WIJKKRANT

8e jaargang - nummer 3
juli 2010 (oplage 6.100)

KRUISKAMP - SCHUTSKAMP
en Seyma (Anouk
Anouk doet ook mee maar was tijdens het
maken van de foto helaas niet aanwezig)

VAN DE REDACTIE
Beste medebewoners,
Als we dit artikel schrijven zitten we midden in het
WK voetbal. Vele miljoenen (nieuwe) Nederlanders
zitten - waar dan ook - voor de buis om Oranje of
hún favoriete land - met of zonder vuvuzela - aan te
moedigen. Voor hen is het bijna onbegrijpel
begrijpelijk dat er
ook mensen zijn die
ie nauwelijks of niet van voetbal
houden!! Standen bijhouden, hoeveelste sta ik in de
poule? Neen dat soort zaken interesseert de nietniet
voetballers onder ons echt niet.
Maar wat deden zij toen "onze helden" bezig waren
op de groene mat? Lekker in de zon zitten?
zitten Naar de
beelden op de Parade? Naar de Bosch Parade of
gewoon lekker ongestoord in de buurt wandelen, met
achter vele ramen flikkerende TV's?
Best wel grappig eigenlijk dat we deze wijkkrant voor
u in elkaar aan het sleutelen zijn, en dat als deze
uitkomt de finale op zondag de 11e juli wordt
gespeeld.
espeeld. We hebben geen kristallen bol, maar we
hopen in ieder geval dat we u dit weekend - ter
voorbereiding op de finale, met hopelijk Nederland
als mogelijke kanshebber - weer voldoende
interessante artikelen kunnen voorschotelen. Voor de
voetbalnieuwtjes
es verwijzen we naar onze collega's van
dagbladen en TV.
Kijk
ijk ook eens op de website van de wijkraad West
www.wijkraad-west.nl naar de digitale versie van
deze wijkkrant (maar ook andere nieuwtjes).

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

EVEN VOORSTELLEN, DE KINDERREDACTIE
Bij de wijkkrant bestond al langer
er de wens om ook
met een kinderredactie te gaan werken. Dat idee is nu
werkelijkheid geworden!
Na de eerste voorbereidende gesprekken met de
scholen over het hoe, wat en waarom hebben we
vorige maand met een afvaardiging van de
basisscholen
uit
de
Kruiskamp
een
eerste
redactievergadering gevoerd.
voerd. Die redactie was er
natuurlijk niet zomaar. Daar
aar ging een heuse
sollicatieprocedure aan vooraf!! Van alle scholen zijn
2 kinderen geselecteerd. Deze moesten óf een
sollicitatiebrief schrijven óff een goed verhaal op
papier zetten.
Op de foto ziet u onze nieuwe collega's. Van links
naar rechts: Femke, Fadoua, Loubna en boven: Yassir

Femke vertelt dat er heel veel kinderen mee wilden
doen en Fadoua vult aan dat die kinderen misschien
als journalist af en toe ook iets kunnen schrijven.
Op de vraag waarom zij het zo leuk vinden om bij de
kinderredactie te komen ver
vertelt Loubna dat het een
goed idee is om samen met kinderen van de andere
scholen iets in de wijkkrant te vertellen.
Yassir vind dat ook kinderen weten wat er in de wijk
gebeurt. Er zijn al volop ideeën over onderwerpen
voor de krant. Na nog wat uitleg en ttips gaan onze
collega's zorgen voor een aantal mooie artikelen voor
de volgende editie van de wijkkrant!

