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Inhoud Nieuwsbrief Wijkgericht Werken
(zie middenkatern)

Kom naar de wijktafel van 21 april a.s in SCC De Helftheuvel !!

Column Frank Verboord

Pasen, een best wel
te begrijpen feest

Terugblik op de wijktafel

Buslijn 65

Tai Chi Chuan, iets voor U?

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

Donderdag 21 april a.s. Afscheid van de oude Kruisboelijn !!

22 mei 2011 Dag van Compassie

Zondag 22 mei is uitgeroepen tot DAG VAN COMPASSIE in 's-Hertogenbosch.
OMZIEN NAAR ELKAAR EN OMZIEN NAAR DE ANDER ॉ daar gaat het om bij het internationale begrip COMPASSIE.

Computerworkshops in SCC De Helftheuvel

Hiep Hiep Hoera!! Het Centrum Jeugd & Gezin West bestaat 1 jaar !!l

Bericht van de Taling
Vrijwilligersdag

Badmintonclub OVERDAG
Zoekt nieuwe leden

Oudereninloop

Wijkplein de Helftheuvel zoekt enthousiaste vrijwilligers
Bingo samen met het Gemengd Koor 's-Hertogenbosch

Groepscoaching op maat

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, april 2011

Politiecijfers steeds beter - veiligheidsgevoelens bewoners blijven hetzelfde

West ook in 2010 weer veiliger
‘De veiligheidsmonitor over 2010 komt binnenkort uit,’ vertelt Sytske Klarenbeek,
veiligheidscoördinator van de gemeente. Sinds 2005 gaat het steeds beter met de veiligheid in de wijk
west en haar buurten. Ook dit jaar. Zo zijn de auto-inbraken flink gedaald. Verrassend genoeg nam
ook het aantal woninginbraken af. De extra aandacht van de politie voor auto- en woninginbraken is
daar niet vreemd aan. Trouwens de jarenlange inzet van bewoners en instellingen om van West een
nog fijnere woonwijk te maken, loopt als een rode draad door de gunstige ontwikkeling heen.’
Sytske Klarenbeek: ‘In 2010 zag je veel
minder vernielingen, minder geweld en
minder drugsoverlast. Op alle onderdelen is vooruitgang geboekt. Ook bij
jongerenoverlast. De politiecijfers zijn
beter dan ooit. Toch voelen bewoners
dit niet altijd zo. Zij ervaren bijvoorbeeld
jongerenoverlast als een probleem. Dat
drukt het rapportcijfer dat bewoners

aan veiligheid in hun woonomgeving
geven. Zij ervaren de veiligheid anders
dan uit de politiecijfers blijkt. Ook de
verschillende sloop- en bouwprojecten
in de wijk hebben invloed op de veiligheidsbeleving. Het veiligheidsgevoel van
bewoners is hetzelfde gebleven als vorig
jaar. Toen zag je voor het eerst dat
bewoners zich veiliger voelden. Jammer

Marieke Postulart en Sytske Klarenbeek in winkelcentrum De Helftheuvel.

dat het veiligheidsgevoel nu niet wat
hoger uitpakt. Maar gelijk blijven aan de
mooie ontwikkeling van vorig jaar is
ook niet niks.’
Van invloed
Marieke Postulart verricht onderzoek
naar de veiligheid in ’s-Hertogenbosch.
‘Soms hebben heftige incidenten lange
tijd invloed op de
veiligheidsbeleving
van mensen,’ legt zij
uit. ‘De mishandeling
van middelbare
scholieren aan de
Kooikersweg van een
tijd geleden is daar
een voorbeeld van.
Daar staat tegenover
dat allerlei activiteiten
en initiatieven van
bewoners en instel
lingen het veiligheidsgevoel juist positief
beïnvloeden. De
komst van de straatcoaches is daar een
goed voorbeeld van.
Op donderdag
21 april komen we
naar de wijktafel in de
Helftheuvel. Dan gaan
we met de bewoners
in gesprek over de
cijfers en de veiligheidsgevoelens. En
hoe we die nog beter
kunnen krijgen.’

