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Van de Redactie

Grote Multiculturele Braderie

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken

Kijk op de binnenpagina's

Kom naar de wijktafel van 30 juni a.s in SCC De Helftheuvel !!
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Column John Coeleveld

Vakantie is niet voor iedereen
hetzelfde
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Wist U dat.........

Welkom bij Juvans Maatschappelijk werk in Den Bosch
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Welkom bij Juvans Maatschappelijk werk

Wijkplein de Helftheuvel zoekt enthousiaste vrijwilligers

Computerworkshops in De Helftheuvel

Voedselbank West zoekt eierdoosjes

Sportclub Topfit
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Ouderenactiviteiten in De Helftheuvel

Bingo bij het Gemengd Koor in SCC De Helftheuvel

Van de Wijkraad West
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Van de Wijkraad West - vervolg

3 september a.s. Groot Wijkfeest West in en rondom de Helftheuvel
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Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, juni 2011

Er is van alles aan de gang in de Schutskamp

Volop aandacht voor de ontdekkingsreizigersbuurt
Eind vorig jaar kwamen de bewoners van de ontdekkingsreizigersbuurt en mensen van instellingen die
in de Schutskamp actief zijn voor het eerst bij elkaar. Sindsdien is er heel wat gebeurd. De activiteiten
en acties schieten als paddestoelen uit de grond. Veel bewoners doen mee en steken de handen uit de
mouwen. De ontdekkingsreizigersbuurt heeft een drukke tijd voor de boeg.
Brahim Settout is vanuit Divers bij de
buurt betrokken. ‘De ontdekkingsreizigersbuurt is jarenlang een vergeten
gebied geweest. Dat is snel veranderd.
Van alle kanten komen de bewoners in
beweging. Het mooie is dat bewoners in
de gaten krijgen dat hun mening ertoe
doet. Dat als je meedoet, je ook meebeslist over de buurt. Dat het zin heeft om
iets aan te pakken omdat je met meer-

dere bewoners samen sterker staat. De
ontdekkingsreizigersbuurt is wakker
geworden.’
Fleurige plantjes
Donderdag 19 mei zijn jongeren uit de
buurt bij elkaar geweest. Eerst om te
voetballen, en daarna om te praten over
wat zij voor ideeën en wensen voor de
buurt hebben. Eind mei was er een

voortuinendag. Divers, BrabantWonen en
Zayaz stelden de plantjes beschikbaar. Op
de groenstrook aan de Marco Polostraat
ontmoetten de bewoners elkaar onder
het genot van een hapje en drankje. Een
erg geslaagde activiteit. Op 17 september
staat een grote schoonmaakactie op het
programma.
Sociale kaart
De groenstrook aan de Marco Polostraat
is volgens de bewoners een plek om aan
te pakken. Over het hoe en wat gaan
bewoners en instellingen in september
verder praten. Ook over de openbare
ruimte wordt gepraat. Daar is een eerste
gesprek over geweest. Een van de ideeën
is een groep contactpersonen voor de
buurt. Een sociale kaart is in de maak.
Dat is een verzameling van actieve
organisaties in de buurt. De sociale kaart
laat zien waar je moet zijn.
Onderhoud nodig
Hassan El Hamdaoui is één van de actieve
bewoners die zich vanaf de eerste
bijeenkomst inzet voor zijn buurt. Hij is
steeds van de partij en vooral actief rond
de Zayaz-woningen in de buurt.
‘Die zijn slecht en hebben dringend
onderhoud nodig. Eerst hebben we ruim

Hassan El Hamdaoui met andere bewoners van de ontdekkingsreizigersbuurt voor hun
Zayaz-woningen. Eén van de onderdelen van de buurtaanpak.

Lees verder op pagina 2.

Laatste nieuws
De gemeente heeft geld vrijgemaakt voor het opknappen van de groenstrook en het speelveldje tussen de Marco Polostraat en
de Hudsonlaan. Dat is goed nieuws voor iedereen die bezig is met de buurtaanpak van de ontdekkingsreizigersbuurt. Ontwerpster
Mirjam Baerveldt komt naar de wijktafel op 30 juni om met de bewoners over de eerste ideeën te praten. Doe en denk mee.
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tweehonderd handtekeningen opgehaald en aan Zayaz aangeboden. Daarna
zijn we met klachtenformulieren bij alle
bewoners aan de deur geweest. 128
bewoners deden mee. Zij hadden meestal
meerdere klachten. Het hele pakket
formulieren heb ik naar Zayaz gebracht.
Vanaf toen zijn we met onze verhuurder
in gesprek. Zo is afgesproken dat de
kleine reparaties meteen zouden gebeuren. Dat is nu aan de gang. Rond deze

