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KRUISKAMP - SCHUTSKAMP
VAN DE REDACTIE

ZOMER 2010

Beste medebewoners,

De afgelopen maanden is het tijdens de vakantie
zoals in geheel Den Bosch natuurlijk ook redelijk
rustig geweest in de Kruis- en Schutskamp.

Na een wellicht wat mindere zomer dan we met zijn
allen in het voorjaar vermoedden (weet u nog,
nog die
natte augustusmaand?) gaan we nu weer langzaam de
donkere maanden in. Nog een paar weken en dan is
het weer wintertijd. Laten we hopen dat we met dit
nummer van de wijkkrant nog wat zon bij u kunnen
brengen.

We kunnen natuurlijk wel op papier vertellen hoe
gezellig en fijn het iedereen het deze zomer had,
maar in plaats van de letters laten we dit keer gewoon
de foto'ss "het woord" voor ons doen.
doen........De redactie

Wat we in ieder geval brengen en waar we van hopen
dat we vanaf dit nummer ook weer een nieuw en jong
lezerspubliek zullen bereiken is de kindereditie die u
in het midden van de wijkkrant aantreft. Wij van de
redactie heten onze nieuwe collega's van harte
welkom en hopen dat zij net zoveel plezier beleven
aan het bijdragen aan de wijkkrant als wij.
Ons redactielid Martin van der Steen is al enige weken
vanwege ziekte uit de roulatie. Wij wensen Martin een
spoedig herstel toe.
Vergeet niet op de website van de wijkraad
wijk
West
www.wijkraad-west.nl naar de digitale versie van
deze wijkkrant (maar ook andere nieuwtjes) te kijken.

Veel leesplezier, Geerte, Martin,
rtin, Brahim, Wim en Hans
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Zoals u wellicht weet is Boschveld op 4 juli j.l. de grote
winnaar geworden van de Bossche Battle, maar de
meiden van de Kruiskamp/Schutskamp hebben met hun
soap de eerste prijs in de wacht gesleept !!

16 juli 2010: Opening van de

speelplek Antwerpenstraat door
wethouder Bart Eigeman.
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16 juli: Opening wijkspeelplaats Brussellaan

18 juli: Multicultureel festival WSH

25 JAAR WOONVOORZIENING CELLO

Op 3 september j.l. was het heel gezellig en druk.
Ik
k heb veel bekenden en ou
oude leiding gezien. Er was
koffie met gebak, poffertjes friet en een kroket, ijs en
frisdrank. Het
et was een mooie dag en de zon scheen.
Er werden toespraken gehouden en een groepsfo
groepsfoto
gemaakt. Ook werden er ballonnen in de lucht
gegooid. We hebben een bijdrage ge
gevraagd voor een
nieuwe tv en iedereen die wilde kon geld geven. Al
met al hebben we een hele leuke dag gehad.
Op naar de volgende 25 jaar!!!!

Joke van Baal, bewoonster Amunds
Amundsenstraat

COLUMN JOHN COELEVELD
Beste bewoners;
Het is opvallend rustig
geweest tijdens de vakantie
periode in onze wijk. Zelf
ben ik, op moment van
schrijven van dit stukje, net
weer terug.
Toch wil ik via deze weg
nogmaals verzoeken om
toch vooral overlast en
verdachte situaties te blijven melden. Met het najaar
in het verschiet, eerder donker en later licht, zal de
overlast van rondhangende jeugd waarschijnlijk
afnemen maar zal het aantal d
diefstallen, inbraken in
woningen en auto's vermoedelijk weer gaan
toenemen.
Tevens wil ik u er op wijzen dat inbrekers steeds
vaker overdag hun slag slaan. Bellen meerdere malen
aan bij woningen waarvan men denkt dat de
bewoners niet thuis zijn. Bij geen reactie wordt er
vervolgens gepoogd in te breken. Afhankelijk van
goed hang- en sluitwerk en oplettendheid van buren
lukt dit wel of niet. In de achter ons liggende weken is
er in onze wijk 9 keer geprobeerd om overdag in te
breken. Helaas is dit ook een a
aantal malen gelukt.
Indien u bovenstaande waarneemt, verzoek ik u deze
personen aan te spreken en/of de politie te bellen.
Indien u dat liever niet doet, zorg dan dat u duidelijk
zichtbaar bent voor deze personen, leg eventueel vast
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hoe deze personen er uitt zien en met wat voor een
ee
voertuig deze personen zijn.

dan dat, die draagt zijn steentje bij aan die
ongewenste toestand.

Op die manier hebben mijn collega’s meer
mogelijkheden om daders in de kraag te pakken

We hebben jullie harten en handen nodig o
om een
beetje meer vrede en saamhorigheid te realiseren.
Houdt alsjeblieft op om alles zwarter te maken dan
het is. Draag het licht uit dat ik je nu toevertrouw.
toevertrouw.'

Tot ziens in de wijk;

John Coeleveld

Ik was even stil na zijn verhaal. Ik keek hem ontroerd
aan en zei eenvoudig : "Ik ben je maatj
maatje!"

