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VAN DE REDACTIE

Beste medebewoners,

Soms gaat er (ook bij ons) wel eens iets mis. In het

vorige nummer kondigden wij vol trots aan dat de

wijkkrant ook digitaal (na) te lezen was. In de praktijk

pakte dit echter helaas anders uit. De problemen zijn

inmiddels opgelost. Vanaf heden is de digit

wijkkrant via de website van de wijkraad West

www.wijkraad-west.nl te bereiken.

Ook vindt u daar binnenkort het archief van de

wijkkrant, de artikelen die net niet meer in de

wijkkrant pasten of te laat bij ons binnen waren en de

"persberichten" die ons tussen twee nummers worden

toegezonden. Soms krijgen we ook copij binnen die

we vanwege de lengte ervan moeten inkorten. De

korte versie plaatsen we in de wijkkrant. De volledige

artikelen kunt u dan via de website raadplegen.

Tip van de redactie: Voeg de site van de wijkraad toe

aan uw favorieten en u blijft op de hoogte van de

laatste nieuwtjes!

Uw artikelen en opmerkingen kunt u via de bekende

weg (email: redactie-wks@hotmail.com

blijven toezenden.

Wim Hartman is tot de redactie toegetreden zodat we

momenteel weer voldoende "handjes" hebben

van dienst te zijn.

Veel leesplezier, Geerte, Martin, Brahim, Wim en Hans

VOORTUINENDAG BELGISCHE BUURT

Wethouder B

opende op zaterdag

de voortuinendag

Belgische Buurt

van de corporaties Zayaz en

Brabant Wonen, de

gemeente en Divers

De voortuinendag was bedoeld om iets te doen tegen

de op de loer liggende verpaupering (fietsen in de

tuin, onkruid, zwerfvuil) maar ook om de onderlinge

contacten te verbeteren, de buurt wat (of

socialer te maken.

Na het uitdelen van de eerste plantjes bleek al gauw

dat deze opzet succes lijkt te hebben.
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UURT

ethouder Bart Eigeman

zaterdag 24 april

de voortuinendag in de

Belgische Buurt, een initiatief

van de corporaties Zayaz en

Brabant Wonen, de

Divers.

De voortuinendag was bedoeld om iets te doen tegen

liggende verpaupering (fietsen in de

k om de onderlinge

contacten te verbeteren, de buurt wat (of is het nog?)

Na het uitdelen van de eerste plantjes bleek al gauw

Buren komen spontaan met elkaar in contact, en men

praat er al gauw over dat men eigenlijk nog fijner in

de buurt woont wanneer het er netjes is en iedereen

zijn best doet om het netjes te houden. Niet alleen bij

zichzelf, maar ook bijvoorbeeld bij de buren die het

om een of andere reden (leeftijd, gezondheid) zelf

niet meer kunnen.

Dát initiatief zag je bijvoorbeeld al

door de kinderen van het klussenproject van Divers

die flink aan de gang

krachten tuintjes van buurtbewoners

Niet alleen door het zeer fraaie weer,

cake maar vooral door

mensen was dit een geslaagde dag en zeer zeker een

kleurrijk voorbeeld voor andere buurten.

Martin van der Steen
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INBRAKEN, STRAATCOACHES,

BRANDGANGEN EN INLOOPSPREEKUUR

Beste bewoners;

Allereerst wil ik excuses

aanbieden dat ik vorige keer

te laat was met het inleveren

van mijn Column.

De laatste maanden, de

donkere, zijn er de nodige

auto- en woninginbraken

geweest. De autoinbraken zijn doorgaans door heel

de wijk verspreid. De woninginbraken vinden

voornamelijk plaats in woningen welke op de

nominatie staan om gesloopt te worden.

Wat opvalt bij de autoinbraken is het feit dat er

nagenoeg altijd waardevolle goederen in het zicht

liggen. Ook het aanlaten staan van goederen voorzien

van bijvoorbeeld "Blue Tooth", welke vervolgens uit

zicht liggen opgeborgen, kunnen opgespoord worden

middels een gsm welke ook voorzien is van "Blue

Tooth".

Kortom de grootste kans om slachtoffer te worden

van een autoinbraak is als u aan bovenstaande criteria

voldoet.

Sinds 13 maart 2010 zijn er in de wijk straatcoaches

actief. De straatcoaches zijn op de fiets in de wijk. In

tegenstelling tot de berichtgeving in de krant zijn de

straatcoaches geen verlengstuk/onderdeel van de

politie, maar zijn deze in opdracht van de gemeente

's-Hertogenbosch actief in de wijk. Persoonlijk ben ik

erg positief over de bijdragen die deze coaches

kunnen bieden in de wijk. Ik denk hierbij aan het

terugdringen van het onveiligheidsgevoel en het

toenemen van de leefbaarheid.

Uit gesprekken met bewoners is mij duidelijk

geworden dat deze erg tevreden zijn met het plaatsen

van poorten bij de ingangen van de brandgangen.

Overlast die in de brandgangen werd ervaren is

verdwenen. Ik adviseer iedereen dan ook om aan

dergelijke initiatieven deel te nemen.

Voor wie het nog niet wist: het wekelijks inloop

spreekuur bij de wijkwinkel is verplaatst van de

vertrouwde woensdag naar de vrijdag. De tijden dat ik

daar aanwezig ben zijn ongewijzigd, 10:00 t/m 11:30

uur.

Mocht ik er onverhoopt niet zijn kunt u daar altijd een

een verzoek achterlaten. Ik neem dan contact met u

op.

John Coeleveld, wijkagent Kruiskamp

HETERDAAD

Vaak krijgt de politie te horen dat er "afgelopen

nacht" of "vorige week" een voorval was hetwelk een

buurtbewoner verdacht vond. Regelmatig blijkt dan

ook dat er toen inderdaad iets aan de hand was.

Achteraf is het voor de politie veel moeilijker om

daarmee aan de slag te gaan.

"Op heterdaad" heeft veel voordelen.

Bij een verdachte situatie kan de politie alvast de

identiteit van de betrokkenen vaststellen. Dat

ontneemt bij potentiële daders vaak de lust om verder

te gaan.

Bij daadwerkelijke strafbare feiten kan de politie dan

overgaan tot aanhouding. Elk feit moet natuurlijk

bewezen worden maar de aangehouden verdachten

hebben dan al wel iets uit te leggen.

Daarom vindt de politie het erg belangrijk dat

wijkbewoners de zaken melden, bij voorkeur op het

moment dat het speelt. Dat kan dus dag en nacht!