tijd zou Zayaz met een plan komen voor
de grote klachten die we hebben.’
Stem laten horen
Gebiedsconsulente Ingrid Bruijs van
Zayaz: ‘De kleine reparaties zijn afgerond. De grote klachten, zoals vocht,
tocht en scheurvorming hebben we
steekproefsgewijs onderzocht. Net als het
verzoek van de bewoners voor dubbele
beglazing, De resultaten van de inspec-

ties zijn nu bekend. Binnenkort gaan we
de bewoners informeren over de toekomstplannen voor hun woning.’
Hassan: ‘Eerst probeerde ik altijd alleen
mijn klachten verholpen te krijgen. Dat
lukte niet altijd even goed. Maar nu we
het met elkaar aanpakken, zit er ineens
beweging in. Ik heb er vertrouwen in dat
Zayaz onze woningen goed opknapt.
Bewonersprotest, samen je stem laten
horen, het werkt. Dat zie je bij ons.’

Cijfers en gevoel van bewoners lopen sterk uit elkaar

Een boeiend avondje veiligheid
Het was wat minder druk dan normaal bij de wijktafel van 21 april. De eerste
zomerse week van de lente was daar waarschijnlijk niet vreemd aan. De avond was
er niet minder boeiend om. Zo’n dertig bewoners en mensen van instellingen
praatten en discussieerden over veiligheid. Een bijeenkomst die weer eens bewees
dat de cijfers een ander verhaal vertellen dan wat de bewoners er van vinden.
Desondanks stond op het eind van de avond vast dat West er weer veiliger op is
geworden. Het gaat steeds beter met de wijk.

Met 51 procent afgenomen. Vernieling
dan? Met 39 procent afgenomen.
Jeugdoverlast? Gelijk gebleven. Veel
rood was het antwoord van bewoners
op de zes vragen, terwijl vijf keer groen
en een keer geel de goede antwoorden
waren.

Onderdeel van de avond was een heuse
quiz. Alle aanwezigen kregen drie
kaartjes. Een rode, een gele en een
groene. Rood was verslechterd, groen
verbeterd en geel gelijk gebleven.
Hoe denken jullie dat het met woninginbraken zit? Voornamelijk rood, dus
verslechterd, bleek uit de stemming. Het
antwoord was niet minder verrassend:

Maar twee goed
De gunstige politiecijfers strookten niet
of nauwelijks met de veiligheidsgevoelens van de bewoners. Zij dachten vaak
veel negatiever dan de cijfers lieten zien.
Dat bleek nog eens uit de uitslag. De
winnaar had er vier goed, nummer twee
maar twee. De rest stak zijn of haar
vinger maar niet eens op.

de woninginbraken waren met 22
procent afgenomen. Hetzelfde lot
onderging de vraag over auto-inbraken:
een enkele groen kaart en verder gelijk
opgaand rood en geel. Ook het aantal
auto-inbraken bleken ﬂink gedaald. Bij
geweld stemde de zaal grotendeels rood
terwijl daarbij een afname van 21
procent was te zien. En drugsoverlast?

Bossche Battle voor
Kruiskamp/Schutskamp en Boschveld
Niet zo groot als vorig jaar, maar even
spannend. En net zo leuk om aan mee te
doen. Kinderen van 8 tot 12 en jongeren
van 12 tot 18 uit Hambaken, Graafsewijk,
Kruiskamp/Schutskamp en Boschveld
nemen het deze maanden tegen elkaar
op. West is goed vertegenwoordigd. De
Bossche Battle loopt als een trein. Op 4
juli is de slotmanifestatie in de Muzerije.
Een van de uitschieters was het Groot
Zelfgemaakt Schoolorkest. Leerlingen
van de Paus Joannesschool presenteerden
na het nodige oefenen op 8 juni een
groots opgezette muziekvoorstelling met
bestaande en zelfgemaakte instrumenten. Het was een geweldig spektakel en
een drukte van jewelste.
Kinderen maakten ook kunst van afval,
jongeren deden aan breakdance, tafeltennis, volleybal en natuurlijk voetbal.
Een geslaagde Bossche Battle zit er weer
bijna op.
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Buurtvaders de Kruiskamp al zes jaar actief