WIE IS MIJN MAATJE ?
De afgelopen
fgelopen week stond in
het teken van vrede. Daarom
de krant er maar eens op
nagelezen hoeveel vredevolle
berichten erin stonden en
vond eigenlijk alleen maar
berichten over moord en
doodslag en veel ellende, ook
in de buurt. Je wordt er down
en depressief van, als je niet
uitkijkt. Bestaat er eigenlijk nog
g wel zoiets als goed
nieuws, of vinden we het te saai om over de mooie
dingen die gebeuren met elkaar te praten? Dat zou
jammer zijn.
Misschien dat het volgende verhaal dat ik laatst van
een zekere Frank hoorde, ons op ideeën kan brengen.
Hij vertelde me het volgende:
Het zal ongeveer een half jaar geleden zijn. Ik werd
steeds vaker kotsmisselijk van alles wat nieuws heet
en dacht erover de televisie en de krant weg te doen,
niet op zolder of zo nee echt weg.
Plotseling gingen mijn ogen open, vervolgde Frank,
Fra
het was alsof ik iemand hoorde zeggen: ‘Je wordt er
toch kotsmisselijk van en het vreet tijd, die tijd zou je
aan andere mensen kunnen geven om iets voor ze
doen.’
Ik keek de kamer rond of ik iemand zag; een stem
hoort bij iemand, was mijn gedachte. De stem zei :
‘Zoek niet naar mij, ik ben binnenin je, het licht dat je
nu ziet is het gevolg van jouw andere manier van
denken.’
Ik hield mijn adem in? Ik dacht erover een vraag te
stellen en concentreerde me op het licht. Beschroomd
vroeg ik: ‘Is er een oplossing
lossing voor alle rottigheid in
deze wereld’
Ik merkte dat het licht anders werd, harder.
‘Kun je ook een andersoortige vraag
onderwerp stellen,’ vroeg de zachte stem.

over dit

Nadenkend vroeg ik : ‘Kun je me ook vertellen of ik
iets kan doen waardoor er minder
inder leed en pijn in de
wereld zullen zijn?’
Meteen zag ik het licht helderder en de kleuren
zachter.
Ik pakte pen en papier en begon te schrijven. ‘Er is
zoveel te doen er zijn zoveel handen en harten nodig,
het eerste wat je kunt doen is mensen op hun
ongebruikte krachten wijzen; als ze weer steen en
been klagen over de toestand in de wereld en
schuldigen aanwijzen. Iedereen die niet verder komt

Jos Delsman, pastor Emmausparochie

RECTIFICATIE

In de vorige wijkkrant stond een
artikel
over
de
telefooncirkel
Kruiskamp. Hier is een foutje in
geslopen. De telefooncirkel wordt,
naast de dames Hoffman, van Gulick,
Jansen en Claassen
Claassen, ook bemand door
mevrouw van de Hoeve.
Wilt u meer weten over de telefooncirkel dan kunt u
contact opnemen met de ouderenwerker van Divers,
Frans van Oort, telefoonnummer 6275676

de redactie

ACTIVITEITEN WIJKRAAD WEST
Naast
aast de lopende zaken die wij als wijkraad voor,
namens en met de bewoners van West uitvoeren zijn
wij momenteel bezig met het in kaart brengen van de
actieve bewoners in de Kruiskamp en Schutskamp.
Hiermee bedoelen wij de vele vrijwilligers die binnen
onze
buurtjes
actief
zijn
binnen
de
huurdersvereniging,
uurdersvereniging,
de
activiteitenclubs,
de
sportvereniging, de jongerenclub, het wijktheater,
etc. etc. kortom teveel om op te noemen.
Inmiddels hebben we een aardige lijst van
organisaties en contactpersonen opgebouwd. De
bedoeling is het om in december of januari deze
contactpersonen uit te nodigen voor een bijeenkomst
waarop eenieder op een leuke en voor velen wellicht
nieuwe (maar zeer leuke) manier met eenieder kan
kennismaken.
Dan zullen we er ongetwijfeld ook achter komen dat
we nog vele personen missen, want de nu bekende
contactpersonen kennen natuurlijk ook weer anderen
met wie we in contact willen komen en leren kennen.
Dus zullen we dan enkele maanden daarna nog een
(grotere) bijeenkomst organiseren en ook hen
uitnodigen.
Op die manier ontstaat
een
netwerk
waarbij
mensen,
organisaties,
clubjes van elkaar weten
dat ze bestaan, wie men
is en wat men doet. De
bedoeling is dus vooral
om mensen in verbinding
met elkaar te brengen, zodat we elkaar om raad en
hulp kunnen vragen wanneer nodig en een b
beroep
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kunnen doen op de vele expertise die binnen dat
netwerk aanwezig is. De wijkraad wil graag als spin
binnen dat grote web gaan acteren.
Denkt u dat u of uw organisatie deel wilt nemen aan
dit netwerk, stuur dan een e-mail
mail met de relevante
gegevens (uw naam, adres, e-mail,
mail, naam organisatie,
etc.) naar wijkraadwest@gmail.com
Op zaterdag 30 oktober en (koop-) zondag 28
november a.s. kunt u weer met uw vragen bij ons
terecht bij onze kraam in winkelcentrum De
Helftheuvel.
elftheuvel. Andere manieren om met ons in contact
con
te komen zijn:
Telefonisch

06-513
513 97 871 (Hans Kieft)

E-mail:

wijkraadwest@gmail.com

Postvak:

in de wijkwinkel

Brievenbus:

entree SCC De Helftheuvel.

