W
I
J
K
K
R
A
N
T
Kruisk amp - Schutsk amp
Van de Redactie

februari 2011 - 9e jaargang, nummer 1 (oplage 6.100)

In dit nummer o.a.

Kom naar de wijktafel van 17 februari a.s in SCC De Helftheuvel !!

Column John Coeleveld

Na Kerstmis

Wijkgericht werken

Van de Wijkraad

De Zichtbare Schakel

Sportclub Topfit

Buurtkapper MO

Goedkoper kan niet !

Of je moet het zelf doen !!
Maak een afspraak: 06 24 11 55 87
Pieter Florisstraat 22, 's-Hertogenbosch (Kruiskamp)
kinderen tot 12 jaar € 5,00, knippen v.a. 12 jaar € 6,00

Bezuinigingen treffen ook de wijkwinkels en wijkpleinen !!

Goede voornemens in 2011?

Loterij Vrijwilligers Welzijnsonderneming Divers

"Van Stamppot naar Schatkist"

In de Taling

Bridgen in de Helftheuvel

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, februari 2011

Uitgestelde wijktafel nu op 17 februari in de Helftheuvel

Praten over de toekomst van Schutskamp en Kruiskamp
‘Ik zat 29 november - op de avond van de vorige wijktafel - vast in het verkeer,’ zegt Yvonne
Heeres van de gemeente. ‘Door de sneeuw kon ik geen kant op. Het was één grote puinhoop.
Zelfs van je huis in West naar de wijktafel in de Helftheuvel gaan, was voor veel bewoners een
flink avontuur. Daarom hebben we de bijeenkomst op het laatste moment afgeblazen. Maar
uitstel is geen afstel, want op 17 februari doen we de wijktafel van november gewoon over. Dan
gaan we alsnog praten over de toekomst van Schutskamp en Kruiskamp.’
‘Als voorbereiding op de wijktafel zijn we
in zes bijeenkomsten bezig geweest met
zes onderwerpen voor de toekomst:
wonen, winkels, zorg, samenleven,
veiligheid en informatie & advies. Zayaz,
BrabantWonen, Divers en gemeente waren
steeds van de partij. Per onderwerp
schoven andere clubs aan. De politie
bijvoorbeeld bij veiligheid en de wijkraad
bij samenleven. De uitkomsten van al die
bijeenkomsten gaan we op 17 februari aan
de wijktafel met de bewoners bespreken.
Dat belooft een boeiende wijktafel.’
Leuke opzet
‘We willen van bewoners weten zij ervan
vinden. Kloppen onze eerste ideeën? Zijn
wij dingen vergeten? Zijn er aanvullingen
of verbeteringen? Belangrijke vragen waar
we het op 17 februari over gaan hebben.
Eerst vertel ik wat er uit de zes bijeenkomsten is gekomen. Daarna gaat de wijktafel
verder als een soort markt. In zes kramen
kunnen de bewoners verder praten en hun
Samenwerken aan de toekomst. Hier door bewoners van de Antwerpsestraat.

Lees verder op pagina 2.

Vleermuizen laten bouw Brede Bossche School iets later beginnen
‘Het is wat,’ zegt Ton van Helvoort, vanuit de gemeente kartrekker van de Brede Bossche School in de Kruiskamp. ‘We hebben
vleermuizen in de huidige schoolgebouwen. Als ze hun winterslaap uit hebben en weer uitvliegen, kunnen we pas met de sloop
van de gebouwen beginnen. Het is niet anders, de Flora- en faunawet schrijft dat voor.
Het definitieve ontwerp van de nieuwe BBS ligt klaar. Het bestek wordt nu gemaakt en daarna gaan we een aannemer zoeken. Eind
april is duidelijk wie dat is. Pas als we de tijdelijke huisvesting voor alle bestaande scholen goed hebben geregeld, starten we met de
sloop. Maart 2011 is nu de planning. In juni van dit jaar start dan de bouw. Als alles meezit zijn de gebouwen begin 2013 schoolklaar.