In het verleden was het alarmnummer 112 alleen voor

levensbedreigende situaties. Tegenwoordig is 112

ook beschikbaar voor heterdaadmeldingen van

bijvoorbeeld een woninginbraak of auto-inbraak. Dus

waarbij de dader(s) nog aanwezig is (zijn).

Voor de meldingen achteraf is het algemene nummer

0900-8844 beschikbaar.

Ook horen we regelmatig het verwijt dat de politie

toch niet, of te laat, komt als er gebeld wordt. Alles

staat of valt met de beschikbaarheid van een

surveillance op dat moment. Daarbij is de ernst van

de melding de leidraad. Bij spoedmeldingen worden

andere meldingen afgebroken en gaat de zaak met de

hoogste prioriteit voor.

Indien een melder aangeeft dat de verdachten een

bepaalde kant op zijn gevlucht, gaat de surveillance

eerst in die omgeving kijken. Hierdoor lijkt het of het

lang duurt voordat de politie komt.

Elke melding wordt in het computersysteem

vastgelegd. Ook als er geen politie-inzet is geweest,

lezen de wijkagenten, achteraf, dat er iets is

voorgevallen. Als het nodig is wordt er dan alsnog

actie ondernomen.

Tot slot: bij het afleggen van een verklaring bij de

politie worden in ieder geval uw achternaam,

voornamen, geboortedatum en geboorteplaats in het

proces-verbaal opgenomen. Indien u niet wilt dat uw

adres er in wordt opgenomen kan uw adres worden

vervangen door het adres van, bijvoorbeeld, het

politiebureau. Dat heet dan

domicilieadres.

Als u over een bepaalde zaak

of persoon, informatie wilt

doorgeven aan de politie

maar anoniem wilt blijven,

kunt u bellen met Meld

Misdaad Anoniem 0800-

7000.

Schroom niet om te bellen!

Frank Verboord, wijkagent Schutskamp
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GEMENGD KOOR ’S-HERTOGENBOSCH

THUIS IN ONZE WIJK

Lekker zingen, gezelligheid, maar ook serieus en

geconcentreerd instuderen en repeteren, dat is het

Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch. Het Sociaal

Cultureel Centrum De Helftheuvel herbergt elke

dinsdagavond ‘het koor’ zoals ze daar zeggen. Zo’n

140 zangers en zangeressen stromen dan binnen

voor hun wekelijkse repetitieavond.

Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch is in 1958

begonnen als het PTT Gemengd Koor. In 1995 is het

koor zelfstandig geworden. Onder de enthousiaste

leiding van dirigent Henk van der Sanden en de

onvolprezen pianobegeleiding van Rein Boeijen, wordt

elke dinsdagavond druk gewerkt aan het instuderen

en repeteren van koorwerken. Het is niet alleen

“zware kost” die dan klinkt. Ook musical en operette

komen aan de orde. Maar natuurlijk zingt het koor

ook prachtige werken van Mozart, Verdi, Beethoven,

en vele andere beroemde componisten. Een speciale

plaats wordt ingenomen door muziek bij de

herdenkingen van de bevrijding en de viering van

Kerstmis.

De leden van het koor is het niet alleen begonnen om

het instuderen en repeteren. Ze doen dit ook om het

regelmatig aan anderen te laten horen. Het koor heeft

in dit opzicht een bijzondere historie. Er zijn

Eucharistievieringen gezongen in onze eigen St. Jan,

maar ook in de Notre Dame in Parijs en de St. Pieter

in Rome. Ook optredens in Wales met Shirley Bassey,

in Ahoy in Rotterdam met Lee Towers, en vele vele

andere optredens en concerten in binnen en

buitenland heeft het koor beleefd.

De deur van het koor staat altijd open voor nieuwe

leden. U hebt niet per se een zang of

muziekopleiding nodig om mee te kunnen zingen (al

is dat natuurlijk wel een pre). Komt u eens op een

dinsdagavond kijken en luisteren in de grote zaal van

het SCC De Helftheuvel. U bent altijd van harte

welkom.

Meer informatie over het koor kunt u vinden op de

website www.gemengdkoor.nl

NIEUWBOUW KINDEREXPERTISECENTRUM

AAN DE KOOIKERSWEG

Op dit moment is de sloop aan de gang van de

vroegere schoolgebouwen van o.a het Frederik

Hendrikcollege en het Stedelijk Gymnasium aan de

Kooikersweg 7-9. Op die plek start begin volgend

jaar de nieuwbouw van het kinderexpertisecentrum

’s-Hertogenbosch, een samenwerkingsverband van

mytylschool Gabriël en kinderrevalidatiecentrum

Tolbrug.

Mytylschool Gabriël is een school voor kinderen met

meervoudige lichamelijke handicaps. Deze school is

nu nog gevestigd aan de Klokkenlaan in Noord.

Dat gebouw is te klein en verouderd.

Kinderrevalidatiecentrum Tolbrug zit nu nog in het

Jeroen Bosch Ziekenhuis in het centrum. De school en

het revalidatiecentrum werken al jarenlang samen om

een zo goed mogelijke kwaliteit van onderwijs en

zorg te bieden aan deze kinderen. De kinderen

komen vanuit de hele regio.

Voldoende ruimte

De nieuwbouw krijgt een of meerdere ontsluitingen

aan de Kooikersweg. Op het terrein is voldoende

ruimte voor het halen en brengen met busjes van

kinderen en voor het parkeren van personeel en

bezoekers. Het gebouw telt twee bouwlagen. Op de

westzijde (aan de kant van sporthal de Schutskamp)

wordt het gebouw hoger door de gymzalen die daar

op de verdiepingen wordt gebouwd.

Kansen en mogelijkheden

In het gebouw vindt ook, in beperkte omvang,

therapeutische zorg en opvang plaats voor heel jonge

kinderen plaats en buitenschoolse opvang. De opzet

is dat het een gebouw zal zijn waar kinderen, ouders,

leerkrachten, therapeuten en verzorgers met plezier

naar toe zullen gaan en dat uitgaat van kansen en

mogelijkheden van kinderen. Een gebouw om trots op

te zijn.

Architect

De architect is het bureau Frencken-Scholl uit

Maastricht. Dit bureau heeft ook het Educatief

Centrum in Hintham en de Brede Bossche School

Haren Donk en Reit ontworpen.

Ton van Helvoort, gemeente 's-Hertogenbosch (afd.

Jeugd en onderwijs, team accommodaties CWS)
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4 EN 5 MEI, EEN NIEUWE START

Op 4 mei is in de Annakerk een

herdenkingsbijeenkomst gehouden.

Ze werd gezamenlijk georganiseerd

door de parochie, het pastoraal

buurtwerk en het Marokkaans Comité.

