gaan. Dit wilden wij als wijkraad
natuurlijk niet laten gebeuren en hebben we de
wijkkrant zeg maar “geadopteerd”. De adoptie en
daarmee het voortbestaan van uw wijkkrant is vanaf
dit nummer daadwerkelijk een feit.

Een enkele keer kwam het zelfs voor dat door
tijdgebrek de krant niet geheel drukklaar was. In dat
geval maakte hij op zijn vrije vrijdagmiddag zelf de
krant klaar voor drukker Cello.

Telefonisch

06 513 97 871

E-mail:

wijkraadwest@gmail.com

Het schrijven en samenstellen van deze wijkkrant
samen met Dick was niet alleen een leuke bezigheid
maar had door het contact met hem een extra
dimensie.
We hebben genoten van de samenwerking met Dick
van Gemerden, zijn fantastische humor –we hebben
wat afgelachen daar op dat chaotische kantoor aan de
Edisonstraat–, zijn gedrevenheid en vooral van zijn
overtuiging dat bewoners van onze wijken elkaar
kunnen bereiken door middel van onze wijkkrant. En
daarom zijn wij verslagen en verdrietig om zijn
plotselinge dood.
Lieve Dick, bedankt voor je aanwezigheid, je support,
je stimuleren en je vertrouwen.

Geerte, Cellie en Erik

ACTIVITEITEN WIJKRAAD WEST
(door Hans Kieft)
Net als u allen hebben we de afgelopen tijd natuurlijk
genoten van de Kerstdagen en Oud en Nieuw. Daarbij
hebben we opgepast met champagne drinken en het
afsteken van vuurwerk. En hebben we goede
voornemens gemaakt (en zullen we aan het eind van
het jaar kijken of die zijn uitgekomen) De sneeuw
leverde mooie plaatjes op maar zorgde soms ook
voor ongemak en ergernis!
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Tevens willen we u weer attenderen op onze
Helftheuvelbezoeken. “Wat is leuk of goed in de wijk?
Waarvan ondervindt u hinder?”
Wanneer? Zaterdag 3 april en 1 mei a.s. van 11.00
tot 15.00 uur
Ook op de volgende manieren zijn we voor u
bereikbaar.
(Let op! We hebben een nieuw emailadres !!)

Postvak:

in de wijkwinkel

Brievenbus:

(hoofd-) entree SCC De Helftheuvel

Postadres:

Postbus 2023
5202 CA ‘s-Hertogenbosch

Internet:

www.wijkraad-west.nl

NIEUW JONGERENCENTRUM VOOR WEST
De gemeente heeft het pand Eendekooi 15 (het
voormalige
partycentrum
“de
Sterrenheuvel”)
aangekocht met het doel dit om te bouwen tot een
nieuw jongerencentrum voor west.
Op dit moment kunnen jongeren slechts op enkele
avonden terecht in het buurtcentrum “de Mix”.
Jongeren en buurtbewoners geven aan dat dit te
weinig is. Er moeten meer mogelijkheden voor
jongeren in de wijk komen.
Het jongerencentrum is bedoeld voor alle jongeren uit
West in de leeftijd van 10-23 jaar.
Wat gaat er in het jongerencentrum gebeuren?
Welzijnsonderneming Divers heeft met jongeren uit
West gepraat en een lijst gemaakt met activiteiten die
jongeren in een jongerencentrum willen doen.
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Wat gaat er gebeuren?
o Het Voetbalproject Doelbewust zal het nieuwe
jongerencentrum als uitval- en voorbereidingsbasis gaan gebruiken
o Het Klussenproject: jongeren doen klussen voor
oudere wijkbewoners en wijkbewoners met een
beperking.
o Huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleiding is
er voor tieners van 12-15 jaar. De bedoeling is
dat tieners een ruimte hebben om huiswerk te
maken, gebruik kunnen maken van een
computer, vragen kunnen stellen aan een
begeleider.
o De Jongensclub: is bedoeld voor jongeren van
14-18 jaar. Wekelijks wordt gewerkt aan een
thema bij deze activiteit. Deze activiteit
combineert het recreatieve met het educatieve.
o Meidenclub: Bij de meidenclub wordt elke week
gewerkt rond een thema. Het gaat hier om
meiden van 14-18 jaar. Oudere tieners worden
betrokken bij het organiseren van activiteiten.
o Er komen Workshops dans en muziek, jongeren
kunnen ook op een klein podium hun talenten
presenteren
o Verder kunnen jongeren initiatieven nemen voor
Activiteiten die zij zelf gaan organiseren Hierbij
krijgen ze ondersteuning van het jongerenwerk.
Ze leren hierbij hoe zaken ze moeten organiseren
en uitvoeren.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk jongeren
boven 16 jaar in te zetten om tieners te begeleiden
bij de activiteiten.
Op dit moment is de gemeente bezig met het
uitwerken van de plannen. Het huidige gebouw zal
aangepast moeten worden aan de wensen van de
toekomstige gebruikers en de aktiviteiten die er
plaats gaan vinden. Er wordt goed gekeken naar de
geluidsisolatie en de inrichting van het buitenterrein.
De gemeente zal op donderdag 25 maart 2010 een
informatieavond organiseren. De omwonenden en
bedrijven rond het nieuwe jongerencentrum zullen
hiervoor schriftelijk worden uitgenodigd. De precieze
locatie en de tijd zullen in een brief vermeld worden.