Geerte van Hoek
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COLUMN JOHN COELEVELD
Beste bewoners;
Wanneer u deze wijkkrant
leest zal de wijk er
waarschijnlijk
al
iets
anders uit zien. Ik doel
hiermee op de gestarte
sloopactiviteiten van de
flat aan de Commissaris
de Quaylaan.
De
flats
aan
de
Admiraliteitslaan en een
groot gedeelte van de
woningen in de "Zeeheldenbuurt" zullen later in dit
jaar ook gesloopt gaan worden. Eerst lagen er
plannen om het bouwverkeer via de Kruiskampsingel
de wijk in en uit te laten gaan. Gelukkig heeft de
gemeente in overleg met de woningbouw gekozen
gek
voor aan- en afvoer via een nieuw aan te leggen inin
/uitvoegstrookje aan de Vlijmenseweg. De overlast
door de grote en zware vrachtauto's zal dan voor het
grootste gedeelte van de wijk tot een minimum
worden teruggebracht.
Dit komt natuurlijk ook de verkeersveiligheid
rkeersveiligheid in de
wijk ten goede. Nu ik het toch over verkeersveiligheid
heb, wil ik nogmaals het parkeergedrag van ouders
bij de basisscholen onder de aandacht brengen.
Ik begrijp dat het niet leuk is
om een bekeuring te krijgen bij
het halen en brengen
engen van de
kinderen. Vervelend is wel dat
dergelijke acties voortvloeien uit
klachten van ouders en overige
weggebruikers. Opvallend is
ook dat de meeste bestuurders
die werden bekeurd, op een steenworp afstand van de
basisscholen wonen. Haast en gemakzucht
gemakzu
is
doorgaans de drijfveer om de auto asociaal te
parkeren waardoor de verkeersveiligheid er niet beter
op wordt.
Ook worden er de laatste tijd weer meer meldingen
ontvangen over hardrijden, vooral op de Kooikersweg.
Ik kan u meedelen dat in en om de wijk
jk de Kruiskamp
momenteel vaker gecontroleerd zal worden dan
voorheen. Dit gebeurt opvallend en onopvallend.
Helaas is de Kooikersweg een hoofdweg met erg veel
straten
die
hier
op
aansluiten.
Zichtbare
verkeerscontroles resulteren dan vaak in het omrijden
door de hardrijders als deze in de gaten krijgen dat
hun snelheid gemeten is. Daarom is er in de laatste
week van mei ook gecontroleerd met een "flitsauto".
Resultaat op een dag circa 250 bekeuringen met als
hoogst gemeten snelheid 82 kilometer per uur met
een personenauto en een bromfiets.
Op het moment van schrijven is de buitentemperatuur
zo'n 220. De komende weken gaat de temperatuur als
het goed is alleen maar omhoog. Het warme weer
brengt echter ook weer een aantal gevaren met zich
mee. Zo zullen ramen
n eerder geopend worden en
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brengen we meer tijd buitenshuis door. Helaas komt
het ieder jaar toch weer voor dat we het
inbrekers/insluipers wel erg makkelijk maken in de
zomermaanden. Laat daarom geen ramen en deuren
open staan die eenvoudig te bereiken zi
zijn. Alleen een
goede en oplettende buur zal zien dat er iemand bij u
naar binnen klimt die daar niets te maken heeft. De
tijd dat inbrekers alleen 's nachts kwamen ligt allang
achter ons. Tegenwoordig gebeuren dergelijk
inbraken gewoon overdag en in het zi
zicht van ons
allemaal. Dus ook overdag deuren en ramen sluiten,
ook al gaat u maar even weg.
Als laatste wil ik opmerken dat er onlangs een aantal
mishandelingen,
welke
in
de
wijk
hebben
plaatsgevonden (niet die op en aan de Kooikersweg),
zijn opgelost. Deze
e zijn opgelost door informatie uit
de wijk die zo essentieel is voor ons werk. Ik wil
degene die deze informatie verschaft hebben via deze
weg nogmaals bedanken.
Voor alle andere bewoners hoop ik dat deze ook
steeds makkelijker de weg naar de politie gaan
vinden met informatie over misdrijven welke in onze
wijk worden gepleegd.
Nogmaals, we willen proactief in de wijk kunnen zijn
zijn.
Dan zijn we mede-afhankelijk
afhankelijk van met name de
informatie die we uit de wijk ontvangen. Ook
informatie over andere zaken kunt u b
bij mij kwijt. Ik
zorg er dan voor dat deze bij de partners,
woningbouw, gemeente,, etc. terecht komt. Andersom
werkt het natuurlijk ook!!
Tot kijk in de wijk.

John Coeleveld

LATEN WE EVEN DE KNOP OMZETTEN
Het is weer de tijd van het jaar
dat
iedereen
aan
ie
iedereen
vraagt: ““En? Waar ga jij heen?” En
iedereen weet dat het dan om
het vakantiereisdoel gaat.
In mijn jonge jaren was dat
reisdoel: een huisje in de bossen rond Maarn voor een
week of dagtripjes naar Harderwijk en Drievliet (het
‘pretparkje’ tussen Rijswijk en Delft). Tegenwoordig
gaat het over China en Midden
Midden-Amerika. Onze wereld
én onze mogelijkheden zijn nu eenmaal oneindig veel
groter geworden. En gingen we vroeger met vakantie
dan was dat voor stadsjongetjes als ik om eens wat
gezonde buitenluchtt op te snuiven en van de natuur
te genieten.
De motieven nu: het leren kennen van andere
culturen, de overweldigende natuur, het avontuur. En
wat je ver haalt, is lekker. Als je er tenminste het geld
voor hebt; en dat is velen niet gegeven!
‘Minder doen. Meer zijn’. Dat staat wel haaks op de
manier waarop wij meestal leven. We stoppen onze
dagen gemakkelijk vol. Als we jonge kinderen
hebben, dan gaat veel tijd heen met ze overal naartoe
brengen - want zelf fietsen vinden we te gevaarlijk,
en de kinderen vinden
nden het te ‘zwaar’, waardoor ze
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vanzelf te zwaar worden. Als we in de bloei van ons
leven zitten, dan hebben we zoveel hobby’s en
werkzaamheden, dat we blij zijn als we eens even
voor de TV kunnen neerzakken om naar ‘the stars zus
of zo’ te kijken. En als we gepensioneerd zijn, dan
hoor je steeds weer ‘ik heb het nu drukker dan toen
ik nog werkte’. En als mensen geen activiteiten meer
hebben, dan vinden we dat ze zich toch met van alles
moeten engageren. ‘Doen’ is ‘in’. Maar zo raakt de
aandacht voor je ‘zijn’ verstopt.
De vakantieperiode is bij uitstek een kans om de
knop om te zetten. Maar dat is lastiger dan het lijkt.
Het komt je niet aangewaaid; je moet het veroveren.
Een goed begin is het om voor jezelf de voorwaarden
te scheppen door bijvoorbeeld de stilte op te zoeken
en zo alle prikkels die op je af komen uit te bannen.
We worden daar allemaal beter van: ik, jij, en onze
vaak te jachtige wereld die best wat stilte en rust kan
gebruiken.