Postadres:

Niet alle wijkbewoners zullen ons weten te vinden.
Ik
k leg het meestal uit door te zeggen dat wij voorbij
het saunacomplex Devarana gehuisvest zijn. Wij zijn
de enige atletiekvereniging in ’s
’s-Hertogenbosch.
Onze leden
en komen uit heel de stad en uit dorpen uit
de omgeving. Maar wij willen er ook graag zijn voor
de bewoners in Wijk West. Samen met andere
sportverenigingen in de wijk overleggen wij nu met
de gemeente en met scholen om te komen tot een
Sportpunt West waarbij
bij wijkbewoners van jong tot
oud meer kunnen sporten en bewegen. Want sporten
is gezellig en gezond
nd en brengt mensen bij elkaar.

Postbus 2023
5202 CA ‘s-Hertogenbosch
Hertogenbosch

Internet:

www.wijkraad-west.nl

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

VOLGENDE WIJKKRANT
De volgende wijkkrant komt op 12 december uit.
Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 12 november a.s.
aanleveren (zie colofon op de achterzijde voor onze
adresgegevens).
Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, adres en
telefoonnummer.

ATLETIEKVERENINGING OOK
OK VOOR WEST

"Onlangs kwam ik een van de redacteuren van de
wijkkrant tegen
n in Winkelcentrum De Helftheuvel. Ik
vertelde hem over de activiteiten van onze
Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO ’s-Hertogenbosch.
rtogenbosch. Hij
stelde mij toen voor een stukje voor de wijkkrant te
maken. Dat doe ik graag want onze atletiekvereniging
is er ook voor de kinderen en volwassenen in Wijk
West !!

De jeugd leert bij onze atletiekvereniging allerlei
atletiekonderdelen zoals verspringen, hoogspringen,
hardlopen,
kogelstoten
en
speerwerpen.
De
volwassenen leren in loopgroepen hun conditie te
verbeteren. U ziet ons waarschijnlijk wel eens op
maandag- of donderdagavond in groepjes in draf
door de wijk lopen. Her en der doen wij dan wat
oefeningen. We hebben meestal veel plezier
plezier. Na
afloop drinken we dan moe maar voldaan een kop
thee in ons clubgebouw en pr
praten we nog even na."
Wilt u meer weten over onze activiteiten? Kijk dan
eens op onze website www.oss
www.oss-volo.nl of stuur een
mailtje naar: secretaris@oss
secretaris@oss-volo.nl.
Zin in een proeftraining?
ftraining? Van harte welkom!
Namens het bestuur van Atletiekverening O.S.S.
O.S.S.VOLO ’s-Hertogenbosch,

Ruud van Nistelrooij, secretaris

FIETSEN OP DONDERDAG
Nu de meeste vakanties
voorbij zijn wordt het weer
tijd om in beweging te
komen. Heeft U ook zin om
een lekker stuk te fietsen?
Iedere donderdag vertrekken
we met een groepje vanaf bibliotheek De Helftheuvel
om 9.30 uur. Deelname is gratis.
Wilt U meer weten
eten dan kunt u contact opnemen met
meneer Nissingh, telefoon 073 6211361

Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO ’s-Hertogenbosch
Hertogenbosch
heeft een prachtige atletiekbaan
aan op Sportpark De
Schutskamp.
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WIJKTHEATER KRUISKAMP ZOEKT JOU !!
Wie herinnert het zich nog, die twee spetterende
wijktheater avonden van vorig schooljaar?!

Cultureel Centrum De Helftheuvel. Daar worden,
onderleiding van de dit jaar jubilerende dirigent Henk
van der Sanden, koorwerken ingestudeerd en
gerepeteerd met als doel muziek in haar meest
oorspronkelijke vorm – zang – te beleven en anderen
ervan te laten meegenieten.
genieten.
In het drukke najaarsprogramma van het koor neemt
ook dit jaar de viering van de bevrijding op 27
oktober weer een belangrijke plaats in. Het koor zi
zingt
’s middags tijdens de kranslegging bij het 53rd Welsh
Division Memorial aan de Aartshertogenlaan enkele
toepasselijke werken. ’s Avonds wordt, in het
Jheronimus Bosch Art Center (Hinthamerstraat),
traditiegetrouw het bevrijdingsconcert gegeven. Het
Koorr en een soliste uit Wales brengen een gevarieerd
muziekprogramma dat in het teken zal staan van het
begrip vrijheid toen, nu en in de toekomst. De
toegang voor dit concert is gratis.