Het is mijn streven om de leefbaarheid in jullie wijken
zo optimaal mogelijk te maken en houden. Bewoners
moeten zich prettig en veilig voelen in hun wijk. Het
leefklimaat moet zo optimaal mogelijk zijn.
Samen met u werken aan een leefbare wijk!
Ik blijf graag op de hoogte van wat er in uw buurt
leeft, vandaar dat ik goed contact met de bewoners
zeer op prijs stel. Door elkaar goed op de hoogte te
houden, kunnen we veel bereiken. Deze ervaring heb
ik opgedaan in andere buurten en wijken en het is
prachtig om te zien dat het werkt.
Ik vind het een mooie uitdaging om samen met de
bewoners te werken aan een leefbare wijk. En dan
met de nadruk op 'samen'. Want alleen in
samenwerking kunnen we zorgen voor verbetering in
uw buurt.
Hoe kunt u mij bereiken?
Tijdens kantooruren kunt u mij telefonisch bereiken
op telefoonnummer 06-55858669. Desgewenst kom
ik voor een persoonlijk gesprek bij u thuis. Uiteraard
kunt u mijn een brief schrijven of een e-mail sturen
(a.benjeddi@zayaz.nl)

BERICHT VAN DE “ZONNEBLOEM”
De Nationale Vereniging de
Zonnebloem heeft vorig jaar haar
60 jarig jubileum gevierd onder
het motto
“Al 60 jaar goed voor elkaar”.

De afdelingen West en Kruiskamp van de Zonnebloem
gaan dit jaar fuseren tot één afdeling “Groot West”.
Wij proberen al meer dan 40 jaar voor onze ouderen
in de wijk een klankbord te zijn.
Veel van onze gasten worden bezocht. We
organiseren dagjes uit en ontspanningsmiddagen.
Onze vrijwilligers zetten zich in met volle overgave en
met veel liefde.

Ger Straten, gemeente 's-Hertogenbosch (afdeling
Jeugd en Welzijn)

Binnen onze afdeling zitten we erg verlegen om
nieuwe aanwas van vrijwilligers. Mensen die graag
anderen willen helpen.

SOCIAAL WIJKBEHEERDER ZAYAZ

Mocht u interesse hebben om onze afdeling te komen
versterken, neemt u dan contact op.

Beste bewoners,
Graag stel ik me aan u voor.
Mijn naam is Abdellah Ben
Jeddi, Sociaal Wijkbeheerder bij
woningcorporatie Zayaz.

Mw. M.J.W. van Hout- van Rooij

Sinds januari 2010 ben ik
werkzaam in de Kruiskamp en
Schutskamp.

Telefoon 073 6212768

Interim voorzitter/secretaris
Van der Hoopstraat 11
5224BK ’s-Hertogenbosch’
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VEERTIG DAGEN DE TIJD

KERST OP DE MGR. BEKKERSSCHOOL

Terwijl hier en daar nog wat restjes van het Carnaval
liggen, zijn we begonnen met de christelijke
Vastentijd. Tegenwoordig
egenwoordig praten we liever over
veertigdagentijd, veertig dagen voorbereiding op weg
naar Pasen.

De Mgr. Bekkersschool had voor een andere invulling
gekozen om samen met kinderen en ouders Kerst
2009 te vieren.