Daar werd het project "Doelbewust" bezocht.
Een project waarbij voetbal het bindende middel is
om jongeren met risicogedrag bewust te maken van
de consequenties hiervan. Tijdens ons bezoek werd
ingegaan op het thema criminaliteit. Een jongeman
vertelde de groep over zijn ervaringen met justitie en
jeugdgevangenissen. Als voormalig staatssecretaris
van Justitie wist mevrouw Albayrak maar al te goed
wat dit allemaal inhoudt. Zij kon de jongens vertellen
dat de nasleep van een stafblad heel nadelig is voor je
carrière en je toekomst. Zij heeft er in de 2e Kamer
dan ook voor gepleit om jongeren met een strafblad
een ‘voorwaardelijk’ bewijs van goed gedrag te geven
wanneer dit gevraagd wordt in verband met stages of
werk. Na afloop gaf mevrouw Albayrak aan dat zij niet
eerder van een dergelijk project heeft gehoord en dat
ze er erg van onder de indruk is.

Geerte van Hoek

ACTIVITEITEN WIJKRAAD WEST

Een goede vakantie toegewenst!

Jos Delsman, pastor Emmausparochie

DE POLITIEK OP CAMPAGNE IN WEST

In de week voor de landelijke verkiezingen werd een
aantal actieve bewoners uitgenodigd om in gesprek te
gaan met mevrouw Albayrak van de PvdA. In de foyer
van SCC de Helftheuvel ontspon zich op informele
wijze een gesprek over het wel en wee in de wijk. Als
PvdA-wethouder was ook Rodney Weterings hierbij
aanwezig.
Allerlei onderwerpen werden aangekaart; van
verkeersveiligheid tot huisvesting en hostels. Wat dit
laatste nu precies inhield moest wel even uitgelegd
worden aan mevrouw Albayrak. Wethouder Weterings
hield wijselijk zijn mond over hoe het eraan toe is
gegaan maar daar werd door een van de bewoners
toch een toelichting op gegeven. Verder werd ook de
zorg uitgesproken over de toekomst; dat door de
sanering van Boschveld er steeds meer gezinnen met
lagere inkomens in de Schutskamp en Kruiskamp
komen te wonen en dat we alert moeten zijn op
mensen die in armoede leven. Helaas was er te weinig
tijd om uitgebreid op deze onderwerpen in te gaan
want na 45 minuten gingen we op weg naar de Mix.

Net als de overgrote meerderheid van Nederland
genieten ook wij van het WK Voetbal in Zuid-Afrika. U
leest dit stukje in de tegenwoordige tijd, omdat
tijdens het schrijven ervan het WK nog volop bezig is.
De voorrondes zijn net afgelopen en we weten nog
niet hoe het het Nederlandse team sindsdien
(gestrand in de 1/8 finales? Kwartfinale? Halve finale?
Finale? Wereldkampioen?) is vergaan. Op 11 juli, de
dag waarop de wijkkrant verschijnt, worden de
prijzen verdeeld, wordt door 1 land de winst gevierd
en door 31 landen om het verlies getreurd.

Het wereldkampioenschap voetbal betekent natuurlijk
niet dat de wijkraad stil ligt. Immers, het gewone
leven gaat gewoon door en dat betekent dat we de
afgelopen tijd ook weer de nodige ontwikkelingen
voor u hebben gevolgd, zaken voor u bij diverse
instanties onder de aandacht hebben gebracht.
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Tijdens het bezoek
van mevr. Albayrak
hebben we ook als
wijkraad lange tijd
met haar kunnen
spreken en op deze
wijze
ook
de
landelijke
politiek
kunnen informeren
over onze wijk, een
wijk waar veel gebeurt, maar waar ook nog veel moet
gebeuren. Een kort verslag van dit bezoek vindt u
elders in deze wijkkrant.
We hebben mede de wijktafel van 10 juni j.l.
voorbereid. Een wijktafel waar het accent lag op de
positieve dingen die binnen de wijk, buurtjes en
straten gebeuren. Een wijktafel die, getuige de zeer
vele positieve reacties achteraf, bij de bewoners in de
smaak is gevallen. Een wijktafel die bijdraagt aan het
positieve imago van West.

WIJKKOOKTEAM WEST

Op zondag 16 mei jl. vond op de Markt het Groot
Bosch Diner plaats. Het eerste initiatief in het kader
van het Jeroen Boschjaar in 2016.

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2010 besloten
“in te stemmen met het nader uitwerken van de
uitbreidingsoptie van een solitair zwembad in het
westelijk deel van de gemeente”. Voor dit onderzoek
zijn nu de nodige gelden vrijgemaakt en het
onderzoek zal dus op korte termijn starten. Wij zullen
op nadrukkelijke wijze dit onderzoek voor u allen
volgen alsmede de daarop volgende advisering aan en
besluitvorming door de gemeenteraad.
Ook de verwachte toename van de parkeerdruk naar
aanleiding van de voornemens tot betaald parkeren in
bepaalde gedeeltes van West zal de nodige aandacht
van ons krijgen. Maar ook zaken als de (in onze ogen
zeer sterk stagnerende) ontwikkelingen rondom het
winkelcentrum Kooikersweg, etc. etc. zullen we de
komende tijd voortvarend oppakkken.
Op zaterdag 31 juli en 4 september a.s. kunt u weer
met uw vragen bij ons terecht bij onze kraam in
winkelcentrum De Helftheuvel. Andere manieren om
met ons in contact te komen zijn:
Telefonisch

06-513 97 871 (Hans Kieft)

E-mail:

wijkraadwest@gmail.com

Postvak:

in de wijkwinkel

Brievenbus:

entree SCC De Helftheuvel.