‘Wij dragen een steentje bij aan de veiligheid’
Zo’n zes jaar geleden waren Marokkaanse jongeren in de Kruiskamp erg onrustig. Er gebeurde van alles in die tijd. De jongeren
haalden verschillende keren het Brabants Dagblad. De buurt stond op z’n kop. ‘Wij zijn toen in 2005 begonnen als buurtvaders,’
vertelt Mohammed Nazih. ‘Met zes Marokkaanse vaders uit de Kruiskamp. Daar zijn we nog met vieren van over en we lopen
nog steeds vier tot vijf dagen enkele uurtjes per dag door de buurt. Wij kennen de jongeren en de jongeren kennen ons. We
spreken ze aan als we iets zien of horen dat niet goed gaat.’
De vier buurtvaders - Mohammed Nazih,
Ismaël Chouaa, Mohammed Guen Foud
en Mohammed Seraje - waren de eersten
in ’s-Hertogenbosch. Later kregen de
Hambaken en de Hofstad ook buurtvaders. Ismaël: ‘Je kent elkaar al zo lang en
zo goed. We zijn een soort familie.
Daarom houden we het ook al die jaren
vol. We zien dat onze aanwezigheid
ertoe doet. Dat de problemen met
jongeren zijn afgenomen. Zo dragen wij
ons steentje bij aan de veiligheid in de
Kruiskamp.’

Maken verschil
Mohammed Nazih is ook al zo’n tien
jaar elke vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur
in winkelcentrum De Helftheuvel te
vinden. ‘Daar loop ik samen met veiligheidsmensen rond om te kijken of alles
goed gaat. We hebben een tijd veel last
gehad van jongeren, maar dat is gelukkig niet meer zo. Het gaat nu goed.’
Winkelier en voorzitter van de winkeliersvereniging Gery de Bruin is te
spreken over de buurtvaders. ‘Wat zij
hier in het winkelcentrum en in de

De buurtvaders v.l.n.r. Mohammed Nazih, Ismaël Chouaa, Mohammed Guen Foud en
Mohammed Seraje met in het midden Gery de Bruin, sponsor van de nieuwe jassen.

Doe mee aan het Bewoners Informatie Netwerk

Extra oren en ogen in de wijk
Wijkagent John Coeleveld vertelde
tijdens de laatste wijktafel over het
Buurt Informatie Netwerk (BIN) dat als
proef in Schutskamp en Kruiskamp gaat
draaien. ‘Wie als bewoner hieraan
meedoet, geeft anoniem - als een paar
extra oren en ogen in de wijk - door als
je iets ziet wat niet klopt. Met de mail.
Hoe alerter bewoners op veiligheid en
leefbaarheid zijn, hoe doelgerichter wij
als politie kunnen optreden. Stel:
verschillende bewoners laten ons weten
dat ze bij verschillende inbraken een
jongen met een rood petje op een
zwarte scooter hebben gezien. Dat
maakt de opsporing voor ons een stuk
makkelijker. Bewoners geven kleine
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puzzelstukjes door die wij in de goede
volgorde leggen. Trouwens het gevoel
van veiligheid wordt groter als je grip
hebt op je omgeving. Als het project
een tijdje draait, komen we er aan de
wijktafel op terug om erover te vertellen.’
Inmiddels heeft het Bewoners
Informatie Netwerk in elke buurt van
West enkele coördinatoren, contactpersonen voor de extra oren en ogen in
de wijk. Belangstelling?
Mail (r.bosch@s-hertogenbosch) naar
wijkmanager Riekje Bosch. Gewoon
doen. Meedoen is een kleine moeite en
levert veel op.

Kruiskamp doen, is erg belangrijk. Zij
spreken een groep aan die wij niet zo
makkelijk aan kunnen spreken. Samen
met anderen die ook met de veiligheid
in de wijk bezig zijn, maken zij het
verschil.’
Heel hard nodig
‘Jongerencentrum De Mix is gesloten
terwijl het maar de vraag is of het
jongerencentrum aan de Eendenkooi
ooit opengaat,’ verzucht Ismaël.’ Nu
staat er weer een grote groep jongeren
bij de ingang van het winkelcentrum
rond te hangen. Het is gelukkig zomer,
maar als het weer minder wordt, willen
ze naar binnen en dan hebben we in het
winkelcentrum een probleem. Het is
echt heel hard nodig dat er een nieuw
jongerencentrum komt. Dat voorkomt
een heleboel problemen.
Nieuwe jassen
Mohammed: ‘We hebben pas nieuwe
jassen, gesponsord door Modehuis de
Bruin. In die herkenbare kleding lopen
we door de Kruiskamp. Alle straten
komen aan bod. Als we jongeren
tegenkomen, maken we een praatje. Als
ze dingen doen die niet kloppen,
spreken we ze erop aan. En als ze ergens
staan waar ze overlast veroorzaken,
zeggen we dat ze beter ergens anders
kunnen gaan staan omdat anderen er
last van hebben. Wij adviseren de
jongeren.’