Ik realiseer me dat tegenwoordig de Ramadan
bekender is dan de Vastentijd. Dat is ook zo gek niet
want in onze westerse samenleving is vasten alleen
nog maar aan de orde als je je niet meer kunt
vertonen in dat leuke jurkje dat je vorig jaar nog zo
goed stond. Vasten als een moderne vorm van
masochisme. Maar daarmee
ee doen we de Vastentijd
ernstig tekort.
Waar gaat het dan wel om?
In ieder geval gaat het niet om de buitenkant. Het
heeft weinig van doen met minder eten en drinken als
het doel is om er strakker uit te zien. Het
belangrijkste is dat er van binnen in ons iets gebeurt.
En dat hoeft niet spectaculair te zijn. Als het er maar
toe leidt dat we onze prioriteiten weer eens
reorganiseren.
De Vastentijd moet geen vrijblijvende tijd zijn. Mag
ook niet blijven steken in het financieel deelnemen
aan de Vastenaktie ten bate van arme boeren in
Malawi. Nee, er moet binnen in ons iets veranderen.
Zelf heb ik me voorgenomen zorgvuldiger om te gaan
met de mensen om me heen en met de omgeving
waarin ik woon. Want wij mensen leven meestal zo
enorm gemakzuchtig en ónnadenkend.
nd. Met als gevolg
dat we de dingen maar laten gebeuren en op z’n loop
laten. En als we dat allemaal doen, dan wordt het een
zootje.

Op woensdagavond 16 december werd de musical
"HET MEISJE MET DE ZWAVELSTOKJES
VELSTOKJES" gespeeld in de grote
zaal van de Helftheuvel.
Er was veel belangstelling van ouders en an
andere
genodigden. Iedereen genoot van het spel. De rollen
waren verdeeld over kinderen uit de bovenbouw en
elke klas zong een lied.
Vanaf september is er wekelijks gerepeteerd en is
een groep enthousiaste ouders bezig geweest met het
maken van een fantastisch
sch decor.
De muziek is prachtig versterkt door een van de
vaders die samen met zijn zoon een uitgebreide DJ
DJinstallatie tot zijn beschikking had.
Alle kijkers hadden vooraf een kaartje gekocht en de
opbrengst van ruim 350 euro gaat naar Unicef. Na de
musical
ical werden de kinderen nog getrakteerd op een
glaasje limonade dat hen aangeboden werd door het
Marokkaans comité.
Al met al kijken team, ouders en kinderen terug op
een zeer geslaagde avond.

We hebben veertig dagen om andere keuzes te
maken. Met als perspectief dat er iets moois kan
opbloeien, als we tenminste met
et z’n allen
verantwoordelijk willen zijn voor elkaar en onze
omgeving. Dan wordt het echt Pasen.

Jos Delsman, pastor Emmausparochie
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UITBREIDING DIENSTVERLENING
informatiebalie Galant in stadsbibliotheek

in de stadsbibliotheek verruimd.

Ter uitbreiding van
de dienstverlening
heeft Galant, de
openingstijden van
de informatiebalie

De Galant informatiebalie aan de Hinthamerstraat 72
is geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en de
1e zaterdag van de maand van 11.00 tot 15.00 uur .
Daarnaast is de infowinkel van Galant aan het
Wielsem 21 geopend op maandag van 11.00 tot
15.00 uur.
Voor meer informatie kunt u bellen met Wim
Huiskamp, de coördinator van de vacaturebank,
tel.nr. 073-6156255 of kijk eens op onze website
www.galant.nl
(Galant is onderdeel van Divers, welzijnsonderneming)

OPENING WIJKPLEIN HELFTHEUVEL
Op vrijdag 26 februari jongstleden is door de
wethouders Jetty Eugster en Bart Eigeman het
Wijkplein Helftheuvel geopend.

Deskundige vrijwilligers
U wordt ontvangen en te woord gestaan door de
deskundige vrijwilligers van het wijkplein. Een
vrijwilliger beantwoord uw vragen of helpt u bij het
opzoeken van informatie, bijvoorbeeid via het digitaal
WMO-loket.
Hulp bij formulieren, telefoontjes etc.
Als u moeite heeft met officiële brieven, het invullen
van formulieren, digitale aanvragen of telefonische
contacten met instanties, kan de vrijwilliger van het
wijkplein u daarbij helpen.
Doorverwijzen naar instanties en organisaties
Als een vrijwilliger de vragen niet kan beantwoorden
of het probleem complex is, kan hij of zij u
doorverwijzen naar de juiste instantie of organisatie.
Mensen die hulp bij nodig hebben bij het
contactleggen met die organisaties worden daarbij
geholpen.
Spreekuren van organisaties en instanties
Diverse organisaties/instanties houden spreekuren op
het wijkplein (zie hiertoe het overzicht op de
achterzijde van deze wijkkrant) zoals de WMOconsulent, het CJG (Centrum Jeugd en Gezin (zie ook
de volgende bladzijde), Bureau Sociaal Raadslieden,
woningcorporaties,
politie,
welzijnsonderneming
Divers etc. U kunt gewoon binnen lopen tijdens deze
spreekuren.
Actief voor de buurt
Wanneer u als actieve bewoner of vrijwilliger iets voor
uw omgeving wilt doen, kunt u in het wijkplein
andere bewoners ontmoeten en contacten leggen om
initiatieven te ontwikkelen. Het wijkplein brengt op
die manier vraag en aanbod uit de wijk bij elkaar!