Postadres:

Postbus 2023

Internet:

www.wijkraad-west.nl

Tien wijkkookteams waaronder een grote - uiterst
enthousiaste - club uit West nam deel aan een
kookmanifestatie waarbij circa 500 gasten op
overdekte tafels getrakteerd werden op culinaire
hoogstandjes uit geïmproviseerde keukens.
Het team uit onze wijk bestond uit Geerte, Wim, Ria,
Riky, Jeanette, Dennis, Diny, Cindy, Niels, Ismael,
Letty, Rutger, Sharif, Diny, Hans en Erik, gekleed in
opvallende groene shirts en blauwe koksmutsen.

5202 CA ‘s-Hertogenbosch

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

VOLGENDE WIJKKRANT
De volgende wijkkrant komt op 17 oktober uit. Kopij
kunt u tot uiterlijk vrijdag 17 september 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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Een jury, onder anderen bestaande uit TV-kok Pierre
Wind, Ton Rombouts en enkele lokaal culinair
bekende personen, beoordeelde de kookwedstrijd.
Tot het allerlaatste moment lag het team West
prominent aan kop dankzij originaliteit van
gerechten, teamgeest, samenwerking en hygiëne in
de keuken. Op het allerlaatste moment werd ons
wijkteam echter voorbijgestreefd door het team
Binnenstad.
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Desalniettemin heeft het kookteam West de deelname
aan het Groot Bosch Diner als een fantastisch
evenement ervaren. Volgend jaar gaan we voor de
eerste plaats !!!!

Erik, een kookgek.

WIJKTHEATER 18 JUNI
Ruim voordat het programma van de tweede
wijktheater-avond
avond van start ging, was het al een
drukte van belang in het SCC De Helftheuvel.
Artiesten die bezig zijn met voorbereidingen en
soundchecks, een praatje met de presentatrice,
Maartje van der Lee, en vrijwilligers van de
organisatie die de laatste dingen aan het regelen zijn.
Intussen komen de ouders en andere gasten
binnendruppelen. Ze
e willen meteen de zaal in,
nieuwsgierig naar wat komen gaat, maar zullen nog
even geduld moeten hebben.
De openingsact was van de band Solid Gold,
bestaande uit 5 jongemannen die sinds kort samen
spelen en al in de finale stonden van de Bossche
Talent Battle. Daarna volgde een zeer gevarieerd
programma. Dans werd afgewisseld met
m zang en tot
slot was het swingen met rapper Marimba Stone. Ook
werd de film getoond die meedingt in de finale van de
Bossche Battle. Op 4 juli j.l. is bekend geworden of zij
zich de winnaar mogen noemen!!
Het was weer een spetterende avond, zowel voor de
veelal jonge artiesten,
tiesten, als voor de bezoekers.

Wil je meer weten over het
Wijktheater, wil je ook een
keer optreden of meehelpen met de organisatie
organisatie? Dan
kun je contact opnemen met Senay Özkara,
telefoonnummer 06-38506771
38506771 of met Geerte van
Hoek, telefoonnummer 06
06-40983899.

OPROEP VERLOREN RING
Mevrouw Rie de Raaff-Peeters
Peeters is begin mei haar
verlovingsring verloren op de Helftheuvelpassage, aan
de kant van de C1000. Het gaat om een zilveren ring
met een Zeeuwse knop uit 1945. De ring heeft vooral
een grote emotionele waarde voor haar en ze zou erg
blij zijn wanneer de vinder haar die ring terug kan
bezorgen.
rgen. Uiteraard tegen beloning!
Het telefoonnummer van mevrouw de Raaff
Raaff-Peeters is
073 614 0405.

TELEFOONCIRKEL KRUISKAMP
Al meer dan 30 jaar is mevrouw Claassen vrijwilliger
bij de telefooncirkel Kruiskamp.
uiskamp.
Samen met haar man en nog 3 dames (mevrouw
Hoffman, mevrouw van Gulick en mevrouw Jansen), is
zij een aanspreekpunt voor ouderen en alleen
alleenstaanden die weinig sociale contacten hebben.
Naast haar inzet voor de
telefooncirkel heeft mevrouw
Claassen nog genoeg tijd voor
haar hobby’s. Ze is een fervent
kantklosster en op dit moment
geeft ze les in frivolité. Dat is
kant maken met 2 spoeltjes. De
kamer hangt vol met allerlei
mooie werkjes.
Hoe werkt de telefooncirkel?
De vrijwilligers hebben ieder een week ‘dienst’ van
maandag tot en met zondag. Dat houdt in dat je om
9.00 uur belt naar de eerste deelnemer. Deze belt dan
weer de volgende op de lijst en dat gaat door tot de
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laatste deelnemer. Die belt dan weer naar de
vrijwilliger zodat de cirkel rond is.
Wanneer een deelnemer de telefoon niet opneemt,
wordt de contactpersoon ingelicht. Dat kan
bijvoorbeeld een buurvrouw zijn die een sleutel heeft
en die gaat dan kijken of er iets aan de hand is. De
cirkel is niet alleen een soort controle of alles goed is
met iemand maar heeft ook zeker een sociale functie;
de mensen vinden het fijn om even een praatje te
kunnen maken.
Om de 4 maanden spreken de vrijwilligers af om bij
een van hen thee te gaan drinken. Dan wordt er
teruggekeken over hoe het allemaal loopt. Wanneer
een vrijwilliger zich zorgen maakt over een deelnemer
dan wordt dit kortgesloten met Frans van Oort, de
ouderenwerker van Divers. Deze gaat dan op
huisbezoek om te kijken wat iemand nodig kan
hebben.
Wil je meer weten over de telefooncirkel dan kun je
contact opnemen met Frans van Oort, Ouderenwerk
West/Engelen, telefoonnummer 6275676