We hebben zoveel mogelijk mensen

uitgenodigd hieraan deel te nemen. Omdat we

vonden dat 4 mei bij uitstek een dag is om niet alleen

naar achteren te kijken, maar ook naar de toekomst.

4 en 5 mei horen niet voor niets bij elkaar.

Voor mij is 4 mei steeds meer een dag om, met een

schuin oog naar het verleden, het heden te bekijken,

er lessen uit te trekken om zo tot een betere

toekomst te komen.

Als ik kijk naar het heden, dan zie ik een samenleving

die steeds ik-gerichter is. ‘Ik’ staat op de voorgrond,

‘wij’ te veel op de achtergrond. We gaan met elkaar

om vanuit het principe ‘voor wat hoort wat

Uiteindelijk wordt veel van ons doen en laten bepaald

door wat het ons oplevert. Op die manier is onze

samenleving ook georganiseerd. Met daarbij de

sancties en straffen voor wie zich er niet aan houdt.

Op veel plaatsen in ons land wordt er op 4 en 5 m

nagedacht over ‘waarden en normen’. Want het lijkt

er af en toe erg op dat niemand meer waarden heeft,

laat staan zich aan normen houdt. In de meeste

gevallen gaat het debat er dan over dat we ons toch

aan de afgesproken regels moeten houden. Omdat

onze samenleving anders niet leefbaar meer is. Als

we niet meer stoppen voor het rode licht, dan

gebeuren er ongelukken. Hangjongeren moeten geen

overlast veroorzaken. Je moet iedereen de ruimte

geven anders ontstaat er irritatie tussen mensen en

groepen mensen. En als dat uit de hand loopt, dan

vallen er uiteindelijk doden.

Toch denk ik niet dat we er

zijn wanneer we ons

voortaan houden aan de

spelregels die we met elkaar

hebben afgesproken. Er

moet iets gebeuren op een

dieper niveau. We moeten

tot ons toelaten dat onze samenleving pas echt een

samenleving wordt als we onze op onszelf gerichte

houding vervangen door een meer op de ander

gerichte houding. Dat wil zeggen dat we de ander

niet meer zien als iemand met wie we afspraken

maken zodat we beiden zoveel mogelijk profijt ervan

hebben, maar dat we de ander erkennen als iem

die gelijkwaardig aan ons is, die recht heeft op ons

respect, onze barmhartigheid, onze liefde. Dat is een

geweldige ommezwaai. Ik hoop dat 4 en 5 mei daar

een (nieuw) begin van geweest is.

Jos Delsman, pastor Emmausparochie
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ACTIVITEITEN WIJKRAAD

Degenen onder u die de afgelopen weken de diverse

verschillende informatiebijeenkomsten heeft

bijgewoond heeft kunnen constateren dat wij op veel

fronten voor u bezig zijn. Denk hierbij aan de

nieuwbouw van de BBS Kruiskamp, nieuwbouw van

het kinderexpertisecentrum ’s

(samenwerkingsverband van mytylschool Gabriël en

kinderrevalidatiecentrum Tolbrug), het nieuwe

jongerencentrum West, plannen van de corporaties

Zayaz en Brabant Wonen, de wijktafel, etc., etc.).

Daarnaast de ontwikkeling rondom

van de diverse verkeerszaken en verkeeerssituaties.

Over veel van deze onderwerpen vindt u ook elders in

deze wijkkrant informatie.

En natuurlijk niet te vergeten het zwembad, een van

de speerpunten voor de wijkraad.

Na toekennning van de benodigde budgetten (dit

pas mogelijk na installatie van de nieuwe

gemeenteraad en college) gaan we meewerken om

het door het vorige college besloten onderzoek naar

extra zwemwater tot een succes voor West te maken.

Let wel, of het zwembad er daadwerke

is momenteel nog absoluut onduidelijk, maar we

staan weer op de politieke agenda, zijn betrokken bij

het onderzoek en we zullen onze uiterste best voor u

doen.

Tevens willen we u weer attenderen op onze

Helftheuvelbezoeken. “Wat is leuk of

Waarvan ondervindt u hinder?”

Wanneer? Zaterdag 5 juni

15.00 uur

Ook op de volgende manieren zijn we voor u

bereikbaar.

(Let op! We hebben een nieuw emailadres !!)

Telefonisch 06 513 97 871

E-mail: wijkraadwest@gmail.com

Postvak: in de wijkwinkel

Brievenbus: (hoofd-) entree SCC De Helftheuvel

Postadres: Postbus 2023

5202 CA ‘s

Internet: www.wijkraad

WERKGROEP IS DE WIJK ER KLAAR V

Op 28 april 2005 werd in SCC De

Welzijnsonderneming Divers een bijeenkomst

georganiseerd. Voor die bijeenkomst werden

"enthousiaste buurtbewoners" uitgenodigd "voor

deelname aan een van de werkgroepen". Deze

werkgroepen zouden wijkbewoners de vraag

voorleggen: "Is de wijk er klaar voor?" om ouderen en

mensen met een lichamelijke beperking zo lang

mogelijk zelfstandig te laten wonen in onze wijk.

IJKRAAD WEST

Degenen onder u die de afgelopen weken de diverse

verschillende informatiebijeenkomsten heeft

bijgewoond heeft kunnen constateren dat wij op veel

fronten voor u bezig zijn. Denk hierbij aan de

nieuwbouw van de BBS Kruiskamp, nieuwbouw van

secentrum ’s-Hertogenbosch

(samenwerkingsverband van mytylschool Gabriël en

kinderrevalidatiecentrum Tolbrug), het nieuwe

, plannen van de corporaties

Zayaz en Brabant Wonen, de wijktafel, etc., etc.).

Daarnaast de ontwikkeling rondom en de afhandeling

van de diverse verkeerszaken en verkeeerssituaties.

Over veel van deze onderwerpen vindt u ook elders in

En natuurlijk niet te vergeten het zwembad, een van

de speerpunten voor de wijkraad.

benodigde budgetten (dit is

pas mogelijk na installatie van de nieuwe

gemeenteraad en college) gaan we meewerken om

het door het vorige college besloten onderzoek naar

extra zwemwater tot een succes voor West te maken.

Let wel, of het zwembad er daadwerkelijk ook komt,

is momenteel nog absoluut onduidelijk, maar we

staan weer op de politieke agenda, zijn betrokken bij

het onderzoek en we zullen onze uiterste best voor u

Tevens willen we u weer attenderen op onze

“Wat is leuk of goed in de wijk?

Waarvan ondervindt u hinder?”

juni en 3 juli a.s. van 11.00 tot

Ook op de volgende manieren zijn we voor u

We hebben een nieuw emailadres !!)