Nu is het wijkplein Helftheuvel nog verdeeld over
twee lokaties, een nieuw gedeelte in de bibliotheek en
een gedeelte in de "oude" wijkwinkel. Het is de
bedoeling dat de bibliotheek in de Helftheuvel
verhuist naar de nieuwe brede school en het wijkplein
dan geheel in het gebouw van bibliotheek gehuisvest
zal zijn. Dit kan echter nog wel enige jaren duren,
zoals wethouder Eigeman bij de opening zei.
Wat biedt het wijkplein?
Dichtbij en laagdrempelig
U kunt het wijkplein binnen lopen met uiteenlopende
vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en
inkomen (WMO) of over ontwikkelingen in de buurt.
Dus geen lange zoektocht langs allerlei instellingen
en informatiebronnen maar dichtbij in uw buurt. De
wijkpleinen zijn ook voor mensen met fysieke of
sociale beperkingen goed toegankelijk.

Let op !!
Met ingang van 2010 zijn de openingstijden van de
"oude" wijkwinkel veranderd!! Deze staan aangegeven
bij de entree van de wijkwinkel. Of kijk even op:
www.divers.nl of bel (073) 612 44 88
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CENTRUM JEUGD EN GEZIN

CJG West

Wat is het CJG?

Helftheuvelpassage 109

Iedereen heeft wel eens een vraag over opvoeden en
opgroeien. Het CJG (nu ook in het Wijkplein
Helftheuvel !) is een plek waar u met alle vragen
terecht kunt - hoe klein, onschuldig of ingewikkeld
ook. Onze deskundige medewerkers zorgen dat u
altijd naar buiten gaat met een antwoord. U blijft
anoniem en de hulp is gratis.
Top 10 Tips voor ouders
1.

Als uw kind u iets wil laten zien, stop dan even
met uw bezigheden en geef aandacht aan uw
kind. Het is belangrijk om regelmatig even tijd en
gerichte aandacht aan uw kind te besteden.
2. Geef uw kind regelmatig een knuffel of een aai
over zijn bol. De meeste kinderen vinden het fijn
om aangeraakt en geknuffeld te worden.
3. Praat met uw kind over dingen die hij of zij
interessant vindt en vertel ook over wat u zelf die
dag hebt meegemaakt.
4. Prijs uw kind vaak en zeg precies wat u goed
g
vindt. Bijvoorbeeld: ‘fijn dat je meteen naar me
luistert’. Uw kind zal zich dan vaker zo gedragen.
5. Zorg voor activiteiten die uw kind boeien zodat
hij of zij zich niet gauw gaat vervelen, Afhankelijk
van de leeftijd kunt u bijvoorbeeld denken aan
klei,,
kleurplaten,
blokken,
bordspelletjes
verkleedkleren enzovoort.
6. Leer een kind nieuwe vaardigheden en gedrag
door het eerst zelf voor te doen. Bijvoorbeeld op
een aardige manier met elkaar omgaan (‘zeg
maar “alsjeblieft” of “dankjewel”’). Moedig uw
kind vervolgens
rvolgens aan het zelf te proberen. Prijs uw
kind als dat lukt.
7. Stel
tel duidelijke basisregels op zodat kinderen
weten hoe ze zich moeten gedragen. Ga er voor
zitten en overleg met kinderen (naarmate
kinderen ouder worden kunnen zij steeds actiever
in het overleg
leg worden betrokken) wat de
huisregels
kunnen
zijn.
Vertel
kinderen
vervolgens wat de consequenties zijn als ze de
regels overtreden.
8. Als een kind zich vervelend gedraagt, blijf dan
rustig en zeg hem duidelijk daarmee op te
houden. Vertel daarna hoe hij zich
z
wél moet
gedragen: ‘hou op met vechten; leuk met elkaar
spelen’. Prijs uw kind als hij luistert.
9. Als uw kind niet doet wat u zegt laat er dan een
consequentie op volgen. Blijf realistisch. Je mag
redelijk gedrag van een kind verwachten, maar
verwacht niet dat een kind perfect is.
10. Zorg goed voor uzelf; als u zich prettig voelt is
het ook makkelijker om tegemoet te komen aan
de behoeften van uw kind.
In ’s-Hertogenbosch
Hertogenbosch doen verschillende instellingen
en beroepskrachten mee met de uitvoering van het
programma, zoals CJG, Divers, Juvans, Mee, Vivent,
GGD
Hart
voor
Brabant,
Expertise
Expertise-centrum,
Passage/W.S.N.S., Novadic-Kentron, en de Reinier van
Arkelgroep.
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(Wijkplein)