OPEN DAG OP DE IMAM ALBOGARI
Zondagmiddag, 13 juni. Een grijze dag, maar op het
schoolplein van de Imam Albogarischool is het een
gezellige drukte. Groepjes vrouwen zijn bezig met het
maken van lekkere hapjes, de vaders doen het
zwaardere werk: de barbecue. Andere dames staan
achter de kraampjes met verschillende koopwaar.
Janneke van Eldonk, de directrice van de school,
vertelt waarom het belangrijk is om zo’n dag te
organiseren.

kinderredactie van de wijkkrant, waarbij kinderen van
4 basisscholen gaan samenwerken."
Geerte van Hoek

ZOMERSCHOOL VOOR 55+
GEEN GEWONE SCHOOL!!
Deze zomer gaat de allereerste
Zomerschool voor 55 plussers
in ’s-Hertogenbosch van start
met een zeer gevarieerd
aanbod van workshops en
activiteiten!
Vanaf maandag 26 juli tot en met donderdag 5
augustus kunnen 55-plussers hiervoor terecht in het
Sociaal Cultureel Centrum 'In de Roos' en op enkele
andere locaties. De Zomerschool wordt georganiseerd
door het ouderenwerk van welzijnsonderneming
Divers, in samenwerking met de KBO ’sHertogenbosch
/HEVO
Rosmalen
en
Vivent,
Volkshogeschool, Openbare bibliotheek en de
Muzerije.
Voor veel ouderen is de zomervakantie een periode
waarin gewone wekelijkse activiteiten stil liggen en
bovendien veel kinderen en kleinkinderen met
vakantie zijn. Een mooie gelegenheid dus om via de
Zomerschool kennis te maken met nieuwe activiteiten
en workshops op het gebied van kunst, cultuur,
educatie, creativiteit en beweging. Kortom: een leuke
manier van ontspannen en tegelijkertijd andere
mensen te ontmoeten.
Zo kunt u deelnemen aan Zumba dansen, sieraden
maken, verhalen aan kleinkinderen vertellen,
maaltijdsalades maken, speksteen bewerken, online
fotoboek maken en gospels zingen. Ook worden
allerlei buitenactiviteiten georganiseerd, zoals djembe
spelen in het park, met de digitale camera de natuur
in, schilderen, nordic walken en fietsen.
En… u kunt ook gebruik maken van de speciale
“zomerschoollunch" of een cadeaubon voor deelname
aan de zomerschool schenken aan ouders, buren of
vrienden.
Heeft u van de zomer zin om mee te doen of bent u al
langer op zoek naar een interessante cursus of
workshop? U vindt het gehele aanbod in de brochure
van de zomerschool van het ouderenwerk van
welzijnsonderneming Divers.

"Veel mensen hebben namelijk bepaalde ideeën over
een Islamitische school die vaak niet kloppen met de
werkelijkheid. Vandaag willen we laten zien dat wij
net als andere basisscholen zijn; we geven les in het
Nederlands en de kinderen leren alles wat andere
kinderen ook leren. Men kan aan workshops meedoen
om een idee te krijgen van onze manier van lesgeven
en ook zijn er theatervoorstellingen door groep 5.
Bovendien werken we, als onderdeel van de BBS de
Kruiskamp, op veel terreinen nauw samen met andere
basisscholen in de wijk. Een voorbeeld hiervan is de
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Deze is verkrijgbaar bij alle bibliotheken, sociaalculturele centra, huisartsen -en fysiotherapiepraktijken en de wijkwinkels van Divers en staat op
de website van Divers: www.divers.nl.
Voor informatie of het toesturen van de brochure
kunt u bellen naar tel. 073 521 64 61 tst. 401, Annie
van Pinxteren, of mail naar a.van.pinxteren@divers.nl
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MULTICULTUREEL FESTIVAL OP 18 JULI A.S.

UIT DE BREDE SCHOOL GEKLAPT
Langzaam maar zeker..

Langzaam maar zeker komt
nieuwe BBS Kruiskamp dichterbij.

de

Langzaam maar zeker komen we er
ook achter hoe het er allemaal uit
gaat zien en langzaam maar zeker
zullen we afscheid moeten gaan
nemen van wat er nu nog is. Sommige vaders en
moeders hebben zelf als kind nog door de gangen
van de gebouwen gelopen die nu gesloopt gaan
worden.

Op zondag 18 Juli presenteert de W.S.H. het jaarlijks
terugkerende multicultureel evenement en wel op het
terrein achter de Helftheuvelpassage. Met optredens
van diverse groepen, koren en artiesten. Het
multiculti festival heeft als doel het samenbrengen
van buurtbewoners uit de wijde omtrek van diverse
origine om op een ontspannen manier met elkaar te
genieten van het aanbod. Het is een gratis evenement
waar niets aan ontbreekt. Zo zijn er diverse keukens
met ook hapjes en ook kraampjes(marktje).