513 97 871

wijkraadwest@gmail.com

in de wijkwinkel

) entree SCC De Helftheuvel

Postbus 2023

5202 CA ‘s-Hertogenbosch

www.wijkraad-west.nl

S DE WIJK ER KLAAR VOOR?

Op 28 april 2005 werd in SCC De Helftheuvel door

Welzijnsonderneming Divers een bijeenkomst

georganiseerd. Voor die bijeenkomst werden

"enthousiaste buurtbewoners" uitgenodigd "voor

deelname aan een van de werkgroepen". Deze

werkgroepen zouden wijkbewoners de vraag

k er klaar voor?" om ouderen en

mensen met een lichamelijke beperking zo lang

mogelijk zelfstandig te laten wonen in onze wijk.
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Uiteindelijk ging er één werkgroep aan de slag,

bestaande uit Riet van Aken, Rini Beaard, Ortwin Van

Coillie, John van den Dungen, Ans Roegies, An Rutten,

José Simons en Willem de Vries. In december 2006

presenteerde deze werkgroep het resultaat van hun

onderzoek. In dat verslag werden actie- en

aandachtspunten geformuleerd op het gebied van:

 Wonen

o Geschikte huisvesting

o Doorstroming bevorderen

o Goede infrastructuur

 Zorg

o Mantelzorg als hulpbron

 Welzijn en dienstverlening

o Ontmoeting bevorderen

o Betere informatie

o Mobiliteit

 Bereikbaar ziekenhuis

o WVG-deeltaxi als volwaardig vervoer

Onder "Hoe nu verder?" staat in het laatste hoofdstuk

van het rapport vermeld dat een aantal

werkgroepsleden bereid is "om met de gesignaleerde

problemen, wensen en verlangens aan de slag te

gaan".

Bijgestaan door medewerkers van

Welzijnsonderneming Divers, waaronder Frans van

Oort en Diny Ceelen, heeft onze werkgroep,

bestaande uit Greet en Cees Biemans, Rini Beaard,

Willem de Vries en Ortwin Van Coillie, geprobeerd

deze toezegging waar te maken. Daartoe hebben we

gepoogd bij diverse instanties en instellingen een

voet tussen de deur te krijgen.

Over "ouderenhuisvesting" zijn wij in gesprek gegaan

met vertegenwoordigers van de Woningcorporaties

die in onze wijk actief zijn. Verder dan een eenmalig

gesprek - waarop we ruim een half jaar hebben

moeten wachten - zijn we niet gekomen. De

corporaties zéggen wel prijs te stellen op inbreng van

wijkbewoners, maar zien ons als werkgroep blijkbaar

niet zitten als blijvende gesprekspartner.

"Ontmoeting", en dan met name tussen jong en oud,

was onderwerp van gesprek tijdens ontmoetingen die

een van onze werkgroepsleden in januari 2009 had

met de directeuren van alle basisscholen in onze wijk.

In die gesprekken bleek dat scholen nauwelijks oog

hebben voor wat zij voor ouderen zouden kunnen

betekenen. Maar ook omgekeerd geven

ouderen(organisaties) vaak "niet thuis" als het gaat

om ontmoetingen tussen jong en oud. Zo werd door

de KBO afd. Den Bosch-Groot-West geweigerd een

folder over de "Voorleesexpress" (die de

taalontwikkeling van allochtone kinderen wil

bevorderen door regelmatig voor te lezen) te

verspreiden via hun informatieblad "Nestor". En toen

een van onze werkgroepsleden onlangs gehoor gaf

aan een uitnodiging voor de "pannenkoekendag" in de

Iman Albogarischool, bleek hij de enige oudere te zijn

die er die ochtend te gast wilde zijn.

Neen, onze wijk is er nog lang niet klaar voor!

Maar op 27 april, op de kop af vijf jaar na de

"Startbijeenkomst", is onze werkgroep voor het laatst

bijeengekomen.

Inmiddels is in onze wijk opnieuw een Wijkraad actief

die wél een voet tussen de deur krijgt bij instanties

waar ons dat als werkgroep niet lukte. Twee van onze

werkgroepsleden zullen als lid van die raad aandacht

blijven vragen voor eerdergenoemde actie- en

aandachtspunten. Maar ook een wijkraad kan niets

zonder betrokkenheid en actieve medewerking van

bewoners. Bent u er klaar voor?

Ortwin Van Coillie

VOORTGANG JONGERENCENTRUM WEST

In de vorige wijkkrant hebben we u op de hoogte

gebracht van de gemeentelijke plannen tot het

realiseren van een jongerencentrum in west. Het pand

Eendekooi 15 (voormalig partycentrum “de

Sterrenheuvel’) is hiervoor aangekocht.

Op 25 maart jongstleden heeft de gemeente een

informatieavond voor de buurtbewoners gehouden.

De aanwezigen op deze avond hebben kennis kunnen

nemen van de plannen. Vertegenwoordigers van de

bewonersverenigingen de Taling en de Rijzertlaan

hebben aangegeven moeite te hebben met het

plaatsen van een jongerencentrum vlak naast hun

verblijven. Ze vonden ook de communicatie van de

gemeente over het onderwerp onvoldoende. De

gemeente gaat met deze groeperingen aan tafel om

samen te kijken hoe de angst voor jongerenoverlast

weggenomen kan worden. Dit kan met de inrichting

van het jongerencentrum zelf (geluidsdicht), de

omgeving en voldoende toezicht op de af- en

aanvoerwegen.

Op dit moment wordt onderzocht op welke manier

binnen de bestaande financiering een zo optimaal

mogelijk gebouw kan worden neergezet met zo min

mogelijk overlast voor de buurt. Daarnaast zal in

overleg met bewoners worden gekeken naar manieren

waarop jongeren kunnen samenwerken met

buurtbewoners.

De inrichtings- en verbouwkosten van het gebouw

worden momenteel in kaart gebracht. Indien bekend

is hoe verbouwd gaat worden zal een

bouwvergunning aangevraagd worden. Bewoners

kunnen hierop zienswijzen bij de gemeente indienen.

De opening staat gepland medio november 2010.

Ger Straten, gemeente 's-Hertogenbosch (afdeling

Jeugd en Welzijn)
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PROJECT EYE EYE,

EEN CREATIEVE KIJK OP DE WIJK

Met een mobiele telefoon in beeld brengen wat er

leeft en speelt in je eigen wijk. Dat doen zeven

jongens uit de Belgische buurt in het nieuwe project

Eye Eye dat het kinderwerk van welzijnsonderneming

Divers onlangs is gestart in De Kruiskamp. Het project

Eye Eye laat door de ogen van deze jongens zien wat

er zich op straat allemaal afspeelt en hoe mensen

zich onderling gedragen. Het doel is om de band

tussen de kinderen te verbeteren en de kloof tussen

de volwassenen en de kinderen te verkleinen.