Vervolg van pagina 1.

mening geven over de verschillende
onderwerpen. Een leuke opzet.’
Overeind houden
‘Er zijn goede ideeën en keuzes uit de
bijeenkomsten gekomen. Neem de winkelstrips. Daarvan hebben we gezegd dat we
die waar mogelijk overeind willen houden,
omdat dichtbij boodschappen doen
belangrijk is. Maar we zien voor de toekomst wel een andere invulling van de
winkelstrips, zonder overlastgevende horeca

zoals nu op sommige plekken het geval is.
In kleine winkelcentra zitten straks bijvoorbeeld winkels waar je je dagelijkse boodschappen kunt halen en dienstverlening,
zoals een fysiotherapeut of een huisarts.
In de bijeenkomst over wonen is de grote
vraag naar seniorenwoningen naar voren
gekomen. Daar zien we een goede mix
van vitale ouderen en de ouderen die
zorg nodig hebben. Niet alleen rondom
de Helftheuvel, maar juist ook verspreid
over de twee buurten.’

Op een rijtje
‘Na de wijktafel, en na misschien nog
wat extra gesprekken met bewoners
over onderdelen, ligt er een plan voor
de toekomst van de twee buurten op
tafel. Die toekomstvisie gaat naar het
college en de gemeenteraad voor groen
licht. Dan hebben we mooi op een rijtje
staan hoe de toekomst van de
Schutskamp en Kruiskamp er in grote
lijnen uit kan komen te zien. Ik zie jullie
17 februari. Tot dan.’

Deelneemsters tekenen elkaars verhalen op

Vrouwen enthousiast over tweede Drawing Her Story in West
Yldiz Yokus woont in de Schutskamp en is één van de vrouwen die
de afgelopen maanden meededen aan Drawing Her Story in de
Helftheuvel. Met veel plezier. ‘Het was leuk en gezellig. En ik heb
er veel van geleerd. Elke week vertelde een van de vrouwen een
verhaal, de anderen maakten daar een tekening, schets of schilderij
bij. Iedere keer was iemand anders aan de beurt. Je maakte dingen
die je nog nooit hebt gemaakt, je hoorde verhalen die je nog nooit
hebt gehoord. Daar steek je veel van op. De vrouwen waren
allemaal erg enthousiast. Ik zou zo weer meedoen.’
‘Dit was het tweede jaar,’ vertelt beeldend kunstenaar en docent Bianca
Tangande die de cursus geeft. Van 22
september tot 1 december zijn tien
vrouwen wekelijks bij elkaar gekomen
om naar elkaars verhalen te luisteren. De
vrouwen hebben allerlei nationaliteiten:
Nederlands, Surinaams, Antilliaans,
Japans, Mexicaans en Turks. Een mooie

mix met een al even mooie mix aan
verhalen. Prachtige verhalen die een
vervolg kregen in fraaie kunstwerken.’
Knap gedaan
‘Zo tekenden de vrouwen elkaars handen
en voeten, maakten zij portretten van
elkaar en schilderden zij stillevens. De
vrouwen komen in aanraking met een

Yldiz - tijdens de cursus ook vertaalster voor twee andere Turkse vrouwen - en Gabriela
tekenen elkaars hand en ‘levensboom’. (foto Bianca Tangande)

grotere wereld en doen dingen die ze
anders niet doen. De wereld gaat open
en het zelfvertrouwen groeit zienderogen. Het zijn allemaal vrouwen die in
het begin zeggen dat ze niet kunnen
tekenen. Op het eind van de cursus
denken ze daar heel anders over. Je ziet
vrouwen opbloeien.
Neem Gabriela, een Mexicaanse vrouw
uit Empel. Zij heeft zoveel zelfvertrouwen gekregen dat ze daar een Mariaprocessie heeft georganiseerd op de dag van
Maria de Guadalupe, een voor Mexicanen belangrijke gebeurtenis. De buurt,
de kerk en de huisarts deden mee.
Mexicaanse muzikanten maakten er een
mooi geheel van. Knap gedaan.’
Met z’n allen
Yldiz: ‘We zijn een hele hechte groep
geworden. Eén keer hebben we met z’n
allen een grote tekening gemaakt. We
zochten op internet naar muziek en zijn
veel te weten gekomen over traditionele
dans. Omdat we kinderoppas hadden, was
de woensdagochtend ook echt voor
onszelf. Ook konden zo meer jonge
vrouwen meedoen. Op het eind kregen we
het Drawing Her Story-certificaat. Ik heb
het later ook nog aan andere vrouwen
verteld en die waren meteen enthousiast.’
Meer weten of meedoen?
‘We gaan dit jaar met de derde Drawing
Her Story van start,’ laat Bianca nog
weten. ‘Dit keer met een open inschrijving. Vrouwen die mee willen doen
kunnen me bellen (6136906) of mailen
(biancatangande@hotmail.com). Op 23
februari om 17.00 uur ben ik in de foyer
van de Helftheuvel om uitleg te geven
over Drawing Her Story. Dan kunnen
vrouwen zich ook opgeven. Kom gerust
even binnenlopen.
Op 24 maart houdt Drawing Her Story
een presentatie in de Helftheuvel.
Deelneemsters van het eerste uur
vertellen over hun ervaringen. Zij laten
foto’s en videobeelden zien. De avond
begint om 20.00 uur.’