Wijktafel in februari geeft toekomst Schutskamp en Kruiskamp kleur

Morgen begint eerder dan je denkt
Dat bewoners veel op hebben met de Schutskamp en de Kruiskamp bewees de wijktafel van 17
februari weer eens. Toen praatten zo’n honderd bewoners met elkaar en met mensen van de
instellingen over de toekomst van hun buurten. Een meer dan goede opkomst voor een belangrijk
onderwerp. Want hoe zien de Schutskamp en de Kruiskamp er over pakweg vijftien jaar uit? En wat
moet je in de tussentijd doen om het fijne woonbuurten met goede voorzieningen te houden? Het
werd een boeiende en door de opzet speelse avond in de Helftheuvel. Bewoners waren enthousiast.
En dat is een goed teken, want morgen begint eerder dan je denkt.
Nadat Yvonne Heeres van de gemeente
had uitgelegd wat er tot nu toe op
tafel lag, gingen bewoners de markt
op. In allerlei kraampjes legden zij hun
ideeën op tafel. Zij keken kritisch naar
wat de instellingen hadden bedacht.
Kloppen deze bevindingen? Zijn er
aanvullingen? Hebben de instellingen
het goed gezien, of zijn er juist andere
dingen belangrijk?
Allerlei kleur
Bewoners noemden het belang van het
wijkplein en de wijkwinkel. Ook de bieb,
het openbaar vervoer en de bereikbaar-

heid van voorzieningen, zoals de
Helftheuvel, kregen de nodige aandacht.
Net als passende seniorenhuisvesting, de
eenzijdige bouw op dit moment, gelijkvloerse woningen en zolang mogelijk
zelfstandig blijven wonen.
Het harde rijden en de vervuiling op
sommige plekken zijn volgens bewoners
belangrijk om aan te pakken. ‘De
Boschmeersingel is over de volle lengte
een knelpunt.’ Meer lijn in de voortuintjes, een klussendienst, een welkomstcomité en een multicultureel feest werden
geopperd. En activiteiten waaraan
bewoners van allerlei kleur meedoen.

Een heet hangijzer
Bewoners pleitten voor meer diversiteit
in wooncomplexen, jongeren die
ouderen helpen, meer jonge gezinnen
in de buurten en een zorghotel. Een
enquête houden in de buurt van de
winkelstrips om de levensvatbaarheid
te peilen, was één van de andere
ideeën. Het rouleren van de waren
markt, een bezorgdienst voor bewoners
die geen boodschappen kunnen doen,
en iets doen aan de uitstraling van de
winkelstrips waren andere. Opvallend
genoeg sprak bijna niemand over het
parkeren rondom de Helftheuvel.
Dat is anders altijd een heet
hangijzer.
Halverwege dit jaar
Yvonne Heeres legde nog even
uit hoe het nu verder gaat na
deze wijktafel. ‘Met alle
gegevens, ideeën en wensen die
we nu hebben, gaan we een
eerste voorstel voor de toekomst schrijven. Dat resultaat
bespreken we dan weer met
bewoners en instellingen. Als
we het over de inhoud eens zijn,
gaat het wijkplan van de
toekomst naar de gemeenteraad en de besturen van de
instellingen. Als zij het groene
licht geven, kunnen we het plan
in de praktijk gaan brengen.
Halverwege dit jaar moet het
wijkplan van de toekomst voor
de Schutskamp en Kruiskamp
zover zijn. Op de wijktafel van
juni komen we er op terug en
vertellen we hoe het ervoor
staat.’

Het was flink druk op de wijktafel van 17 februari. Bewoners laten zich bijpraten en geven
hun mening over de toekomst van de Schutskamp en Kruiskamp.