Tijdens het project Eye Eye laten de kinderen op een

creatieve manier zien hoe ze tegen hun buurt

aankijken en wat de thema’s respect, ons kent ons,

agressie en vriendschap en samenwerking voor hen

en voor de wijk betekenen. Daarvoor gaan ze o.a.

buurtbewoners interviewen en filmen. Al dat

beeldmateriaal wordt uiteindelijk samengevoegd en

omgezet naar één film die een eerlijk beeld geeft over

de wijk, bekeken door de ogen van de kinderen en

andere buurtbewoners. Het project Eye Eye is eerder

ook al in de wijk Boschveld uitgevoerd.

De wekelijkse activiteiten vinden tot aan de

zomervakantie plaats op buurthuis de MIX, boerderij

‘De Locatie’ en in de Belgische buurt zelf.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen

met:Inge Loermans, tel. 06-5045934,

(kinderwerker Schutskamp/Kruiskamp)

BOSSCHE SOAP BATTLE

Alle soapsterren uit de vier Bossche Battle wijken

stonden afgelopen week voor de camera. Voor alle

wijken werd een scenario geschreven passend bij de

leefwereld en samenstelling van de groep. De groep

uit Boschveld, speelt dat ze op kamp gaan in de

bossen van Drenthe. De soap heet dan ook ‘Kamp’.

Omdat de jongeren zich dood vervelen in het

clubhuis, wordt afleiding gezocht in Drenthe. Eenmaal

daar heeft de kampleiding er de handen vol aan. Het

voetbaltalent Akmal verdwijnt en er wordt zogenaamd

geblowd door de grotere meiden van de groep.

In de wijk Hambaken staat het thema mode centraal.

In Modehuis Pradia is de collectie na weken noeste

arbeid klaar. Morgen is de grote presentatie aan de

wereldpers. Iedereen is gespannen, alles hangt klaar.

Helaas komen de werksters op het ‘slimme plan’ de

kleding te passen op de vooravond van de

presentatie. Zij wilden ‘even kijken hoe het staat’

maar door hun actie scheurt de kleding. Ze maken het

vervolgens zeer provisorisch en hangen de kleding

terug.

De jongeren van de Graafsche wijk zijn allemaal

voetbalfanaten en dus gaat ook het scenario over…

voetbal! De soap heet ‘Muntel United’. Het gaat over

een meidenteam waarvan de ene helft van het team

druk in de weer is gescout te worden. Dat betekent

trainen, trainen en nog eens trainen. De andere helft

is hopeloos verliefd op de knappe trainer en slooft

zich ongelofelijk uit. Helaas voor de groep verliefden

heeft de trainer al een relatie.

De meidengroep in de twee wijken Kruiskamp /

Schutskamp werken samen aan één soap en nemen

vriendschap en alles wat daarbij komt kijken onder de

loep. Manipulatie, trouw, macht, respect het passeert

allemaal de revue. De soap heet ‘Eén teveel’. Veel

meiden zal het bekend in de oren klinken. Overal

waar vriendinnengroepjes zijn, zijn er ook meiden

teveel. Pijnlijk maar waar. De soap speelt zich af op

en rond het schoolplein, daar waar jongeren

rondhangen en thuis zijn. Dat de macht van

vriendinnen onderling ver gaat en soms pijnlijke

grenzen opzoekt wordt uitgebreid belicht in deze

soap. Geen luchtig verhaal dus, maar ‘serious

business’ De soapsterren uit deze wijk, een klein

groepje, heten: Amina, Sehzada, Selja en Nesrin.

Op de finale, 4 juli a.s., worden de soaps getoond en

beoordeeld door een deskundige jury. Zij bepalen

welk team zich de winnaar van de Soapbattle mag

noemen.

Op de foto is een impressie te zien van de sfeer op de

filmset. Actrices en figuranten kunnen het goed met

elkaar vinden.

BIJZONDER !!

Kinderen van de Paus

Joannes- en Mgr. Bekkers

school hebben onder

leiding van docenten van

De Muzerije een eigen

tentoonstelling gemaakt.

Deze was te zien in

Rotterdam van 7 april tot 16 mei.
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VERKEERSQUIZ

Op woensdag 24 maart j.l. werd in het buurthuis

Boschveld de vierde voorronde gehouden van de

Bossche Verkeersquiz voor de groepen 8 van alle

basisscholen in ’s-Hertogenbosch.

De quiz werd voor de 1e keer georganiseerd door

Veilig Verkeer Nederland, District Noord Brabant, in

samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Uit de wijk “West” namen aan deze voorronde deel de

basisscholen Imam Albogari, Paus Joannes, ’t

Boschveld en De Ontdekking.

Van elke school moesten 30 leerlingen ieder één

vraag beantwoorden, verdeeld over 6 ronden. Een

goed gegeven antwoord was één punt waard, en door

het inzetten van een joker kon per ronde één extra

punt worden gescoord. De schoolkinderen moesten

bij deze quiz veelal aangeven wat de betekenis was

van een verkeersbord of hoe in een verkeerssituatie

moest worden gehandeld. Het waren verkeersborden

en situaties die de schoolkinderen elke dag in het

verkeer tegen komen.

Na een spannende strijd bleken de Imam Albogari en

Paus Johannes ieder 21 punten te hebben behaald.

Om de winnaar vast te stellen voor deelname aan de

finale moest dus een barrage-vraag worden gesteld.

Dit was een schattingsvraag en luidde: “Hoeveel

doden vielen er in het verkeer in 2008?” Omdat Imam

Albogari het dichtst bij het aantal van 750 zat, werd

deze school de winnaar van deze 4e voorronde en

mocht dus meedoen aan de grote Bossche finale op

28 april 2010 in het Theater aan de Parade.

Na afloop ontving elke deelnemende school een

schoolverkeerspuzzel en voor de deelnemers ieder

een pen.

Rini Beaard, wijkraad West - coördinator Verkeer

BBS WIJKTHEATER

Een Wijktheater is kort gezegd een professioneel

podium voor talenten uit de wijk. Dat talent kan

bestaan uit zingen, dansen of toneel spelen, maar als

je goed kan goochelen, in een bandje speelt, verhalen

kan vertellen of leuk kan jongleren, mag dat

natuurlijk ook. Niets is te gek! Er is geen leeftijd aan

verbonden, we willen juist graag artiesten zien en

horen van jong tot oud.