5224
24 AC 's-Hertogenbosch
Openingstijden: wo en vr • 13.00 - 16.30 uur
telefoon:

(073) 622 1606

email:

info@wijkpleinhelftheuvel.nl
wijkpleinhelftheuvel.nl

BOSSCHE BATTLE IN DE KRUIS- EN SCHUTSKAMP
Kruiskamp en Schutskamp willen de Bossche Battle
winnen! Met jou erbij zeker wel! Hieronder staat
per activiteit wanneer het is (zie ook bldz. 9). Er
zijn wekelijks trainingen met de medewerkers van
´S-PORT.
PORT. Ongeveer eens in de maand is er een
speciale training met de professionals van Fc Den
Bosch, EiffelTowers.
Ga je voor de musical of soap dan komen de profs
regelmatig tips geven.
Voetbal
Voetbal bieden we op twee manieren aan. Kom
elke week meedoen!
Wekelijks trainingen met medewerkers van ´S
´SPORT: Op woensdagen, van 14.30 tot 15.30 uur,
Cruijff Court, Kooikersweg. Ongeveer eens in de
maand zijn er speciale trainingen of clinic
clinics met de
professionals van Fc Den Bosch. Let op:
Voetbalkooi en gymzaal Boschveld.
Basketball
Dribbelen, schieten, dunken! Heb jij zin om lekker
te basketballen? Wil je leren van de profs en straks
de finale winnen? Doe mee met deze vette sport in
jouw wijk.
k. Kom anders eerst eens kijken. Wij
trainen elke week. Doe mee!
Elke vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur, in de
Schutskamphal.
Elke twee weken speciale activiteit met spelers van
EBBC
EBBC in de Schutskamphal: VRIJDAG 12 EN 26
MAART 2010
HipHop
Een coole move met je vrienden uit Schutskamp en
Kruiskamp. Professionals gaan jou begeleiden.
Ontdek je talent en doe mee!
Muziek
Muziek maken met je vrienden voor jouw wijk
Kruiskamp en Schutskamp. Professionals gaan jou
begeleiden. Ontdek je talent en doe mee!
Soap
Ga naar sportenbewegen@s
sportenbewegen@s-hertogenbosch.nl en
typ je naam en tel.nr. in en geef aan dat je graag
mee wilt acteren in een soap met je vrienden voor
jouw wijk Kruiskamp. Actrice Petra Kagchelland
(uit Onderweg naar Morgen) gaat jou begeleiden.
Ontdek je talentt en doe mee!
zie ook www.bosschebattle.nl
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WIJKTAFEL WEST 18 FEBRUARI 2010
Getekende verhalen en wijkspeerpunten.

In de week van de carnaval hadden we weer een
boeiende wijktafel! Voor de pauze vond de
presentatie plaats van het project Drawing Her Story.
Na de pauze bogen de aanwezige bewoners zich per
buurt over de wijkspeerpunten voor het komende
jaar.
Drawing Her Story
Het project "Drawing her Story" kwam tot stand onder
begeleiding
van
Bianca
Tangande,
beeldend
kunstenares en Hans Kieft, voorzitter
ter van de wijkraad
West. Bewoners
ewoners hebben hiervoor een bijdrage uit de
BIG-pot ter beschikking gesteld.
Het resultaat mag er zijn. Prachtige tekeningen en
beeldspraken van vrouwen uit de wijk. De resultaten
zijn te bewonderen in de foyer van het Sociaal
Cultureel Centrum De Helftheuvel.

Wijkspeerpunten
Op de website van wijkgericht werken kunt u zien hoe
het met de uitvoering van de wijkspeerpunten
vordert. Zie op www.wijkgerichtwerken.nl,
wijkgerichtwerken.nl, klik naar
west en dan naar wijkspeerpunten.
Sterke punten hebben aandacht gekregen en
knelpunten zijn deels aangepakt. Het kan natuurlijk
altijd nóg beter. Nu is het tijd om te bezien waar het
komende
de jaar de aandacht naar moet uitgaan. Deze
wijktafel is een eerste inventarisatie gemaakt voor het
komende jaar: waar moeten we ons op richten.
U kunt nog ruimschoots uw stem laten horen aan de
komende wijktafel van 22 april aanstaande
aanstaande. Dan gaan
we prioriteiten
teiten voor alle buurten stellen en is ook de
input uit de bewonersoverleggen van Boschveld en
Deuteren bekend.
Heel graag tot ziens in de wijk
wijk!!