Foto’s en verhalen van vroeger
‘Om een goed beeld van de toekomst te
krijgen, kijken we ook naar de geschiedenis van de Schutskamp en Kruiskamp,’ zegt Riekje Bosch. ‘Wie heeft

foto’s van vroeger, van de oude buurten? Wie woont er al lang en wil
daarover vertellen in een interview.
Doe mee.’

Heeft u foto’s of wilt u een verhaal
vertellen over de Schutskamp of Kruiskamp? Bel (615 56 57) of mail (r.bosch@
s-hertogenbosch.nl) naar Riekje Bosch.

Afsluiten brandgangen niet overal eenvoudig
Het afsluiten van de brandgangen bij koopwoningen loop goed. Inmiddels hebben 25 complexen een
veilige achterom. Daar staan hekken om mensen weg te houden die daar niets te zoeken hebben.
Ook de woningcorporaties hebben bij hun huurwoningen een aantal brandgangen afgesloten.
Maar je hebt ook gemengde blokken met
huur- en koopwoningen. Daar loopt het
niet op rolletjes. Gemeente en de
corporaties Zayaz en BrabantWonen
hebben een proef van tien complexen
afgesproken om te kijken of daar het
afsluiten van de brandgangen haalbaar
is. De corporaties betalen voor de
huurders, de particuliere eigenaren
nemen de kosten voor eigen rekening.
Tegenvallend
‘Afspraak is dat zeventig procent van

de huurders en honderd procent van de
kopers het met het plan eens moet
zijn,’ vertelt Riekje Bosch, wijkmanager
van de gemeente. ‘Anders gaat het niet
door. Slechts twee van de tien blokken
hebben dat voor elkaar gekregen.
Daar worden de brandgangen
afgesloten. Jammer dat het er maar
twee zijn. Ik denk toch dat de eigen
bijdrage voor sommige bewoners een
probleem is. In één complex zoeken de
bewoners nog naar een oplossing zodat
iedereen kan meedoen. Dus

waarschijnlijk worden het drie complexen. Toch tegenvallend.’
Allemaal tips
‘Om nog iets meer aan de veiligheid
rondom de woning te doen, komen
gemeente en corporaties met een toolkit,
een gereedschapkist zeg maar. Vol met
ideeën. Die gaan over wat je zelf kunt
doen aan bijvoorbeeld betere verlichting
en beter hang- en sluitwerk. Allemaal tips
om de woonomgeving veiliger te maken.
De toolkit komt eraan.’

Eén van de afgesloten brandgangen. Hier aan de Namenstraat.

Goed gesprek over jongerencentrum
Om met het jongerencentrum in de
Eenkooi aan de Kooikersweg te kunnen
beginnen, is een wijziging van de
bestemming nodig. Van ‘sport en recreatie’ naar ‘maatschappelijke doeleinden’,
zoals dat zo mooi heet. ‘Daarom hebben
wij een bestemmingswijziging aangevraagd, vertelt Ger Straten van de
gemeente. ‘De Van Neynselgroep - de
zorginstelling waaronder De Taling valt
- en sauna Deverana zijn daarop naar de
bestuursrechter gestapt. De rechter heeft

de wijziging van de bestemming afgewezen en de klagers in het gelijk gesteld.
Slecht nieuws voor West en de jongeren.
Op 21 maart hebben we daarom een
gesprek gehad met de Van Neynselgroep,
de tennisvereniging en de bewoners van
de Rijzertflat. Deverana was jammer
genoeg niet aanwezig. We hebben de
nieuwe situatie laten bezinken en
besproken hoe het nu verder moet.
Wethouder Bart Eigeman deed een
dringend beroep op iedereen om de

bezwaren nog eens goed tegen het licht
te houden. Om met een pakket goede
afspraken en maatregelen meer tot
elkaar te komen voor een wijk die
dringend behoefte heeft aan een
jongerencentrum. Om eigen belang en
maatschappelijk belang goed tegen
elkaar af te wegen En juist te kijken hoe
de jongeren en de omwonenden iets
voor elkaar kunnen betekenen. Het was
een goed gesprek. Binnenkort praten we
verder.’