In de eerste plaats is het Wijktheater bedoeld voor én

door de bewoners van de Kruiskamp. De artiesten uit

de Kruiskamp krijgen dan ook voorrang bij de

programmering, al kunnen ook amateurs uit andere

wijken een keer komen optreden. Verder is iedereen,

die graag een leuke avond wil beleven in de eigen

wijk, welkom! Daarnaast is de toegang ook nog eens

gratis en krijg je bij binnenkomst een kopje koffie,

thee of limonade. Het Wijktheater is dicht bij huis.

Je kunt dus samen met familie, buurtgenoten en

bekenden een leuke avond uit én het is net even wat

anders dan de gebruikelijke vrijdag- of

zaterdagavond.

De volgende voorstelling is op vrijdag 18 juni in

Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel. We

beginnen om 19.00 uur en het duurt tot ongeveer

20.30 uur. Bij deze willen we iedereen uitnodigen

voor deze feestelijke avond!

We blijven op zoek naar talent uit de wijk, artiesten

die willen optreden maar ook naar mensen die graag

als vrijwilliger bij het Wijktheater betrokken willen

zijn. Vrijwilligers zijn namelijk onmisbaar bij het

organiseren en het draaien van het Wijktheater en

hebben dus een belangrijke, maar ook ontzettend

leuke taak.

Wil je meer weten, zelf optreden of vrijwilliger

worden? Of ken je iemand die dat zou willen? Laat het

even weten aan Judith Benckhuijsen via de mail

(j.benckhuijsen@avans.nl) of op dinsdag en woensdag

via 073-6217973 (Sociaal Cultureel Centrum de

Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115)

Judith Benckhijsen
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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

Mosaiek, 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.

Zoals beloofd ook nu weer de beschrijving van een

pluspakket.

Dit keer is dat het pluspakket: ‘Het korte lontje’.

Bij het werken met kinderen is ons opgevallen dat het

nog al eens voor komt dat kinderen moeite hebben

met het aangeven van hun grenzen. De ergernis kan

zich hierdoor ophopen.

Het emmertje druppelt langzaam vol totdat het

overloopt. Voor sommige kinderen betekent dat dat

ze op dat moment hulp vragen bij de leerkracht, de

groepsleider of ouders. Andere kunnen heel

verdrietig worden maar er zijn ook kinderen die op

dat moment geweldig kunnen ‘exploderen’. Vaak

krijgen ze vervolgens straf voor hun gedrag wat

inderdaad niet door de beugel kan, maar wat veel

belangrijker is voor deze kinderen is dat ze veel

eerder aan kunnen geven dat hun emmertje aan het

vollopen is.

Wij hebben een trainer / acteur bereid gevonden juist

deze groep kinderen te helpen bij het stellen van

grenzen. Door echt te oefenen, na te spelen en te

kijken wat ze nodig hebben om die grens eerder te

kunnen trekken. Samen maken ze een EHBO- kistje

wat later voor alle kinderen in de klas beschikbaar is.

Het is een soort eerste hulp doos bij het stellen van

grenzen.

Op deze manier willen we de kinderen helpen hun

gedrag te veranderen. Alle ouders van kinderen die

nu mee mogen doen krijgen een uitnodiging voor een

bijeenkomst waarin hen wordt uitgelegd hoe de

training werkt en hoe ze daarbij zelf op deze manier

ook hun kind kunnen ondersteunen.

We beseffen dat eigenlijk alle kinderen dit zouden

moeten leren maar we kunnen nu lang niet alle

kinderen deze training aanbieden. Wel willen we

kijken of we hier volgend jaar mee door kunnen….er

komen dan natuurlijk andere kinderen aan de beurt.

Actieve ouders, opa’s, oma’s en buurtbewoners

gezocht.

Er zijn steeds nieuwe ideeën om uw kinderen leuke

dingen te bieden. Zo is er een echt wijktheater aan

het ontstaan (zie ook de vorige pagina). Daarvoor

hebben we al enkele vrijwilligers uit de buurt maar zij

hebben dringend wat extra steun nodig.

Ook voor de te starten schooltuin zoeken we mensen

die een dagdeel per week ( meer mag altijd) zouden

kunnen missen.

Verder zouden we de kinderen graag zelf aan het

woord laten in deze buurtkrant. Ze hebben daarbij

natuurlijk ook hulp nodig.

Wie biedt zich aan??

Dat zijn weer de bbs-weetjes voor deze keer. Mocht

je geïnteresseerd zijn en meer willen weten, bel

gerust….

Diny Ceelen, Divers tel. 073 7275666

Wat betreft de bouwplannen zijn op 22 april tijdens

de wijktafel en op 26 en 27 april tijdens speciale

informatiebijeenkomsten voor omwonenden de

plannen gepresenteerd. Hieronder een eerste globale

impressie van deze plannen.

De planning:

Verhuizen naar noodlokalen november 2010

Slopen (3) schoolgebouwen: begin 2011

Start bouw: voorjaar 2011

Oplevering en ingebruikname: eind 2012

KINDERBOERDERIJ DE BOSSCHE HOEVE

Graag willen wij u informeren over de laatste

ontwikkelingen op de Bossche Hoeve.

Tot onze grote verrassing zijn

we verrijkt met een zestal

jonge konijntjes. We hadden

twee volgroeide konijnen

onder onze hoede en waren in

de veronderstelling dat ze

vrouwelijk waren. De

konijntjes zitten nu nog achter een slotje omdat ze

nog even rustig groot mogen groeien maar

uiteindelijk is het de bedoeling dat we speciale kooien

maken waar ze in komen te zitten en als

knuffelkonijntjes gaan fungeren. Wilt u dan uw kind

een konijntje laten knuffelen, haal dan één van de

activiteitenbegeleiders erbij zodat onder begeleiding

een konijntje geaaid kan worden.
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De zogenaamde “wipkippen” zijn gemaakt en de

konijnenbak in het midden is veranderd in een

zandbak dus er is nu naast de mogelijkheid om te

genieten van de verschillende dieren op de Bossche

Hoeve, ook de mogelijkheid om in de zandbak en op

de wipkip te spelen. Neem voor de zandbak wel uw

eigen schepjes en emmertjes mee.

Op het moment van schrijven is de brilschaap hoog

zwanger van, waarschijnlijk, lammetjes en dit kan niet

al te lang meer duren. Dus naast de eerder geboren

jonge geitjes zullen er binnenkort lammetjes

rondspringen op de Bossche Hoeve. De lammetjes

zullen eerst twee weken binnen moeten verblijven in

verband met de Q-koorts en de daaruit

voortkomende maatregelen. Verder zijn er naar alle

waarschijnlijkheid nog 4 en misschien wel 5 geiten

drachtig en deze zullen na verloop van tijd dus voor

een levendige geitenweide gaan zorgen.