Anderen kennen het meer van de laatste jaren en
hebben er samen met de leerkrachten van de scholen
hun kinderen begeleid in het leren en leven.
Gebouwen die een bruisend hart zijn geweest van een
bruisende wijk maken ruimte voor een nieuw nog
bruisender hart. In twee locaties, de Noordlocatie op
de plek van de Paus Joannes en de Zuidlocatie op de
plek van de Kruisboelijn komen vier scholen samen.
Behalve onderwijs zal er ruimte komen voor
buitenschoolse opvang, sport en in beperkte mate
bewonersactiviteiten.
Op 26 en 27 april zijn de plannen getoond aan de
bewoners. De reacties waren positief.
Wel was het nog een algemeen beeld van wat komt
waar. Het hoe, dus hoe het er ook echt uit komt te
zien wordt nu uitgewerkt door architectenbureau Ter
Haar van Ling.
Tussen oud en nieuw zit helaas ook een periode van
tijdelijke huisvesting. De gemeente is druk bezig te
zorgen voor geschikte noodhuisvesting. We moeten
er immers zo’n anderhalf jaar in zitten. Ruim voor
december moet deze eerste verhuizing geklaard zijn
zodat alle kinderen goed gewend zijn in de nieuwe
omgeving voordat de spanning van de sinterklaastijd
aanbreekt. Eind november zou de sloop moeten
starten en dan kan langzaam maar zeker de
nieuwbouw zijn vorm krijgen. In het voorjaar van
2012 moet het klaar zijn. Nu maar hopen dat er niets
tegen zit.
Nog even een herhaalde oproep voor actieve
ouders/opa’s/oma’s en andere buurtbewoners:
Er zijn steeds nieuwe ideeën om uw kinderen leuke
dingen te bieden. Zo is er een echt wijktheater aan
het ontstaan. 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

Dit oud en zeer succesvol festival wordt altijd
gehouden op de zondag die de grote vakantie inluidt.
De W.S.H. staat voor Welzijnstichting voor Surinamers
in 's-Hertogenbosch e.o. De dag begint om 13.00 uur
en duurt tot 22.00 uur. Ook aan de kleintjes gaan wij
niet voorbij, want er is zoals altijd springkussen,
suikerspin, etc. etc.. Optredens van onder andere
Frank Hoek, Latin wave, Bhaitak gana, het 35 koppig
dameskoor De Noorder Divas, zangroep Prisirie en
nog meer. Ook workshops Salsa en Countryline zijn
onderdeel. Voor meer info kunt u terecht Bij het
bestuur van de W.S.H. tel 06-45624335.
Mailen kan ook: huisden4071@hotmail.com

COLUMN RIEKJE BOSCH
POSITIEF IMAGO ?!
De wijktafel van 10 juni werd weer
druk bezocht. Zoals u in de
nieuwsbrief
Wijkgericht
hebt
kunnen lezen ging het op verzoek
van bewoners uit de Kruiskamp
over het imago van West.
Veel bewoners ergeren zich aan de
eenzijdige negatieve berichtgeving
over hun buurt. Daarom een
uitdrukkelijk verzoek om ook eens positief over de
wijk te berichten. Het thema van de wijktafel lag dus
voor de hand. Samen met een aantal bewoners
hebben we een wijktafel voorbereid die verrassend,
vrolijk en uitdagend was.
Drie projecten werden gepresenteerd:
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het kookteam uit West, dat meegedaan heeft aan
het Bosch Diner op 16 mei jl. en heerlijk voor
medewijkbewoners heeft gekookt.
het voetbalproject Doelbewust waarin jongens
van straat worden uitgedaagd om binnen heldere
regels en afspraken met elkaar in competitie te
gaan: goed gedrag wordt beloond, tegen fout
gedrag wordt opgetreden en dát werkt! We
hebben er zelfs een landelijke eerste prijs voor
gekregen.

GEMENGD KOOR ’S-HERTOGENBOSCH
Dansen is plezier voor twee, zegt een bekende
slagzin. Maar … zingen is plezier voor iedereen! Zelf
zingen of naar goede zang luisteren, het bepaalt onze
stemming en hoe we ons voelen.
Dat het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch thuis is in
uw wijk weet u al. En ook dat elke dinsdagavond meer
dan 100 koorleden met plezier een avond komen
zingen. Een grote variëteit van muziekstukken wordt
dan geoefend en geperfectioneerd. Dat alles onder
leiding van dirigent Henk van der Sanden.
In de vorige wijkkrant hebt u al kunnen lezen dat de
leden van het koor niet alleen maar komen om het
repeteren. Het is voor de bijzondere gelegenheden
van optredens dat zij hun muziek kunnen delen met
toehoorders, het publiek. Dat gebeurt dan in
concerten en vieringen, zoals de kerstviering in het
Brabantse Provinciehuis, de herdenking en de viering
van de bevrijding in oktober.



het voortuinenproject in de Belgische Buurt dat
navolging krijgt in andere buurten als het aan
gemeente en corporaties ligt.

We sloten af met een leuke quiz o.l.v. Hans & Kazan
(Hans Kieft en Murat Kazan) waarin bewoners werden
getest op hun kennis van de wijk.