Riekje Bosch, wijkmanager West

De tentoonstelling werd geopend door wethouder
Jetty Eugster.

Actie € 4.500,= (verlengd tot 03-04-2010)
03
Sponsor uw (sport)club of vereniging(en) !
SERIEUS geld verdienen tot wel € 4.500,= (of
meer) in 40 dagen?? Voor uw (sport-)club
(sport
of
vereniging.
Martin van der Steen - tel: 073 - 850 04 66

LET OP: naar gelang eigen inzet.
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BBS - UIT DE BREDE SCHOOL GEKLAPT !
Ook dit keer weer een stukje over de Brede School
Kruiskamp.
Even ter herinnering. De Brede School is een samenwerking tussen de vier scholen van de Kruiskamp: De
Paus Joannes, Het Mozaïek, De Kruisboelijn en de
Imam Albogarischool.
Behalve de scholen werken ook nog een heleboel
andere organisaties mee aan de Brede school. Dat
zijn de peuterspeelzalen en de buitenschoolse
opvang, het Koning Willem I College, de GGD, Sport
en Bewegen, de Muzerije, Scc de Helftheuvel, Vivent,
Divers, de Bibliotheek, Juvans en de gemeente.
Een hele club dus. Samen kunnen ze veel mogelijk
maken voor de kinderen, de ouders en de wijk.
Ik wil iedere keer een pluspakket, zo noemen we de
extra samenwerkingsprojecten, beschrijven.
Dit keer is dat het pluspakket "Van zaadje naar
voedsel". We willen in dit project dat kinderen beter
gaan begrijpen hoe voedsel tot stand komt. Door zelf
te zaaien, het zien groeien en oogsten van voedsel
kunnen ze veel leren over gezonde voeding.
Daarom willen we dat bij alle scholen plantenbakken
komen om te zaaien of te poten.
De kinderen kunnen het groeiproces dan van heel
dicht bij meemaken.
Ook proberen we een schooltuin te maken. We zijn
daarvoor in overleg met de zorgboerderij vlakbij het
Engelermeer. Zij willen graag meewerken en hebben
een stuk grond wat we mogen gebruiken.
We hebben hiervoor wel een paar vaders, moeders,
oma's of opa's nodig die het zelf heel leuk vinden om
te tuinieren. Het zware werk moet per slot ook
gedaan worden.
Als het lukt gaan we ook nog bedenken wat we met
het geoogste voedsel kunnen gaan doen. Lekker
koken?? Een markt op het schoolplein?? Altijd fijn als
er ouders zijn die mee willen denken en werken.
Nieuw in de BBS: Er is een oudergroep ontstaan met
ouders van alle vier de basisscholen. Ze denken mee
over belangrijke ontwikkelingen van de BBS. De groep
is een keer bij elkaar geweest en komt in april voor de
tweede keer bij elkaar. Het is best spannend om te
kijken wat ouders van toch heel verschillende scholen
samen kunnen bereiken. Mocht je mee wllen gaan
doen, sluit je aan...
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Nieuws van het bouwfront:
Helaas kan ik daar nog weinig meer over zeggen dan
de vorige keer. Wel worden de plannen langzaam
duidelijker. In ieder geval staat vast dat er twee
gebouwen komen: Een Noord locatie voor het
Mozaïek, een Zuid locatie voor de Kruisboelijn en de
Imam Albogari en nog een derde gebouw als
sportvoorziening voor beide locaties.
Er wordt hard gewerkt aan de definitieve plannen, het
is volop passen en meten.
Wordt vervolgd....
Dat zijn weer de BBS-weetjes voor deze keer. Mocht
je geïnteresseerd zijn en meer willen weten, bel
gerust....