De aanleg van de moestuin is in volle gang. Als deze

klaar is zullen er verschillende gewassen geteeld gaan

worden. Voor de bezoekers is het ook mogelijk om

een rondje door de moestuin te lopen en met een

beetje mazzel kan boer Kees u allerlei dingen

vertellen over wat er allemaal groeit en geteeld wordt.

Tevens zal er een vlindertuin aangelegd worden langs

het ganzenverblijf om in de zomermaanden een grote

verscheidenheid aan vlinders aan te gaan trekken.

De zonnige dagen zijn dan eindelijk

gearriveerd en dit houdt in dat er de

mogelijkheid is om op de Bossche Hoeve

te komen genieten van een bakje koffie of

thee.

Op de zonnige dagen zal er een terras opgezet

worden op de Bossche Hoeve en deze zal bediend

worden door één van de jongeren. Schroom dus niet

om een vrijwilliger aan te spreken als u niet bediend

wordt terwijl u op het terras zit.

Heeft u nog vragen of suggesties voor de Bossche

Hoeve dan zijn deze altijd welkom. U kunt mailen

naar debosschehoeve@hotmail.com

Namens de jongeren en vrijwilligers van de Bossche

Hoeve,

Jos Oerlemans

OP VERJAARSVISITE

Vandaag (27 maart) wordt de heer Wijnant, de oudste

mannelijke inwoner van Nederland 108 jaar en laat

die nu in de Taling wonen. Dus dat wordt een makkie

denk ik.

Dus op naar de Taling. Nou daar was het al een

drukte van belang, tafels verzetten, stoelen bij

plaatsen want het was vandaag groot feest en er

wordt hoog bezoek verwacht.

Klokslag tien uiur gaat zijn kamerdeur open en komt

de jubilaris met zijn dochter de grote zaal van de

Taling in om plaats te nemen aan zijn feestelijk

versierde tafel. De eerste uren is het een drukte van

belang want iedereen wil hem natuurlijk feliciteren en

de geschenken en bloemen en de flessen drank zijn

niet te tellen. Onder de bezoekers zie ik de directeur

en de secretaris van de K.B.O.Brabant waar de heer

Wijnant ook lid van is.

Na deze eerste drukte komt de grote verrassing , de

burgemeester van 's-Hertogenbosch Ton Rombouts

en de Commissaris van de provincie de heer van de

Donk maakte hun opwachting. Even daarvoor was er

namens de gemeente 's-Hertogenbosch een grote

schaal met 108 prachtige rozen binnengebracht.

Het werd een gezellige middag en alsof het nog niet

genoeg was kwam ook de Heineken Fanfare nog een

serenade brengen.

Om 5 uur toen alle T.V. mensen en verslaggevers

vertrokken waren vond de Heer Wijnant het wel

genoeg, Hij had veel moeten praten en dat kan hij

ook wel want hij heeft spreekstof genoeg.

Met een "houdoe en bedankt wor jongen" nam ik

afscheid van deze krasse oude baas. Tot een

volgende keer.

Kees Hendriks

VOORAANKONDIGING 10 JULI A.S.

Wat gaat er dan gebeuren?

Het Marokkaans Comité Kruiskamp (MCK), de

wijkraad West en de Turkse Sociaal Culturele

vereniging slaan de handen ineen om voor alle

bewoners van de Kruis- en Schutskamp een gezellige

feestdag te organiseren. Het MCK bestaat 10 jaar in

2010 en wil dit feit met alle bewoners uit de wijk

vieren. Beide andere partijen hebben enthousiast

gereageeerd op de uitnodiging tot samenwerking en

gedrieën zijn we momenteel hard bezig om de ideeën

en plannen verder uit te werken tot een groots festijn.

De festiviteiten zullen tussen 10.00 en 17.00 uur in

en rondom het SCC De Helftheuvel plaats vinden.

Activiteiten voor alle leeftijden, voor elk wat wils,

actief, passief.

In de volgende wijkkrant leest u meer over deze dag.

Hamid Majaiti, Murat Kazan, Hans Kieft
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COLUMN RIEKJE BOSCH

Zoals u weet hebben we

in onze wijk een hele

actieve wijkraad en een

levendige wijktafel waar

bewoners hun stem

kunnen laten horen en

waar we samen veel

onderwerpen bespreken.

De laatste wijktafel van 22

april hebben we het over

de nieuwe Brede Bossche

School voor de Kruiskamp

gehad die als het allemaal

meezit volgend jaar wordt

gebouwd. Ook hebben we

samen met bewoners speerpunten voor het komende

jaar vastgesteld. Deze speerpunten zijn voor elke

buurt net weer anders. U krijgt over de agenda van de

wijktafel altijd bericht in de nieuwsbrief Wijkgericht,

die vlak voor de wijktafel bij u op de deurmat valt.

Bezoek ook eens de site van wijkgericht werken:

www.wijkgerichtwerken.nl en kijk bij West. Daar vindt

u de agenda’s en verslagen van de wijktafels. Ook

kunt u via de site een aanvraag doen voor een

bewonerssubsidie (zie onder BIG).

Waar u waarschijnlijk minder van hoort is het

wijknetwerk. In West is er een wijknetwerk voor

Boschveld en Deuteren en voor De Kruiskamp en de

Schutskamp. Het is logisch dat u daar niet veel over

hoort want het zijn geen onderwerpen voor de

publiciteit vanwege privacy van betrokkenen. Het is

wel heel belangrijk dat u van het bestaan van deze

wijknetwerken weet, omdat u daar terecht kunt

bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over oplopende

spanningen bij u in de buurt.

U kunt contact opnemen met de voorzitter van dit

wijknetwerk, Diny Ceelen, (d.ceelen@divers.nl of tel.

6275666).

Ook de woonconsulentes van Zayaz en Brabant

Wonen helpen u graag. Voor Zayaz is dat Patricia

Vromans, tel. 6482400 en voor Brabant Wonen is dat

Barbara Janssens, tel 6814500.

Graag tot ziens in de wijk,

Riekje Bosch, Wijkmanager West

VOORRANG BIJ UITRITTEN

Met betrekking tot de voorrangsregeling in een aantal

situaties raken mensen soms het spoor bijster. Bij

zijstraten van rechts in combinatie met een

verkeersdrempel en/of doorgetrokken stoep ,zonder

nadere aanduiding van verkeersborden, komen zij

keer op keer voor de vraag te staan hoe daar de

voorrangssituatie is.