!!! 12 november a.s. begint het weer !!!
!!
Met geweldige optredens van medewijkbewoners. Zou
jij graag optreden of meehelpen op deze inspirerende
avond? Laat het weten!
We zoeken ook nog enthousiaste mensen die willen
meedenken en -doen in de werkgroep!
Mail naar wijktheaterkruiskamp@hotmail.com of:
bel Senay Özkara, tel: 06-38506771

GEZOCHT VOOR DE TALING!!
We zoeken met SPOED voor ons restaurant hulp van
vrijwilligers op de dinsdag- en vrijdagavond van
16.30 – 18.30 uur.
Men helpt dan mee met de tafels dekken, het
uitserveren van de warme maaltijd en de afwas in ons
gezellige restaurant. Gemiddeld maken 30 bewoners
uit ons huis en uit de wijk gebruik van de warme
maaltijd ‘s avonds. Wie o wie helpt ons uit de brand!!
Ook zoeken we nog een gastheer of gastvrouw voor
de zaterdag in onze dependance “De Westhoek”.
Hebt u zin en tijd om mee te helpen, neem dan
contact op met:

Marjan Verrijt of collega Marijke van de Ven,
activiteitenbegeleidsters van De Taling, tel. 6232616

GEMENGD KOOR 'S-HERTOGENBOSCH EN
DE BEVRIJDING

De viering van de bevrijding van onze
ze stad en het
Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch
Hertogenbosch zijn in vele
opzichten met elkaar verbonden. Al meer dan 20 jaar
levert het koor een bijdrage aan de viering. De dag,
27 oktober, is een dag van herdenking en tevens één
van de hoogtepunten in de kooragenda.

Van het concert Freedom & Friendship dat vorig jaar
werd gegeven ter gelegenheid
egenheid van de 65e verjaardag
van de bevrijding van ’s-Hertogenbosch is een CD
uitgebracht. Een gedenkwaardige weergave van een
indrukwekkende herdenking die zeker niet in uw CD
verzameling mag ontbreken. U kunt deze bestellen bij
de bestuursleden van het koor en via onze website.
Om de prijs hoeft u het niet te laten
laten, de CD kost
slechts € 10,00.
Hebt u belangstelling om een (zang)aandeel te
leveren aan ons koor? Wij zien u graag op een van
onze repetitieavonden in De Helftheuvel.
Informatie over het Gemengd Koor ’s
’s-Hertogenbosch
en haar geschiedenis vindt u terug op de website
www.gemengdkoor.nl
Noot van de redactie: Loco-burgemeester
burgemeester Bert Pauli heeft op
zondag 26 september j.l. in de Grote Kerk de culturele
penning van de stad 's-Hertogenbosch
Hertogenbosch aan het Gemengd
Koor ’s-Hertogenbosch
Hertogenbosch uitgereikt. Deze culturele penningde Jeroen Boschpenning - wordt verstrekt aan een persoon
of vereniging die zich op bijzondere wijze heeft
ingespannen voor het culturele klimaat. Gefeliciteerd !!

Elke
e dinsdagavond zijn de leden van het Gemengd
Koor ’s-Hertogenbosch
Hertogenbosch te vinden in het Sociaal
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VAN

DE KINDERREDACTIE

Hallo beste lezers,
We hebben, om te proberen, even
een kinderredactie zodat je weet
hoe kinderen dingen beleven.
Het is geschreven door de kinderen
zelf van scholen in de wijk. Want
kinderen willen ook wel nieuws kwijt. En kinderen hebben
een andere mening dan volwassenen.
Dit is de reden waarom deze pagina's bestaan.
bestaa Het is
leuk voor alle kinderen uit de wijk maar wij hopen dat u
deze pagina's ook leuk vindt.

Manon en Björn van ‘t Mozaïek

GROENTEN + FRUIT

ETEN

Wethouder Bart Eigenman als groenteboer! Hij vertelt de
kinderen hoe belangrijk het is om groente en fruit te eten…
Even later onthult hij het Gruitenbord en biedt de eerste
gruitboxen aan op de Paus Joannesschool. Rechts ziet u onze
redactie (Fadoua en Loubna) die staat te springen om verslag
uit te brengen. [Foto: Bart Meesters]

= GRUITEN

Groenten en Fruit zijn gezond. Toch eten kinderen en
volwassenen er veel te weinig van. Kinderen onder 12
jaar hebben dagelijks 150 gram groenten en 2 keer fruit
nodig.
Hoeveel groenten en fruit eet uw kind per dag?
Daarom heeft de Paus Joannesschool een actie opgezet.
Dat heet Schoolgruiten. Schoolgruiten houdt in dat
kinderen meer groenten en fruit gaan eten. Dan krijgt
ieder kind van de school
chool een Gruittrommeltje, daar kun
je een boterham in doen en fruit en een pakje
pa
drinken.
De school krijgt 10 weken gratis Groenten en Fruit.
Vanaf december gaan de ouders iedere dinsdag en
donderdag groente of fruit meegeven in de Gruitbox.
Wethouder Bart Eigeman heeft op vrijdag 17 september
het Schoolgruitenbord onthuld en aan de kinderen het
eerste fruit en de Gruitboxen uitgedeeld.

Fadoua Sori

De kinderen van groep 8 in de Brabanthallen samen met
Minister Tineke
ke Verburg van LNV (L
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit). [Foto:
Foto: Olaf Smit
Smit]

INTERVIEW

REALFOODFESTIVAL
Op vrijdag 17 september zijn de kinderen van groep 7/8
van Mgr. Bekkers, De ontdekking en de Paus
Joannesschool naar het realfoodfestival geweest in de
Brabanthallen.
We hebben daar een speurtocht gedaan en we maakten
met alle kinderen het grootste toetje van Nederland
samen met kok Pierre Wind.
De kinderen van groep 8 en de redacteuren van deze
krant Loubna en Fadoua hebben vragen gesteld aan de
minister van Landbouw, Mevrouw Verburg.
Het was een leuke dag. Maar we waren wel moe.