Van dit laatste evenement, het Bevrijdingsconcert
‘Freedom and Friendship’ dat vorig jaar in het
Jheronimus Bosch Art Centre gegeven werd, zijn
opnamen gemaakt. Binnenkort verschijnt hiervan een
CD, die een unieke compilatie vormt van de
instrumentale en koorwerken die tijdens dit concert
voor oud-strijders en belangstellenden ten gehore
werden gebracht.

Ook konden bezoekers laten weten waarom ze trots
zijn op hun buurt. Veel reacties kwamen los, over de
ruimte en het groen, de ligging van west, de
voorzieningen, het samenleven.

Het werd een vrolijke, maar ook kritische avond. Op
deze manier en in deze vorm zeker voor herhaling
vatbaar! Het verslag van de avond staat op de site
www.wijkgerichtwerken.nl, click door naar west en
dan naar wijktafel en verslagen.
De volgende wijktafel is op 23 september a.s. Het
onderwerp “Veiligheid” staat dan centraal. De politie
en de corporaties komen en mensen van de
gemeentelijke afdeling Openbare Orde en Veiligheid
die de veiligheidsmonitor 2010 (een graadmeter voor
de voortgang) toelichten. U kunt natuurlijk weer volop
reageren en uw ervaringen kwijt, positief en negatief.
Graag tot ziens in de wijk,

Riekje Bosch, Wijkmanager West [foto's - Olaf Smit]
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Op 18 mei jl. hield het koor in SCC De Helftheuvel een
open repetitieavond. Dan blijkt ook weer dat er veel
belangstelling bestaat voor het zingen in een koor.
Inmiddels hebben zich, naar aanleiding van deze
avond, een aantal nieuwe leden aangemeld. Maar het
hoeft natuurlijk niet af te hangen van een open
repetitieavond. Als u belangstelling hebt om eens te
komen kijken en luisteren naar een koorrepetitie bent
u altijd van harte welkom. De repetities zijn in de
grote zaal van De Helftheuvel en beginnen om 19:45
uur. Kom gerust en meldt u zich even in de zaal bij
een van de bestuursleden of bij de dirigent. Zij zullen
u graag ontvangen en wegwijs maken.
In de agenda op onze website: www.gemengdkoor.nl
vindt u een overzicht van wat er de komende tijd
staat te gebeuren. U vindt daar ook foto’s en
verslagen van optredens uit het verleden. Neem voor
nadere informatie gerust eens contact op met een van
de bestuursleden.
Graag tot ziens in SCC De Helftheuvel.
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VEILIGHEIDSMONITOR WEST - 2010 [BRON: GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH]
Dit artikel is de wijkanalyse, letterlijk overgenomen uit de veiligheidsmonitor 2010, die in
juni is gepresenteerd. Veiligheid is, zoals u ook in de column van Riekje Bosch heeft
kunnen lezen, onderwerp op de wijktafel van 23 september a.s. Met deze analyse kunt u
zich goed op de wijktafel voorbereiden.
Voor de wijk West (in dit artikel worden niet alleen de Kruis- en Schutskamp genoemd )
zijn in deze analyse de belangrijkste ontwikkelingen op veiligheidsgebied beschreven. De
analyse wordt voorafgegaan door een figuur waarin het verloop van de veiligheidsindex
van de betreffende wijk in de tijd is afgezet tegen het stadsgemiddelde.
Veiligheidsindex West 2005-2009

De veiligheidssituatie in West is behoorlijk verbeterd
ten opzichte van 2008. Zo ervaren inwoners van West
minder vaak overlast door omwonenden. Daarnaast is
de fysieke verloedering afgenomen.
Desalniettemin blijft West nog een van de wijken met
de meeste verloedering maar dit past bij een wijk die
zich kenmerkt door veel oude woningen die
onderhoud behoeven, waar buurten gesloopt worden
en waar sprake is van leegstand en illegale bewoning
(o.a. Veemarktkwartier). Positieve ontwikkeling is dat
er weer nieuwbouw wordt gepleegd. Verder zijn er
ondergrondse containers geplaatst, een groot succes.
Het aantal vernielingen is behoorlijk afgenomen. Er
zijn meer wijkspeelplaatsen gecreëerd zodat jongeren
zich minder hoeven te vervelen en daardoor tot
vernielingen zouden overgaan. Verder voelen minder
inwoners zich vaak onveilig in de eigen buurt (West
zit hiermee zelfs onder de streefwaarde voor 2015).
De politie en andere professionals zijn meer
herkenbaar in de wijk. Hoewel West nog steeds een
wijk is waar het aantal aangiften van geweldsdelicten
relatief hoog is (3e plaats) is het heel licht afgenomen
(van 218 aangiften in 2008 naar 208 in 2009; een
afname van 5%).