Ons advies: als u niet zeker weet of u een uitrit

verlaat , wacht dan even en laat het overige verkeer

liever voor gaan .En als u er bij een straatje rechts aan

twijfelt of het om een uitrit gaat, beschouw het dan

liever als een gewone straat en verleen voorrang aan

gelijksoortig verkeer. Voorrang geven is in

twijfelgevallen verreweg het verstandigst !!

Meer informatie over voorrang en de bijbehorende

regels is te vinden op de website van de wijkraad

West.

wijkraad West, werkgroep Verkeer

VOLGENDE WIJKKRANT

De volgende wijkkrant komt op 11 juli uit. Kopij kunt

u tot uiterlijk vrijdag 11 juni 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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WIJKPLEIN IS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS !!
In de vorige wijkkrant heeft u uitvoerig kunnen lezen over de opening en de functie van het wijkplein. Het wijkplein

biedt kortdurende hulp bij problemen op een breed terrein. Denk aan gezondheid, sollicitaties, sociale uitkeringen,

belastingen, kwijtscheldingen van heffingen en belastingen, kinderbijslag, studiefinanciering en WW-uitkering.

Vrijwilligers helpen de klanten van de wijkpleinen met hun vragen. Daarnaast zijn er ook huishoudelijke en

administratieve taken.

Vrijwilligers die in het wijkplein werken zijn meestal woonachtig in de wijk zelf. Hierdoor hebben ze een betere

kennis van de problematiek in de wijk. Zij kunnen zich inleven in de hulpvragen van de klanten. Zij signaleren

aandachtspunten en geven deze door aan de beroepskrachten (WMO, Politie, Schuldsanering, Woningbouw, Juvans,

Bureau Sociale Raadslieden, Opbouwwerk, Ouderenadviseur, CJG). Er zijn ook vrijwilligers uit andere delen van ‘s-

Hertogenbosch. Voor sommige klanten is het prettig dat ze bij iemand terecht kunnen die juist niet in de wijk

woont.

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers !!

Neemt u aub contact op met Hendrik, Nazmiye en/of Muna tel: 073-6221606

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE OUDEREN-ACTIVITEITEN-COMMISSIE WEST / ENGELEN

De ouderen-activiteiten-commissie voor West/Engelen is dringend op zoek naar aanvulling. De commissie is

verantwoordelijk voor het aanbod van activiteiten voor ouderen in West en Engelen. Deze worden bijna allemaal

uitgevoerd in SCC De Helftheuvel en in de Engelenburcht, met behulp van vrijwilligers en vakkrachten.

Er wordt gezocht naar een voorzitter die leiding kan geven aan de activiteitencommissie en deze kan

vertegenwoordigen. Daarbij zoeken we nog enkele leden die de commissie kunnen versterken. Wij denken aan

mensen die de nodige contacten hebben in de wijk, weten wat er leeft onder senioren en ouderen en dit kunnen

vertalen naar aansprekende activiteiten. De commissie bestaat nu uit 6 personen en vergadert eenmaal per 6 weken.

Onder andere vanwege hun leeftijd willen enkele leden gaan stoppen.

Voel je ervoor om je in te zetten voor senioren en ouderen in de Schutskamp en Kruiskamp, meld je aan!

Bel Anneke Aubel, tel. 06-154 758 96.



12 Wijkkrant Kruiskamp - Schutskamp, 8e jaargang nr. 2 - mei 2010

PARTICIPATIE EN ONTMOETING BIJ TAALONTMOETINGEN

Welzijnsonderneming Divers en VluchtelingenWerk ’s-Hertogenbosch starten met het project Taalontmoetingen.

Hiervoor hebben zij subsidie ontvangen van het Oranjefonds. Taalontmoetingen richt zich op vrouwen van niet-

westerse allochtone afkomst, die geen tot weinig scholing hebben genoten en maatschappelijk en/of sociaal

geïsoleerd leven. Het bevorderen van participatie en ontmoeting staan voorop, waarbij taalles tot ontmoeting leidt

én tot een eerste stap op weg naar zelfredzaamheid en deelname aan het maatschappelijke verkeer.

In Den Bosch West en Noord starten groepen allochtone vrouwen met deze Taalontmoetingen-bijeenkomsten

rondom onderwerpen als: naar de dokter, openbaar vervoer, vrijwilligerswerk, de buurt etc. Voor oudere allochtone

vrouwen komt er een aparte groep, waar met name zaken aan de orde komen rondom ouder worden in Nederland.

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de deelneemsters tijdens de lessen willen helpen, hen thuis

willen bezoeken, activiteiten met hen willen ondernemen. De activiteiten vinden elke week plaats op verschillende

locaties in de stad. Als je mee wilt werken, vragen we dat je 1á 2 dagdelen beschikbaar bent.

Heb je interesse? Wil je meewerken aan dit prachtige initiatief? Neem dan contact op met:

VluchtelingenWerk, tel. 073 – 614 07 49 (vraag naar Katja Lærkedal), k.laerkedal@vwdenbosch.nl

Divers, tel. 073-6275666 of K.Majaiti@divers.nl of B.van.dinther@divers.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Redactie Wijkkrant 073 627 56 65

Wijkraad West 06 513 97 871

Zayaz woningbouwvereniging (voor huurders Zayaz) 073 648 24 00

Glasservice Noord 073 641 74 39

Ontstoppingsbedrijf van de Velden 073 622 04 00

Verwarming Kemkens 0412 630 555

Brabant Wonen (voor huurders Brabant Wonen) 073 681 45 00

Afdeling verhuur (huurzaken en incasso) 073 681 45 50

Servicebureau (technische dienst, reparatieverzoeken) 073 681 45 70

Wijkplein (wijkwinkel) 073 622 16 06

Beheer Openbare ruimte 073 615 55 55

Milieuklachten 073 615 55 55

Ongediertebestrijding 073 628 05 00

Afvalstoffendienst 073 628 05 00

Voor het gratis ophalen van witgoed (koelkast e.d.),

huishoudelijke en audioapparatuur (magnetron, stereo e.d.)

COLOFON

De wijkkrant Kruiskamp - Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie, ondersteund

door welzijnsonderneming Divers en de wijkraad West, en verschijnt 5 keer per jaar huis aan

huis in de wijken Kruiskamp en Schutskamp (oplage 6.100 exemplaren)

Kopij (liefst digitaal) verzenden naar: redactie-wks@hotmail.com of naar: Redactie Wijkkrant

Kruiskamp- Schutskamp, Helftheuvelpassage 117, 5224 AC 's-Hertogenbosch

De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te redigeren of niet te plaatsen,

zowel in de wijkkrant als op de website.

Bezorgklachten of advertentieofferte? bel (073) 622 16 06

De digitale wijkkrant vindt u op: www.wijkraad-west.nl