Loubna Hasnaoui
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MET JUFFROU
JUFFROUW

Door Femke en Anouk van de Kruisboelijn
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MARIEKE

Wat is je voor en achternaam?
Marieke Wismans.
Ben je getrouwd en heb je kinderen?
Ik ben niet getrouwd, heb geen kinderen maar heb wel
een vriend waar ik mee samen woon.
Heb je huisdieren?
Ja een konijn en die heet Frits.
Wat is je lievelingschips?
M&M’s
’s en paprikawokkels, oh ja en niet te vergeten
zuren matten.
Heb je wel eens iets gebroken?
Ja, mijn hele been.
Wat betekent jouw baan als vertrouwenspersoon?
Heel simpel uitgelegd; ik help bij problemen met
kinderen en of ouders op school.
Dat kunnen hele kleine simpele dingen zijn maar ook hele
grote problemen.
Wat vind je van onze school, De Kruisboelijn?
Heel erg leuk…veel verschillende kinderen en niks is te
gek…alles is bespreekbaar en te regelen.
Wat vind je het leukste vak op school?
Gymmen en spelletjes.
Wat vind je ervan dat er 2 scholen bij elkaar in een
nieuw gebouw gaan komen?
Nog meer kinderen en heel spannend want nu moeten we
nog meer samenwerken.
Beschrijf jouw ideale baas?
Grappig, feestje geven op zijn tijd en voor iedereen
klaar staan.
Waar zou je willen wonen; in een villa of boerderij?
Ik wil eigenlijk heel graag in een boerderij wonen met
een eigen paard.
Van wat voor soort muziek houdt je het meeste?
Eigenlijk vind ik musical wel heel erg leuk, heb zelfs een
keer meegedaan in een musical. En van popmuziek vind ik
….ja, nu kan ik niet kiezen dus noem ik er maar een paar
meer op.
Caro Emerald, Guus Meeuwis en Lady Gaga en Anouk.
Wat is het leukste dat je tot nog toe gedaan hebt?
In een musical workshop de artieste Pia Douwes mogen
zijn….
Wat is jouw favoriete vakantieland?
Italië.
Hoe heet je beste vriendin?
Ik heb er zelfs 2 en dat zijn Marieke en Simone.

Heb je nog hobby’s?
Oh ja…heel veel…. Zingen, toneelspelen, tennissen en in
een musical mee spelen.
Wat is je grootste blunder ooit?
Ik stond in het theater mee te doen aan een musical.
Als je dan meedoet krijg je een
zender
en
een
microfoon
opgeplakt, zo
zodat iedereen je
goed
ed kan verstaan. Normaal
staat jje microfoon meteen uit
als je van het podium gaat maar
bij mij waren ze dat verg
vergeten.
Natuurlijk moest ik even plassen
en ja… je raad
raadt het al, de hele
zaal kon het horen dat ik naar de
wc ging.

Wat wilde je vroeger heel graag worden?
Lachen…..Bakker en slager.
Wat zou je het liefste gaan doen met je grootste
liefde?
Samen een lekker luxe diner en een wereldreis maken.
Hoe vond je dit interview?
Fantastisch. Heel
eel erg leuk
leuk. Jullie zijn erg goede
journalisten !!

KINDERWERK KRUIS- EN SCHUTSKAMP
PLANNING SCHOOLJAAR 2010
2010-2011

Divers: Inge Loermans & Margriet du Maine
WERKDAGEN
Margriet: Di, (Wo, Do, Vrij in de Gestelse Buurt).
Regulier kinderwerk Kruiskamp en Schutskamp
Inge: Di,Wo,Do
Ambulant kinderwerk + Eye Eye + pluspakket
jongensclub+ grote activitetiten + Zorgteams
DINSDAGCLUB van 15:30-16:30
16:30 (Margriet Du Maine)
samen met Sport & Bewegen
Afwisseling met bovenbouw en onderbouw kinderen.
Club deel 1: start 5 oktober. Max. 20 deelnemers per
groep.
Kidsclub bij kinderwerk: 5-10, 12-10, 9-11, 16-11,
7-12, 14-12, 18-01, 25-01,
01,
Meidenclub bij Kinderwerk:, 19
19-10, 2-11, 23-11, 3011, 21-12, 11-01,
Club deel 2: start 15 februari. Max. 20 deelnemers
per groep.
Kidsclub bij kinderwerk: 01
01-03, 15-03, 05-04, 1204, 17-05, 24-05, 14-06,
06, 21
21-06
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Meidenclub bij kinderwerk: 15-02, 22-02,
02, 22-03,
22
29-03, 19-04, 26-04, 31-05, 07-06,
WOENSDAGCLUB van 13:30-14:45
14:45 (waarschijnlijk
(waarschijnlij
gedraaid door Anne Leenderts), leeftijd doelgroep
d
48 jaar.
De woensdagclub
oensdagclub start op 29 september en zal
z
wekelijks plaatsvinden m.u.v. schoolvakanties.