Na Belgische buurt in de Kruiskamp is nu Schutskamp-West aan de beurt

Van wijkgericht naar buurtgericht
‘In West zie je een verschuiving van wijkgericht naar buurtgericht,’ zegt Brahim Settout van
Divers. ‘Van groot naar kleiner en dichterbij. Het gaat om buurten waarbij bewoners zich meer
betrokken voelen dan bij zo’n grote wijk. Voor instellingen beter behapbaar. Vorig jaar was de
Belgische buurt in de Kruiskamp aan de beurt. Nu neemt de Schutskamp-West de fakkel over. We
noemen het Wijk in Uitvoering. Het gaat om zo’n zevenhonderd huur- en koopwoningen tussen
de Boschmeersingel en de Hoeflaan, en de Oude Vlijmenseweg en de Lagemorgen. Een vergeten
gebied in West dat om extra aandacht vraagt.’
‘Mensen van Divers, gemeente, Zayaz,
BrabantWonen, Juvans, politie en wijkraad hebben de handen ineengeslagen en
zijn twee aan twee de buurt ingegaan.
We hebben gekeken naar de woningen,
de woonomgeving, de voorzieningen, hoe
bewoners samen leven en hoe het zit met
bijvoorbeeld opvoeden, armoede en
eenzaamheid. Wat gaat er goed en wat
gaat er niet goed? Wat vraagt om
aandacht? Wat kunnen we samen
aanpakken? Wat hebben we te bieden, nu
en in de toekomst?
Lekkere hutspot
‘Eind november hebben we de bewoners
uitgenodigd. Zo’n veertig bewoners en
mensen van de instellingen waren van de
partij. Een flinke groep. Het kookteam
van West dat eerder aan het grote
kookspektakel op de markt had meegedaan, kookte lekkere hutspot. Tijdens het
eten kwamen naast de gerechten ook
verschillende onderwerpen over de buurt
op tafel. Bewoners gaven allerlei knelpunten aan. Contacten werden gelegd en
adressen uitgewisseld.
We hebben gekeken wat, hoe en wie wat
gaat doen. Een eerste actie startte vlak na
de bijeenkomst. Bewoners van Zayaz-woningen zijn met de woningcorporatie gaan
praten over de aanpak van de woningen.
Zij hebben zich verenigd in een werkgroep.’

Enthousiaste club
‘Half januari zaten de bewoners en de
instellingen weer bij elkaar. Ook dat
was een prima bijeenkomst waarop we
met zo’n veertig aanwezigen verder
hebben gepraat over de aanpak in de
buurt. We willen drie tot vier keer per
jaar met z’n allen bij elkaar komen. Dan
vertellen de verschillende werkgroepen
wat de stand van zaken is en wat er

nog allemaal staat te gebeuren. Tot
nu toe zie ik een enthousiaste club
bewoners die veel ophebben met hun
buurt en daar samen met de mensen
van de instellingen de handen voor uit
de mouwen wil steken. En dat gaan we
met z’n allen ook doen. Want zoals
2010 het jaar was van de Belgische
buurt, is 2011 dat voor de SchutskampWest.’

Bewoners van de Schutskamp-West praten op 19 januari over hun buurt.