Leuke initiatieven met Big-geld

Bewonersactiviteiten stelen de show
Shermila de Looijer uit de Doornikstraat steekt samen met andere bewoners de
handen uit de mouwen om de Belgische buurt mooi en schoon te houden. ‘Onze
buurt is pas opgeknapt. Dan wil je niet dat die vervuilt. Op 12 maart hebben vooral
volwassenen met enkele kinderen geprikt, geboend en geveegd. Bijna een maand
later - op 6 april - was dat precies andersom. Zo’n dertig kinderen en enkele
volwassenen trokken de buurt in om schoon te maken en oudere bewoners te helpen
met hun voortuintjes. Dat was heel leuk en geslaagd. We willen zo’n
schoonmaakactie elke maand gaan doen. Zo leren de kinderen ook dat ze niet alles
op de grond moeten gooien. Aan de Antwerpenstraat staan drie prullenbakken en
toch vind je nog allerlei troep op de grond.’
Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81
heeft Big-geld aangevraagd om jongens
en meisjes gratis mee te laten trainen. ‘Ze
komen mee met onze jeugdleden en
mogen drie keer meedoen,’ vertelt Albert
Oosting. ‘We hopen natuurlijk dat ze het

leuk vinden en later lid worden. Op de
laatste avond van het seizoen in juli
houden we een barbecue voor leden en
omwonenden van de vereniging. Als een
soort tegenprestatie voor het parkeren
van onze tafeltennissers in de buurt.’

Leren kennen
De Turkse Sociaal Culturele Vereniging
houdt op 21 en 22 mei een tweedaagse
braderie bij de moskee aan de Schutskampstraat. Murat Kazan trekt met
andere bewoners van West de kar
hiervoor. ‘Met de braderie willen we
bereiken dat mensen elkaar beter leren
kennen en meer te weten komen over
elkaar cultuur en achtergrond. Ook
houden we een rondleiding in de
moskee. Muziek en lekkere Turkse hapjes
zijn belangrijke onderdelen van de
braderie. In vorige jaren kwamen steeds
veel bewoners van West een kijkje
nemen. Ook dit keer zijn alle wijkbewoners weer van harte uitgenodigd.’

Bewoners van de Belgische buurt maken op 12 maart hun buurt schoon. Op 6 april was het weer zover.
De bewoners willen dit voortaan elke maand gaan doen.

Tachtig jaar
De drie flats aan de
Helftheuvelpassage
hebben een activiteitengroep met zeven
actieve vrouwen.
Addie de Ruijter is
daar één van. ‘Voor
onze bewoners
organiseren we in juni
of juli een barbecue of
een high tea. We
hebben dat al eerder
gedaan en daar komen
toch gauw zo’n
negentig bewoners op
af. De gemiddelde
leeftijd in onze flats is
tachtig jaar. Dus voor
hen is zo’n ontmoeting
in de Helftheuvel erg
belangrijk. Bewoners
vinden het hartstikke
leuk en vragen steeds
wanneer het weer is.’

Gratis uitleen van tuingereedschap
Bloemen en planten zijn prachtig om naar
te kijken. In de tuin werken is lekker
ontspannend. Maar misschien heeft u
geen goed tuingereedschap. Geen nood,
want sinds kort hebben BrabantWonen en
Zayaz een uitleenpunt voor tuingereed
voor bewoners van de Kruiskamp en
Schutskamp. Of u nu op zoek bent naar

een elektrische heggenschaar, een
bladblazer, een hogedrukreiniger, een
kruiwagen of een schop. Het tuingereedschap uitleen servicepunt heeft het in
huis. Daarmee maakt u uw tuin weer
picobello in orde. Er is zelfs gedacht aan
kindertuingereedschap. Want jong
geleerd is oud gedaan. De uitleen is gratis.

Meer weten of lenen?
Bel tussen 08.00 en 17.00 uur naar de
tuingereedschap uitleen servicelijn:
06 - 43 11 58 58.