Pluspakkettennieuws
In de kinderboekenweek die op 4 oktober weer van
start is gegaan komen kinderboekenschrijver Jaap
Robben en illustrator Benjamin Leroy op bezoek op
alle scholen.
Zij hebben samen het boek “de zuurtjes“ uitgebracht
over twee heren die heel
el erg zuur in het leven staan.

Elke 6 weken is er “Samen Doen” dan worden ouders
bij de activiteit betrokken.

Zij weten dit buitengewoon
vermakelijk te beschrijven
en te tekenen.

AMBULANT KINDERWERK (Inge
Inge Loermans)
Loermans
Dinsdagmiddagen tussen 15:00- 17:15 ambulant in
Schutskamp en Kruiskamp
Woensdagmiddagen tussen 13:00- 17:15 ambulant in
Schutskamp en Kruiskamp
EYE EYE PROJECT (Inge Loermans)
Donderdagmiddagen tussen 15:30 en 17:15 (soms
langer). Dit project loopt tot eind 2010, daarna is nog
onduidelijk of het project verlengd wordt.
PLUSPAKKET JONGENSCLUB (Inge
Inge Loermans)
Loermans
Donderdagmiddagen tussen 15:30-17:15
17:15 in de
maanden maart en april 2011
Doelgroep jongens tussen 8-12
12 uit de Kruiskamp
ZORGTEAMS DINSDAGOCHTENDEN (Inge
Inge Loermans)
Loermans
Deelname aan zorgteam van het Overpad en van de
Paus Joannes school
GROTE ACTIVITEITEN:
27 oktober 2010:: Herfstdag + S&B. Paus Joannes 1010
12:00 onderb 13-15:00 bovenb

Dat kunstje willen ze ook
graag aan de kinderen uit
de Kruiskamp leren.
Daarom
aarom gaan ze op alle vier de scholen in vier
groepen workshops geven over hoe je een goed
verhaal schrijft en hoe je daar dan tekeningen bij kunt
maken.
Na afloop krijgen de kinderen ook nog een
eens het boek
‘de zuurtjes’ en een kindergedichtenbundel cadeau.
10-jarig
jarig jubileum Brede Bossche Scholen
Het klinkt raar dat er een jubileum gevierd wordt van
het 10 jarig bestaan terwijl er bij ons in de wijk nog
geen schop de grond in is gegaan. Toch werken we in
Den Bosch al 10 jaar met een heleboel organisaties
samen om de gedachte van de brede school vorm te
geven.
De Brede School Kruiskamp sloot in het voorjaar van
2005 aan als zesde in de rij.

17 november 2010 Meidendag Kruiskamp met S&B.
Paus Joannes 13:30-15:30

Behalve de activiteiten die door het jaar heen
georganiseerd gaan worden zal er rond mei 2011, de
exacte datum is nog niet bekend, een spectaculair
feest worden aangeboden aan alle kinderen van de
wijk.

26 januari 2011 Jongensdag
ensdag Schutskamp met S&B. De
Ontdekking 13:30-15:30

Een vaste - herhaalde - oproep voor actieve
ouders/opa’s/oma’s en andere buurtbewoners:

2 maart 2010 Jongensdag Kruiskamp met S&B. Paus
Joannes school. 13:30-15:30

Er zijn steeds nieuwe idee
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.

10 november 2010 Meidendag Schutskamp +S&B. De
Ontdekking 13:30-15:30

1 juni Grote Activiteit op de MIX/ nieuw buurthuis.
(Misschien weer Blits Kidsshow)

UIT DE BREDE BOSSCHE SCHOOL
OL GEKLAPT
Vertraging in de noodbouw!
Voor de feestdagen in de noodlocaties,
de rust weergekeerd, en in de nieuwe
behuizing het nieuwe jaar is. Dat was
de taak die de gemeente zichzelf
gesteld had.
Voorwaar een nobel streven, maar de werkelijkheid is
soms weerbarstig. De locaties die men op het oog
had, bleken bij nader inzien niet beschikbaar. Er
moest worden gekeken naar een goed alternatief.
Daarover wordt nu druk overlegd en onderhandeld.
Omdat de decembermaand toch al zo’n spannende
maand is voor veel kinderen wordt
rdt de verhuizing
uitgesteld tot het nieuwe jaar.

Ook voor de te starten schooltuin zoeken we mensen
die een dagdeel
deel 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.
We zouden graag van de sloop en nieuwbouw een
leuke registratie maken op de website. Wie is die
handige wijkbewoner die graag filmt, fotografeert en
dat samen met ons op wil pakken?
Wie biedt zich aan??
Dat zijn weer de BBS-weetjes
weetjes voor deze keer. Mocht
je geïnteresseerd zijn en meer willen weten, bel
gerust…. Diny Ceelen, Divers tel. 073 7275666

Een goed begin zullen we maar zeggen.
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VERKEER IN DE WIJK

COLUMN RIEKJE BOSCH
Beste mensen,
In de nieuwsbrief wijkgericht van
september heeft u kunnen lezen
over de veiligheidsmonitor van
2010. Onze wijk komt daar
positief uit. Dat zie je aan de
politiecijfers, maar ook aan het
feit dat bewoners
rs zich ook
daadwerkelijk
veiliger
gaan
voelen. Dat is goed nieuws, maar
daarmee zijn we er natuurlijk nog niet.