19%). Acties als extra toezicht door Stadstoezicht,
buren letten op buren, het afsluiten van
brandgangen, sociale controle in het kader van
avondblauw en een aantal specifieke aanhoudingen
hebben hieraan bijgedragen. Ondanks deze afname
vinden inwoners dat woninginbraak juist vaker
voorkomt in de eigen buurt. In Boschveld is sprake
geweest van veel berginginbraken, waarschijnlijk zien
mensen dit als woninginbraken. Ook het aantal
aangiften van fietsendiefstal is afgenomen (van 156
aangiften in 2008 naar 127 in 2009; een afname van
19%), evenals het aantal aangiften van auto-inbraak
(van 533 aangiften in 2008 naar 444 in 2009; een
afname van 17%.). De inzet van een lokauto en flyeren
zijn voorbeelden van ondernomen acties om het
aantal auto-inbraken tegen te gaan. Een andere
positieve ontwikkeling is dat relatief veel minder
inwoners zich vaak onveilig voelen in het
winkelgebied in de eigen buurt (dit is met ongeveer
de helft afgenomen). Door middel van de 4pijleraanpak (extra toezicht, fysieke maatregelen,
cameratoezicht
en
ondernemersaanpak)
is
winkelcentrum Boschveld een stuk veiliger geworden.

Ook ten aanzien van vermogensdelicten zijn er
positieve ontwikkelingen zichtbaar. Het aantal
aangiften van woninginbraak is afgenomen (van 183
aangiften in 2008 naar 149 in 2009; een afname van
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Ook
winkelcentrum
De
Helftheuvel en omgeving is
een stuk veiliger geworden:
geen zakkenrollers meer,
veel minder winkeldiefstallen

en een goede samenwerking, wat is vastgelegd en
verzilverd in het keurmerk Veilig Ondernemen.

Bij het Boschmeerplein is op initiatief van bewoners
een samenwerking ontstaan tussen gemeente, politie
en winkeliers. Alle bouwwerken achter de winkels zijn
gecontroleerd, er is een wietzolder opgeruimd, de
openbare ruimte is flink opgeknapt en winkeliers
zoeken elkaar weer op om zaken gezamenlijk
bespreekbaar te maken.
Twee andere buurtwinkelcentra staan negatief in de
picture, met name bij de Churchilllaan.

Naast deze positieve ontwikkelingen is er ook sprake
van een aantal negatieve ontwikkelingen. In West
geeft men het laagste cijfer voor de woonomgeving,
namelijk een 6,8. Dit heeft ongetwijfeld voor een deel
te maken met de samenstelling van de bevolking
(oud-jong, allochtoon-autochtoon) en met de fysieke
woonomgeving:
veel
sloop
(Zeeheldenbuurt,
Boschveld fase1) en leegstand, maar de nieuwbouw
en de nieuwe inrichting van de openbare ruimten
bieden kansen. Door de nieuwbouw zal ook de
overlast verder afnemen, door betere isolatie. Het
tuintjesproject, in het kader van het klussenproject
draagt bij aan een betere fysieke woonomgeving maar
ook aan het terugdringen van de jeugdoverlast.
In de wijk is één criminele, één overlastgevende en
één hinderlijke jeugdgroep actief. West is ook de wijk
waar de meeste inwoners hebben aangegeven dat
overlast van jongeren vaak voorkomt in de wijk. Het
aantal incidenten is ook toegenomen (van 186
incidenten in 2008 naar 256 in 2009; een toename
van 38%). De toename van jeugdoverlast kan een
gevolg zijn van meer meldingsbereidheid.
Vaste plekken van jeugdoverlast: Antwerpenstraat,
Meanderflat, Kooikersweg, Beatrixpark, Churchilllaan,
Deuteren jeugdhonk, voetbalkooi, Marco Polostraat,
Helftheuvelpassage, Voltaplein, Lorentzplein. Er is
een goede samenwerking binnen het wijknetwerk,
waarin ook de straatcoaches hun plek gevonden
hebben.
Door de straatcoaches is er meer toezicht op straat
gekomen en daarnaast werken zij goed samen met
politie en jongerenwerk. Verder gaat er een
jongerencentrum gerealiseerd worden.

Er zou ook een aanpak op dit centrum moeten
komen, net als bij het Boschmeerplein. Voor het
buurtcentrum aan de Kooikersweg liggen ingrijpende
plannen klaar.

Aandachtspunt is het ontbreken van buitenschoolse
opvang voor het speciaal onderwijs. In Boschveld is
een school voor speciaal onderwijs gevestigd waar
veel jongeren uit West naar school gaan. Juist deze
doelgroep heeft begeleiding nodig na school omdat
die thuis vaak ontbreekt.
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FEESTDAG 10 JULI A.S. GAAT NIET DOOR!!
Vorige wijkkrant hebben wij u geïnformeerd over de plannen om op 10 juli a.s. een gezellige feestdag voor alle
bewoners van de Kruis- en Schutskamp te organiseren. Door omstandigheden zijn deze plannen echter tot nader
order "in de ijskast gezet". Wij houden u op de hoogte wanneer de deur weer opengaat !!

LAAT JE INFORMEREN OVER WERKEN EN LEREN BIJ BRABANT ZORG THUISZORG
BrabantZorg organiseert donderdag 15 juli van 13.30 tot 16.00 uur een
informatiemiddag aan de Admiraliteitslaan 420. Tijdens deze middag kun je
informatie krijgen over werken en leren, BrabantZorg Thuiszorg en vakantiewerk.
Medewerkers van het thuiszorgteam zijn aanwezig om te vertellen over hun werk
voor BrabantZorg Thuiszorg.
Heb je interesse om te werken in de zorgsector? Kom langs op 15 juli. De koffie staat klaar. Meer weten?
Bezoek onze website www.brabantzorg.eu of neem contact op met Ineke Hendriks (teammanager) 06-20 84 69 32.

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
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