Belgische buurt als voorbeeld
De Begische buurt beet vorig jaar de spits
af met een buurtgerichte aanpak. Niet
héél West of héél de Kruiskamp, maar
één buurt daaruit kreeg een jaar lang
extra aandacht. Joyce Krijnen van Divers
was daar de kartrekker. ‘Hoewel de
bewoners in het begin de kat nog wat uit
de boom keken, werden zij gaandeweg
steeds enthousiaster. Ze wilden zich maar
wat graag inzetten voor hun eigen buurt.
Dat deden ze samen met de instellingen
die hun beste beentje hebben voorgezet.

Zo zijn er mooie, leuke en goede activiteiten en initiatieven ontstaan. Het
speelterrein aan de Antwerpenstraat
bijvoorbeeld, de activiteiten aan de
Brussellaan en de voortuinenmiddag. De
groep bewoners die ook nu nog allerlei
activiteiten organiseert laat zien dat het
na een jaar niet is stilgevallen. Ik kijk er
met erg veel plezier op terug en vind dat
het elke minuut extra aandacht voor de
buurt helemaal waard is geweest. De
samenwerking tussen bewoners en

instellingen ging heel soepel. Binnenkort
gaat in de Belgische buurt een nieuw
project van start waarin bewoners/
vrijwilligers actief meewerken aan de
leefomgeving in de buurt. Zij zorgen er
samen met de bewoners voor dat de
Belgische buurt een fijne woonbuurt
blijft en zij trekken aan de bel als er iets
niet goed gaat. De Belgische buurt is een
goed voorbeeld voor de SchutskampWest en alle andere buurten die nog
volgen.’

‘Leuke en waardevolle activiteiten van bewoners’

Allemaal biggen
Bewoners organiseren door het jaar heen allerlei activiteiten. Zij doen dat vaak met Big-geld, een
welkom steuntje in de rug. Ook in 2010 waren ze er weer volop. In allerlei soorten en maten en in
alle buurten van West. Het Big-geld ging vorig jaar weer helemaal op. Gelukkig is de pot voor
2011 weer flink gevuld.
Biggen zijn niet meer weg te denken uit
West. Mariëlle Rovers van de gemeente
weet er alles van. Zij regelt de aanvragen
van de bewoners. ‘In 2010 hebben we 67
verzoeken om Big-geld binnengekregen.
Daarvan hebben we er 56 toegekend
voor een bedrag van bijna 85 duizend
euro. En daarmee was de pot voor 2010
weer schoon op.’

Nergens zitten
‘In heel 2010 hebben we weer erg leuke
aanvragen gehad. Het smartlappenkoor
in Deuteren bijvoorbeeld, een midzomernachtsfeest aan de Concordialaan en
kinderen die radiografisch bestuurbare
bootjes lieten varen in de vijver van het
Paleiskwartier. De verzoeken in de laatste
maanden van vorig jaar deden daar niet

Het Smartlappenkoor van Deuteren. Eén van Biggen van vorig jaar.

voor onder. Neem de voorgenomen
boombankjes op het ontmoetingsveldje
‘Kastanjehof’. Op de ontmoetingsplek
spelen kinderen en barbecuen ouders. Je
kon alleen nergens zitten. Toch handig
als je medebewoners wilt ontmoeten.
Bewoners van de Pijlijzerstraat en
omgeving gaan een activiteit voor de
buurt organiseren en denken daarbij
aan koken, mozaïeken en boetseren.’
Als herinnering
‘Om afscheid te nemen van basisschool
De Kruisboelijn en de overgang naar de
Brede Bossche School wat makkelijker te
laten verlopen, hebben ouders een
Big-aanvraag gedaan om de hele wijk
nog een keer op de oude school te
ontvangen. Daar liggen meteen de
plannen voor de nieuwe school. Een
laatste rondgang door de school en
eventueel iets tastbaars meenemen als
dierbare herinnering.
Basisschool Paus Joannes vroeg een
bijdrage voor moeders met een taalachterstand. Een half jaar lang elke week je
Nederlands bijspijkeren. Ook het project
Lees voor Lees mee deed een beroep op
de Big-pot. Vrijwilligers gaan voorlezen
bij gezinnen thuis met kinderen die een
leesachterstand hebben. Allemaal leuke
en waardevolle bewonersactiviteiten.
Blijf aanvragen, want in 2011 is er weer
volop Big-geld beschikbaar.’