Uit de twee wijkschouws in het laatste kwartaal van
2009 stonden
den nog enkele verkeersknelpunten op de
rol. Ook de Verkeersnota West bevatte nog een aantal
onder handen te nemen items.
De Gemeente ’s-Hertogenbosch
Hertogenbosch heeft in september
2010 een aantal van deze punten uitgevoerd.
Op de Churchilllaan werden enkele brede ru
rubberen
drempels aangelegd om de snelheid in te dammen.

Een veilige en schone wijk blijft aandacht vragen en
een gezamenlijke inspanning van professionals én
bewoners. De afgelopen 5 jaar hebben we ons
o
daar
flink voor ingezet, maar we konden en kunnen niet
zonder uw hulp. Spreek elkaar aan, meld bij het
meldpunt openbare ruimte (615.5555) en vooral ook,
kom met suggesties.
De wijktafel van 23 september ging over Veiligheid en
werd gelukkig ook weer goed
ed bezocht,
bezocht De politie,
maar ook andere professionals van de afdeling
Veiligheid en de Woningbouwcorporaties waren
aanwezig,, zodat vele vragen gesteld konden worden
en er werd goed gediscussieerd over wat de bewoners
bezig houdt. We komen terug met plannen. Integrale
veiligheid staat hoog op de agenda.
Uit een enquête die is gehouden onder bewoners
blijkt dat u ook een stuk positiever bent over
speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken in de
wijk.
In de wijk zijn ook veel sportfaciliteiten, maar uit
cijfers blijkt dat bewoners uit west vergeleken met
andere wijken daar helaas weinig gebruik van maken.
Het komend jaar worden plannen uitgewerkt onder de
naam “Sportpunt West” om het sporten toegankelijker
en bereikbaar te maken voor alle wijkbewoners. U
hoort daar meer over.
Met het toekennen van big-subsidies
subsidies zitten we mooi
op schema. Ruim 60% is besteed. In de nieuwsbrief
wijkgericht heeft u over leuke initiatieven kunnen
lezen.
Kijk
ook
eens
op
de
site
www.
wijkgerichtwerken.nl en doe ideeën op voor een leuk
initiatief voor uw buurtje! Samen dingen doen en
ondernemen bindt vaak meer dan vergaderen.
En tenslotte: de wijkraad west wordt steeds actiever.
Maar ze kunnen natuurlijk altijd nieuwe leden
gebruiken.
We zijn momenteel met elkaar in gesprek over
ove de
toekomst van de wijk. En daar willen we zoveel
mogelijk mensen bij betrekken. Het gaat daarbij over
woningbouw, winkels, gezondheidszorg, informatie
en advies, veiligheid en samenleven.
De wijktafel van 25 november willen we ook met u in
gesprek. Een doorkijk naar de toekomst. Hoe kan de
wijk eruit zien over 10 jaar? Waar liggen de kansen?
Denk met ons mee!
Heel graag tot ziens in de wijk.

Ook werd daar een dynamisch snelheidsbord
geplaatst waarop direct is af te lezen hoe hard men
rijdt (maximum 50 km/uur).
Ook werd in de Churchilllaan op de kruising met de
Admiraliteitslaan een asmarkering aangebracht om
het verkeer daar zoveel mogelijk rechts te laten
rijden. Hiermede wordt voorkomen dat het verkeer de
binnenbocht neemt wat nogal gevaarlijke situaties
opriep.
In een zestal straten tussen de Kooikersweg en de
Boschmeersingel
werden
verkeersdrempels
aangebracht, vooral om de snelheid van sluipverkeer
door deze straten in te dammen.
Op
de
kruising
van
Admunsenstraat
en
Livingstonestraat
werd
het
trottoir
geheel
doorgetrokken zodat voetgangers niet meer de stra
straat
op hoefden. Op de trottoirrand werden paaltjes
geplaatst om parkeren op trottoir te voorkomen.
In samenwerking met buurtbewoners werden op de
Hudsonlaan ook verkeersdrempels aangebracht om
de snelheid in te dammen.
Verder wordt in september en oktober 2010 een
aanvang genomen met de afbraak van de flats aan de
Admiraliteitslaan e.o. en daarna ook met de afbraak
van een groot aantal woningen in de Zeeheldenbuurt
e.o.
Hierdoor zal er sprake zijn van overlast door
vrachtauto’s vanwege de afvoer van het pu
puin e.d.

Riekje Bosch, Wijkmanager west
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De juiste afvoerroute van het puin was op moment
van het schrijven van dit artikel nog niet bekend.
De werkgroep Verkeer van de Wijkraad ’sHertogenbosch West vraagt verder uw grote aandacht
voor de verkeersveiligheid in de wijkzones met 30
km/h. In deze zones (= in nagenoeg alle wijken van
Schutskamp en Kruiskamp) geldt een maximum
snelheid van 30 km/uur en heeft al het rijverkeer van
rechts voorrang. Dit geldt ook voor al het verkeer op
de Rijzertlaan, gelegen tussen de Hoeflaan en
Boschmeersingel.
Alleen op de grote ontsluitingswegen geldt een
maximum snelheid van 50 km/uur. Dit zijn o.a. de
Boschmeersingel, Kooikersweg en de Helftheuvelweg.
NB: de Churchilllaan is geen ontsluitingsweg, daar
geldt dus een maximumsnelheid van 30 km/uur !!
De nog resterende items van de Verkeersnota West
blijven onder de aandacht van de werkgroep en
worden steeds in het overleg met de Gemeente ’sHertogenbosch ter sprake gebracht.