Circus op de
Mgr. Bekkersschool
Op dinsdag 5 juli hebben de leerlingen van de Mgr. Bekkersschool
een feestdag. Die staat in het teken
van het circus. Samen met circusschool Don Bourgon gaan zij een
mooie voorstelling in elkaar zetten.
De leerlingen treden om 14.15 uur
op in sportzaal De Schutskamp.
Ouders, buurtbewoners en bewoners
van De Taling zijn van harte
uitgenodigd.
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Kleurrijke activiteiten voor heel West
Op zaterdag 3 september heeft West een groot evenement in huis. Het vindt plaats in en rond
De Helftheuvel. De Marokkaanse Comités Kruiskamp en Schutskamp/Deuteren, de Turks Sociaal
Culturele Vereniging en de Wijkraad West tekenen voor de organisatie. Bewoners van allerlei
kleur en achtergrond kunnen meer van elkaars cultuur en geschiedenis zien. Het wordt een
geweldig en groots feest met allerlei optredens, circus en een modeshow. Ook sport en spel
krijgen ruim aandacht. Net als lekkere internationale hapjes.
De Turkse Sociaal Culturele Vereniging
was in mei ook al actief. Toen organiseerden vrijwilligers een tweedaagse
braderie. Op zaterdag en zondag 21 en
22 mei was het een drukte van jewelste.
Veel wijkbewoners kwamen een kijkje
nemen. Twee dagen om elkaar te leren
kennen en meer te weten komen van
elkaars cultuur en achtergrond.
Beide multiculturele activiteiten kregen
een helpende hand vanuit de Big-pot
voor bewonersinitiatieven.

De braderie op 21 en 22 mei trok heel wat
bekijks.

Vrijwilligers bezoeken oudere
weduwen en weduwnaars
Welzijnsonderneming Divers start in West met een bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars
van 60 jaar en ouder. Zij worden bezocht door vrijwilligers die zelf weduwe of weduwnaar zijn en
uit eigen ervaring weten wat het is om alleen te komen staan.
De vrijwilligers bezoeken mensen die
drie tot negen maanden geleden hun
partner verloren. Ze luisteren naar het
verhaal van de verweduwde en bieden
steun door stil te staan bij het verlies.
De vrijwilligers hebben ter voorbereiding
een cursus rouwbegeleiding gevolgd.

Aanleiding tot dit initiatief is de
behoefte van veel ouderen om te
kunnen praten met mensen die
hetzelfde hebben meegemaakt.
De coördinatie van de bezoekdienst is
in handen van het ouderenwerk van
Divers.

Weduwen en weduwnaars die
belangstelling hebben voor een bezoek
kunnen telefonisch contact opnemen
met de coördinator van de bezoekdienst, ouderenwerker Moniek van Oss,
648 86 35 of m.van.oss@divers.nl.

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.
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Beste lezers
Zo vlak voor de vakantie hebben we het heel druk

Verhuizing Imam Albogari
We zijn al een tijdje verhuisd naar de tijdelijke school :

(gehad) met heel veel dingen. Verhuizingen, Circus,

Het Overpad. We hebben hier onze eigen lokalen die we

Schoolpleinconcerten. Daarom dit keer weinig tekst

mogen lenen.School begint nu een half uurtje later i.v.m

maar wel veel foto's. Dus heel veel kijkplezier.

het andere school. Onze pauzes zijn ook later geworden

De kinderredactie

en automatisch is de school ook later uit. Dat is om 15:30
uur. Na de zomervakantie gaat de school weer verhuizen

Hele fijne vakantie !!

naar een tijdelijk noodlokaal. Daar blijven de kinderen tot
de nieuwe school gebouwd is. Onze oude school is nu
helemaal plat. Die is ongeveer over 2 jaar klaar.

Schoolplein concert
Zelf instrumenten maken en bespelen. Zingen,dansen en lol maken
natuurlijk. Paus Joannesschool heeft 8 juni een schoolpleinconcert
gegeven en de Mozaiëk op 9 juni.
De kinderen hebben 3 dagen de tijd gehad om te oefenen. Dat zoiets
in een korte tijd gelukt is hebben de bezoekers in levende lijve mogen
bewonderen. Het was een leuke dag!
Het Groot Zelfgemaakt Schoolpleinorkest is een van de cultuurprojecten op initiatief van De Muzerije (met dank aan de foto) voor
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alle groepen van het basisonderwijs.

De circusvoorstelling op 30 mei
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Spetterende wijkavond

Disco's voor de jeugd in De Helftheuvel
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Kinderwerk - Divers

649202_WgW_kruiskamp.indd 13

15-6-11 8:09

Je oppasdiploma halen !!

Voortuinendag Ontdekkingsreizigersbuurt

Linda Wolfs, Allround Kapster

Lisa's Hairfashion

Churchilllaan 93
5224 BT 's-Hertogenbosch

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

073 623 1007
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Jongeren en Professionals in dialoog

Open dagen watersportvereniging Engelermeer
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Spotlight op Sportpunt West

Colofon
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