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

Oplage: 6.100

Informatie

www.jwdivers.hyves
www.divers.nl

.nl

Meidenvoetbal Team Inter West2
Jongerenwerk Divers heeft i.s.m. met 'S-PORT vorig jaar
meidenvoetbal team Interwest2 opgezet. De meiden kwamen zelf
met dit enthousiaste idee en zijn nu wekelijks fanatiek aan het
trainen! Na de spannende zaalvoetbalcompetitie "Ladies in the
Hood League", georganiseerd door het Jongerenwerk van Divers
heeft InterWest 2 de sportiviteitsprijs gewonnen!
Gefeliciteerd meiden!
dinsdag: 18.30 – 20.00 u
Info bij Annemarie: a.minkels@divers.nl

Voetbalproject Doelbewust
Bij Doelbewust wordt voetbal gebruikt als middel om positieve
gedragsverandering te behalen. Naast de training zijn de jongens
verplicht om deel te nemen aan een thema. Thema's zoals "Hoe gaat
het op school" en "Hoe gaat het in de wijk?", drugsvoorlichting,
criminaliteitspreventie en sociale vaardigheden.
Het team bestaat uit 16 jongens, waarvan 8 spelers van het
belofteteam. Dit team is opgericht omdat de JW'ers zagen dat er bij
de kinderen van 10 en 11 jaar ook behoefte is aan deze aanpak.
2 spelers (16+) zijn aangesteld als trainer.
woensdag: 17.00 – 18.00 u
Info bij Ossama: o.elgaoui@divers.nl

erk
Telefoonnummers Jongerenw
1082
Annemarie Minkels 06-5579
Harvey Limon 06-46768125
Ossama El Goui 06-46768126
Jos de Kort 06-55788548

Jongensclub Schutskamp/Kruiskamp
Jongens 14 - 18 jaar
dinsdag 19.00 - 20.30 u
Info bij Harvey: h.limon@divers.nl

Klussenproject

Jongens & meiden 12 - 16 jaar
woensdag 13.30 - 15.30 u
Info bij Jos: j.de.kort@divers.nl

Beste lezers

Interview met Bas van Kampen van het fotodagboek

We zijn er weer met ons laatste nieuws van de wijk.
Zoals jullie weten zit de vakantie er weer op.
Maar gelukkig komt Pasen er weer aan.
Geniet van deze krant en nog heel veel lees plezier.

Het fotodagboek bestaat uit twee delen :
fotograferen en filmen.

De kinderredactie

Verhuizing Paus Joannesschool
We gaan 25/26 maart verhuizen. We zijn al druk bezig
met het inpakken van alle spullen zoals computers,
boeken, tafels, kasten en nog veel meer. We gaan naar
de nieuwbouw bij de Kooikersweg verhuizen.
We zouden 4 maart verhuizen maar dat ging niet door dus nu moeten we wachten
tot 25/26 maart. Intussen was het carnaval en zijn de barakken geplaatst. We
kunnen bijna verhuizen.

Bij fotograferen moet je eerst oefenen met de
camera. Daarna moet je een verhaal over iets maken
wat je leuk vindt.
Eerst moet je met de camera oefenen en dan moet je
een film maken over iets wat je leuk vind?
De film mag je niet langer dan 1:30 minuten duren. Je
mag de camera een week lenen.
Oefenen voor de camera.
De film opnemen.
Vier weken. Twee weken film en twee weken foto.
Ja, als we klaar zijn maken ze van alle verhalen en
foto$
s een dagboek.