Aanvragen is een fluitje van een cent
Mariëlle Rovers: ‘Er zitten spelregels aan
een Big-aanvraag. Spelregels die eigenlijk
voor zich spreken. Lees ze goed voordat
je de aanvraag indient. Zo’n aanvraag
voor Big-geld is een fluitje van een cent.
Je gaat naar www.wijgerichtwerken.nl >
West > Big-geld > Aanvraagformulier. Dat
vul je in en daarna klik je op verzenden.
Een Big-aanvraag komt bij mij terecht. Ik

zet die op ons Big-forum, onze digitale
wijktafel, en vraag de mensen van de
wijktafel die de aanvraag mee beoordelen, hun mening daarover te geven. Zij
kunnen ja of nee zeggen. Ja, maar… of
nee, want… Ze hebben twee weken de
tijd om te reageren. Daarna krijgt de
aanvrager te horen of hun aanvraag is
toegekend, gedeeltelijk toegekend of

afgewezen. Een afwijzing komt niet
zoveel voor. Soms gaan ze na een aanpassing toch nog door.
De aanvrager krijgt ook een verantwoordingsformulier om dat na de activiteit in
te vullen en terug te sturen. Zo’n verantwoording is een voorwaarde. Geen
verantwoording, dan wordt het geld
teruggevorderd.’

Kijk ook eens op www.wijkgerichtwerken.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk.
Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Riekje Bosch, telefoonnummer
(073) 615 56 57 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Deze nieuwsbrief is een
initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

www.wijkgerichtwerken.nl
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Het jaar is weer begonnen. Als deze krant in

Beste Lezers.

de bus komt is het al weer februari.

In de vorige Wijkkrant hebben wij een fout

We zijn weer druk bezig met de

gemaakt.

kinderredactie.

We hebben de namen verkeerd gespeld van
de kinderredactie.

De verhuizing van de Paus Joannes school zou

De namen zijn: Fadoua, Loubna, Femke, Anouk,

voor de carnavals vakantie plaats vinden maar

Manon, Björn, Beyza en Seyma.

is misschien uitgesteld tot eind april.

Hopelijk snappen jullie het.

Veel leesplezier !!

Ons excuus, Groetjes (Fadoua en Loubna)

WIBO
Hallo beste lezers. Dit keer ga je lezen over WIBO
Je denkt natuurlijk wat of waar staat wibo voor? Wibo staat voor weerbaarheid voor het basisschool onderwijs. Je leert over
pesten, en je krijgt zelfvertrouwen. Dat kon je laten zien met het plankje doorslaan bij de examenles. Je doet er twaalf weken
over maar dat is de moeite waard.
Als klas word je opgesplitst. De jongens bij Wim en de meiden met Era.
Alles blijft onder elkaar, dus maak je geen zorgen. Wim en Era vinden dit ook belangrijk voor de kinderen, maar vinden ook dat
we de trappen die we hebben geleerd niet gebruiken om te pesten.
Ik hoop dat uw kind ook WIBO krijgt..........................Vriendelijke groet van Femke Alders

Verslag schoolzwemwedstrijd

Vleermuizen in de school

Hoi beste lezers, hebben jullie het al gehoord?

Er is een fout gemaakt want de vleermuizen zitten niet in

De school zwemkampioenschappen zijn geweest op dinsdag

de Paus Joannes school maar in de Imam albogari en in de

4 januari bij Kwekkelstijn in Rosmalen.

Kruisboelijn.

Er waren 3 onderdelen, schoolslag, rugslag en estafette.

De Imam albogari verhuist naar het zandveld bij de

Er waren veel scholen uit Den-Bosch aanwezig.

Helftheuvel, en de Kruisboelijn naar de speelplaats van de

Van het Mozaiek waren wij met 6 zwemmers. Wij hebben 4

Imam albogari school.

medailles gewonnen. Wij zijn derde geworden van alle

De Paus Joannes school gaat verhuizen naar de

scholen. Belangrijkste was dat wij een hele leuke sportieve

Kooikersweg vlak bij de friettent.

en gezellige middag hebben gehad.