Contactpersoon: Diny Ceelen (Divers)
tel. 073 727 56 66

PROJECT LOGEERGEZINNEN VAN START
Op 24 februari j.l. gaf Bart Eigeman, wethouder van
Jeugd en Onderwijs, het startsein voor het project
Logeergezinnen. Het project wordt door Stichting
Oosterpoort in samenwerking met het Centrum voor
Jeugd en Gezin uitgevoerd.
Voor gezinnen waar het tijdelijk niet lekker draait en
waarbij de zorg voor de kinderen in het gedrang
komt, bieden logeergezinnen uitkomst. Kinderen
worden
dan
tijdelijk
opgevangen
door
logeergezinnen, 24 uur per dag, 7 dagen per week,
met een maximum van 12 weken. Het kind kan in het
logeergezin zoveel mogelijk de dagelijkse dingen
doen die het altijd doet, zoals naar school en de
sportclub gaan of afspreken met vriendjes. Verblijf in
een logeergezin gebeurt op vrijwillige basis. Met dit
initiatief kan worden voorkomen dat problemen
escaleren en zwaardere hulpverlening noodzakelijk
wordt.
Voor meer informatie:
Stichting Oosterpoort
Frank van de Ven
0412 – 46 53 00
f.vandeven@oosterpoort.org
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JONGERENWERK DIVERS IN DE KRUISKAMP/SCHUTSKAMP
Contactgegevens:
Annemarie Minkels:

06 55791082

a.minkels@divers.nl

Harvey Limon:

06 46768125

h.limon@divers.nl

Ossama El Gaoui

06 46768126

o.elgaoui@divers.nl

Jos de Kort

06 55788548

j.de.kort@divers.nl

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Huiswerkklas

Doelbewust

Klussenproject

Bossche Battle Basketbal

Vanaf april

16.30-18.30

16.00-18.00

16.00-17.00 (1x 2 weken)

Annemarie

Ossama

Ossama & Jos

Annemarie

De MIX

De MIX

Sporthal Schutskamp

Jongensclub

Bossche Battle

19.30-21.00

15.30- 16.30

Harvey

Annemarie

Diverse lokaties

Sporthal Schutskamp
Meidenclub
18.00-19.30
Annemarie

Ambulant:
Harvey en
Ossama

Ambulant:
Ossama

Ambulant:
Harvey

Meer informatie over de activiteiten, lokaties e.d of andere vragen m.b.t. het jongerenwerk?
Neem gerust contact met ons op. Wij horen ze graag!!!
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HERINRICHTING VAN HET ENGELERMEER
In 2009 hebben Staatsbosbeheer en de gemeente een
sessie gehouden, waarbij hoofdzakelijk ideeën zijn
verzameld over hoe het natuurgebied rond het
Engelermeer én de voormalige eendenkooi weer
opnieuw ingericht zouden moeten kunnen worden.
Hierbij is ook intensief contact geweest met
gemeente, provincie, de hengelsportvereniging en
natuurlijk ook de boeren die verschillende stukken
grond pachten.

omgevingsbestendige rietmatten. Er komt een
“educatief” programma waarmee de jeugd weer kan
beleven hoe zo’n eendenkooi werkt. Er zijn plannen
voor een “speelbos” dat wordt ingericht met
medewerking van de basisscholen in Engelen en de
Kruis- en Schutskamp. Daarnaast wil men graag een
wandelroute rond het gehele gebied. De oude
Appeldijk wordt weer in ere hersteld als onderdeel
van die wandelroute.

Al die ideeën zijn verzameld en met belangstellenden
die zich hadden aangemeld bekeken op haalbaarheid
en wenselijkheid.

Men wil zoveel mogelijk aansluiten bij de
cultuurhistorische waarde van het gebied. Zo zal
bijvoorbeeld het Speelbos ook elementen bevatten uit
de oude volksverhalen rond dit gebied. Er is immers
sprake van een “Duivelswiel” behorende bij een
verzonken kasteel Bloemendael.

Met deze uitkomsten is Staatsbosbeheer aan de slag
gegaan en heeft zij een plan de campagne ontwikkeld
om de veranderingen daadwerkelijk te realiseren.
Er is veel te doen. Zo zal de eendenkooi weer opnieuw
worden ingericht met minimaal één vangpijp en
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De eerste werkzaamheden zijn inmiddels in gang
gezet. Eind 2010 moet de herinrichting gereed zijn.
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POLITIEKE AVOND KRUISKAMP/SCHUTSKAMP
Op 11 februari organiseerde de wijkraad West een
politieke avond. Alle partijen (m.u.v. van D'66), die
meededen aan de inmiddels achter ons liggende
gemeenteraadsverkiezingen gaven acte de présence.
Er werd gesproken over zaken die wij als bewoners
van West belangrijk vinden en waarvan wij wilden
weten hoe de politiek ons daarmee de komende jaren
gaat helpen.