Verhuizing Kruisboelijn
Beste buurtbewoners,
Misschien heeft u al gehoord dat we al in de mei vakantie spullen van onze school gaan verhuizen. Ze zijn bij onze school de struiken en een
paar bomen aan het weg halen. Want als het goed is gaan wij na de mei vakantie al naar de noodlokalen. Het wordt een spannende tijd voor ons!
Maar vooral voor meneer Eric [onze aankomende directeur] want onze directeur meneer Wim gaat volgend jaar met pensioen. Daarom krijgen
wij een nieuwe directeur. We zullen na de meivakantie in de noodgebouwen komen. Als u dicht bij b.s. de kruisboelijn woont zult u een beetje
mee kunnen genieten van het geluid. Voor de kinderen die toetsen moeten maken wordt het ook moeilijk om te concentreren.
Vriendelijke groet van Femke & Anouk

Beste Carnavallers,
Wij met de hele kruisboelijn hebben vrijdag 4 maart feest gevierd in de helftheuvel passage. Elke klas inclusief de kleuters, heeft een dansje
gedaan waarbij een liedje zat dat juf Ellen had uitgekozen. De gekozen raad van elf van onze school had ook gezongen en er hard voor geoefend
en gaven voor de andere dansjes punten. En jammer genoeg was de muziek niet goed te horen. Dat was wel jammer want daardoor waren er
een paar van de optredens een beetje mislukt en was het een beetje uitgelopen .Maar voor de rest waren er veel leuke activiteiten waar we
ons konden uitleven. Bijvoorbeeld: blikgooien, sjoelen, schminken, koekhappen, tekenen, dansen en je kon ook iets te drinken en iets te snoepen
halen. Dus het was een super leuk en anders carnaval feest voor onze school !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Femke & Anouk!

Bezoek aan De Ontdekhoek
Hallo Beste Lezers, we zijn donderdag met groep 7a en 7b naar de
ontdekhoek geweest. Je kon daar lepeltje smeden, foto$
s maken, zeep
maken, metselen en nog veel meer. En ook groep 1-2 b is gegaan.
Groep 4b is ook gegaan. Op vrijdag is groep 4a, groep 5 en groep 3.
Voor groep 5 en groep 3 is het helaas niet doorgegaan.
Zeep maken vond ik heel leuk. Je moest een paar zeepbolletjes in een
bak doen, dan fijn maken met een stamper en je moest er een beetje
water bij doen. Dan kon je een vormpje maken en je mocht een lekker
geurtje uitzoeken. Je kon kiezen uit lavendel, roos, appel en nog veel
meer.
groetjes van Loubna

Wijktheater 18 maart
Hallo beste lezers,
Vrijdag 18 maart was er een wijktheater gehouden vlakbij de helftheuvel.
Het voorstelling heet footloose. Ze wonen in een stad waar ze niet mogen
dansen. Een van hun komt uit Chicago en houdt van dansen, hij doet het
altijd. De jongen zegt altijd tegen de anderen: "probeer dit eens, dansen is
heel erg leuk". De anderen proberen het, de juf komt er op een dag achter
en zegt het tegen de dominee dat ze zaten te dansen maar ze zei ook dat
ze het ook deed. Op het eind zegt de dominee dat ze weer mogen dansen.
Het is gehouden door de Cosmo groep. En wat heel knap van hun is dat ze
het zelf hebben gemaakt.

Het wijktheater was weer gezellig

Gezocht: Vrijwilligers (m/v) voor het Wijktheater Kruiskamp

Jeugddisco's in De Helftheuvel
Ouders zoeken Ouders

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

073 623 1007

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

BBS 10 JAAR haalt CIRCUS naar 's-Hertogenbosch !!

'S-PORT activiteiten in West

Kom kijken en doe mee! Je kunt kiezen wat jij leuk vindt!

Flik-Flak dependance in de Kruiskamp

50Plus SPORT, ook bij u in de buurt

Gratis Mastermind cursus nu in 's-Hertogenbosch

BOSSCHE Başak

Döner
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. € 3,50 - Kapsalon € 3,50/€ 5,00 - Dürüm € 4,00
Turkse Pizza v.a. € 2,00 - Kleine, grote en Mixschotels v.a. € 7,00 - Tonijnsalade ui € 3,25
Frisdranken v.a. € 1,20

Colofon