Maar niet voor carnaval, misschien pas eind april.

Groeten Bjorn Vis

(door Fadoua en Loubna)

Kerstshow in Villa Pardoes
In de kerstvakantie heeft op 6 januari, vanuit het project ‘De Uitdaging’ groep 7 van basisschool ‘t Mozaïek met Irem,
Jeremy, Bram en Manon een kerstshow gehouden voor Villa Pardoes. Er was een goochelaar, die deed natuurlijk allemaal
truckjes en zelfs kinderen uit het publiek deden mee als vrijwilligers voor een paar trucks, en er werd ook gelachen tijdens
het optreden van de goochelaar. Zelfs kinderen van ‘De Uitdaging’ deden weleens mee als vrijwilligers met de trucks. Nadat
de goochelaar klaar was met zijn show werd er een kleine pauze gehouden, en er was zelfgemaakte cake en natuurlijk wat
drinken voor de gasten van Villa Pardoes. Tijdens het eten en drinken werd er door Manon op de blokfluit gespeeld. Na de
pauze hebben ze een spel gedaan genaamd het cadeautjesspel. ‘De Uitdaging’ hadden eerst nog voor de kersvakantie
kerstspullen verkocht bij de helftheuvel, met dat geld hadden ze cadeautjes gekocht voor het cadeautjesspel. Tijdens het
cadeautjesspel kon je een cadeautje verliezen, weggeven, winnen en afpakken. Het was wel heel erg gezellig, de kinderen
lachten, de ouders deden zelfs mee, en ‘De Uitdaging’ ook. Toen het spel was afgelopen had niet iedereen een cadeautje en als
dat zo was mocht je er een uit het midden pakken. Toen het spel was afgelopen mocht je ruilen met anderen, en de kinderen
van ‘De Uitdaging’ gaven hun cadeautjes weg. Maar niet alles was nuttig voor de kinderen, want er was bijvoorbeeld ook een
blind meisje en die had aan het eind van het spel krijtjes, waar ze niks aan had. Toen had Irem van ‘De Uitdaging’ haar
cadeautje weg gegeven aan het blinde meisje. Het cadeautje was een knuffel konijn. ‘De Uitdaging’ zei ook wat Bram en
Jeremy kondigden de goochelaar aan, en Irem en Manon zeiden dat het pauze was. Manon legde het cadeautjesspel uit. In de
pauze deelde Bram, Jeremy en Irem eten en drinken uit. Zo werd het een fijne avond voor ‘De Uitdaging’ en voor iedereen van
Villa Pardoes.

Nieuw sportaanbod in West

Jeugddisco's in De Helftheuvel

Stand van zaken Jongerencentrum Westl

De Bossche Hoeve

Go4it! Jongerencoaching

Uitnodiging

Voor alle ouders en verzorgers

Linda Wolfs, Allround Kapster
Lisa's Hairfashion
Churchilllaan 93
5224 BT 's-Hertogenbosch

073 623 1007

Bewegen kan ook bij U in de buurt

Openingstijden:
maandag
gesloten
dinsdag
09:00 - 18:00 uur
woensdag 09:00 - 18:00 uur
donderdag 09:00 - 18:00 uur
vrijdag
09:00 - 21:00 uur (v.a. 18:00 uur alleen op afspraak)
zaterdag
09:00 - 17:00 uur

Bewegen kan ook bij U in de buurt (vervolg van vorige bldz.)

BOSSCHE Başak

Dö n e r
Halal

Helftheuvelpassage 54
(bij de ingang van C-1000)

073 - 623 03 89
www.bosschebasakdoner.nl
openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 10:00 tot 20:00 uur
vrijdag (koopavond) tot 21:00 uur
zondag van 12:00 tot 20:00 uur
Broodjes Döner, Kip Döner, Hamburger, Köfte,
Falafel e.a. / Kapsalon / Dürüm / Turkse Pizza
Kleine, grote en Mix-schotels / Tonijnsalade
Frisdranken

Belangrijke telefoonnummers

Colofon