verwelkomen omdat ze afgezonderd van publiek
moeten blijven. Wel zullen ze 2 weken na de bevalling
te bezichtigen zijn in de grote wei. Maar ook hier
moet er gepaste afstand blijven en daarom zal de
geitenwei voorlopig op slot
blijven.
In verband met de Q-koorts wil
ik u er via deze weg nog eens
goed op wijzen dat hygiëne erg
belangrijk is. Volg goed de
hygiënevoorschriften op die
aangeduid zijn op het bord als
u de Bossche Hoeve betreedt.
(meer
informatie
op
www.rivm.nl).
Het mooie weer zit er weer aan te komen dus
binnenkort komt er op de Hoeve weer een terrasje
waar u een kopje koffie of thee met een kleine
versnapering kunt nuttigen terwijl de kinderen aan
het spelen zijn in het kleine speeltuintje of zich met
de dieren vermaken.

Hebben de op 11 februari j.l. gedane uitspraken ook
daadwerkelijk effect? Daarover zullen we ongetwijfeld
de komende jaren nog enkele keren met de partijen
in debat treden.

Hans Kieft, wijkraad West

DE KINDERBOERDERIJ

De Bossche Hoeve, de kinderboerderij aan de Kruiskampsingel is onderdeel van Sterk in Werk te Boxtel.
Tevens fungeert de Bossche Hoeve als een leer-en
werkplek voor jongeren met een beperking. Dit
betekent dat er altijd veel bedrijvigheid is en er
doordeweeks altijd jongeren en vrijwilligers aanwezig
zijn.
Op de Hoeve loopt een grote verscheidenheid dieren
rond ( geiten, schapen, kippen, konijnen, herten en
de pony Wina en de ezel Fritske lopen er ook nog
steeds rond). Ook zijn er plannen om het hok van het
varken weer op orde te maken zodat we weer een
varken mogen gaan ontvangen.
Er zijn al geiten bevallen en er zijn nog een paar
geiten die moeten gaan bevallen. Dit loopt dit jaar
allemaal een beetje anders in verband met de Qkoorts. De geiten moeten de stal in na 4 maanden
drachtig te zijn om binnen te gaan bevallen. Daarna
moeten ze minimaal 2 weken binnen blijven. Dus dit
jaar is het niet mogelijk om de jonge geitjes te

Sinds kort staan er overal
borden "Niet voeren a.u.b."
Dit is omdat de beesten teveel
te eten kregen. Bijna alle
herten, vooral de pony en de
ezel, waren veel te zwaar. Als
u oud brood heeft dan hebben
we liever dat u even binnen
komt lopen en in overleg met
de werkleider/beheerder het
brood voert aan de beesten.
Dit om zicht te houden op de
hoeveelheid brood die de beesten krijgen zodat wij
zonodig hierop ons voedselschema aan kunnen
passen.
De bouw van de nieuwe stal lijkt te gaan beginnen. Er
is positief gereageerd op het voorstel door de
gemeente dus we gaan met goed vertrouwen
beginnen aan alle procedures. Hopelijk zullen we snel
de daadwerkelijke vergunning krijgen voor het
bouwen zodat we ook daadwerkelijk aan de stal
kunnen gaan beginnen.
Hebt u nog vragen of leuke ideeën dan horen wij dit
graag. Ook zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers die
ons willen helpen.
Namens de jongeren, vrijwilligers en werkleiders van
Sterk in Werk

Jos Oerlemans, debosschehoeve@hotmail.com

VOLGENDE WIJKKRANT
De volgende wijkkrant komt op 16 mei uit. Kopij kunt
u tot uiterlijk 21 april a.s. aanleveren (zie colofon op
de achterzijde voor onze adresgegevens).
Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, adres en
telefoonnummer.
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OPENINGSTIJDEN WIJKPLEIN - SPREEKUREN WIJKPLEIN HELFTHEUVEL
dinsdag
Centrum Jeugd en Gezin

woensdag

donderdag

13.00-16.30

Bureau Schuldhulpverlening

13.00-14.30

Divers Opbouwwerk

09.30-10.30

Juvans

09.00-10.00

vrijdag
13.00-16.30

(Even weken)
11.00-12.00

Politie

10.00-11.30

Bureau Sociaal Raadslieden

15.00-16.30

WMO-consulent

09.00-10.30 inloopspreekuur
11.00-12.30 op afspraak via

www.s-hertogenbosch.nl/wmo
of het wijkplein

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 6000 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 site.
Bezorgklachten of advertentieofferte? bel (073) 622 16 06
De digitale wijkkrant vindt u op: http://wijkkrant-wks.hyves.nl
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