Rini Beaard, wijkraad West, werkgroep Verkeer

WIJKPLEIN DE HELFTHEUVEL
Heeft u bijvoorbeeld een vraag over:

inkomen

extra voorzieningen

ontvangen post en formulieren

verbetering in uw wijk

bijzondere bijstand

belastingen

activiteiten
Kom dan eens langs bij Wijkplein “De Helftheuvel” en
samen zoeken we een antwoord. We weten niet alles
maar we kunnen u wel de weg wijzen naar het juiste
antwoord. U kunt zonder afspraak binnen lopen, de
koffie staat klaar.
Let op: Wijkplein de Helftheuvel heeft twee locaties:
Helftheuvelpassage 117 en 109.
Telefoon (073) 622 16 06

OPENINGSTIJDEN WIJKPLEIN LOCATIE NR. 117
dinsdag

09.00-12.00 uur/ 13.00-16.00 uur

woensdag

09.00-12.00 uur

donderdag

09.00-12.00 uur

vrijdag

09.00-12.00 uur

SPREEKUREN WIJKPLEIN DE HELFTHEUVEL







Juvans: dinsdag 09.00-10.00 en donderdag
11.00-12.00 op locatie nr. 117
Bureau Schuldhulpverlening: dinsdag op de
even weken 13.00-14.30 op locatie nr. 117
Centrum Jeugd en Gezin: woensdag: 13.0016.30 13.00-16.30 op locatie nr. 109
Divers Opbouwwerk: donderdag 9.30 -10.30
op locatie nr 117
Politie: vrijdag 10.00-11.30 op locatie nr 117
Bureau Sociaal Raadslieden: donderdag 10.00
– 11.00 op locatie nr. 109
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Wmo-consulent op locatie nr. 109:
inloopspreekuur: donderdag 09.00-10.30
op afspraak: donderdag 11.00-12.30 via
www.s-hertogenbosch.nl/wmo

Loop eens binnen en schroom niet te bellen met
vragen.

BUREAU SCHULDHULPVERLENING

Na enige afwezigheid is het spreekuur van Bureau
Schuldhulpverlening weer gestart. Heeft u problemen
om met uw inkomen rond te komen en bent u
hierdoor in de financiële problemen gekomen, loop
dan eens binnen voor advies. Het spreekuur is
dinsdag op de even weken 13.00-14.30 op locatie
nummer 117

WETHOUDER BEZOEKT WIJKPLEIN

Na de installatie van het nieuwe college werd de heer
Ton van Bussel (Rosmalens Belang) wethouder van
Ruimtelijke Ordening en Zorg. Dat houdt in dat hij
o.a. WMO in de portefeuille kreeg toebedeeld.
Hij wilde zich nog voor de vakantie verdiepen in het
hoe en wat rondom de WMO. Daarom bracht hij op 21
juli een bezoek aan diverse wijkpleinen in de stad,
waaronder ook het Wijkplein de Helftheuvel. De
wethouder is daar in gesprek geweest met
vrijwilligers en werkers van het Wijkplein.
Meer informatie over de WMO vind u op de website:
www.s-hertogenbosch.nl/wmo

SAMEN VERDER MET AFASIE
Door de vereniging Samen-Verder is er, speciaal voor
mensen die een beroerte hebben gehad en daardoor
met afasie te maken krijgen, een taalgroep opgezet.
Deze Afasie-taaltrainingsgroep komt al ruim 9 jaar
wekelijks bij elkaar. Met afwisselende lessen wordt de
taal onderhouden voor mensen die na een beroerte
een taalprobleem hebben (afasie).
De afasie-taaltraining is speciaal voor mensen die
uitbehandeld zijn bij de revalidatie en/of logopedist
maar die, in een gezellige groep, de theorie door
willen zetten om te gebruiken in de praktijk.
Het is een sociaal gebeuren en voor iedereen met
afasie: jong, ouder of alleenstaand.
Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er
een bijeenkomst in het Mee-gebouw aan de StTeunislaan (nabij de Rompertpassage)
Heeft u belangstelling kom dan gerust een keer
kijken of meedoen.
U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met;

H. Bertens, telefoon 073-6219442
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WIJKPLEIN DE HELFTHEUVEL ZOEKT ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS !!
Graag zouden wij onze klanten nog beter willen helpen. Dit kan alleen met uw hulp.
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om buurtbewoners te helpen met het
invullen van formulieren en het verstrekken van informatie en advies.
Neem voor meer informatie contact op met Sylvia Steinberg, Tel: 073 6221606

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

week 43, 25 t/m 29 oktober

Kerstvakantie:

23 december t/m 3 januari 2011

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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