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Computercursussen in SCC De Helftheuvel

Vooraankondiging Vrijwilligerscafé

Bamboe Hart

Even voorstellen: Bamboe Hart



Carnavalsvereniging Genoten.....

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

Gedicht van Boer Kees



De Bossche Hoeve.....

Werkgroep Hudsonlaan.....

Start 45+ VOETBAL bij voetbalvereniging SV BLC op Zuid.....

Wijkteam West van ZAYAZ

Heeft U misschien een wandelstok gevonden?

Buurt Informatie Netwerk heeft al bijna driehonderd leden

‘Het loopt lekker met het BIN’
‘We zijn nu tweeënhalve maand bezig,’ zegt Jeff Guldenaar, één van de vijf coördinatoren  

van het Buurt Informatie netwerk (BIN). ‘En het loop lekker. Bijna driehonderd bewoners van  

de Schutskamp en Kruiskamp doen mee en elke dag komen er nog meer bij. Inmiddels zijn zo’n 

vijftig mailtjes naar de BIN-leden gestuurd. Met informatie, waarschuwingen en vragen om 

medewerking en op te letten. Mede door het BIN is kortgeleden een groep mensen opgepakt  

die met een wisseltruc bewoners geld afhandig maakte.’

‘Als coördinatoren - BINco’s - zijn wij  
de tussenpersonen tussen de wijkagent 
en alle BIN-leden,’ vult Hans Kieft aan. 
‘Wij krijgen de mails van de wijkagen-
ten binnen en sturen die door naar alle 
leden. De bewoners reageren ook weer 
naar ons, wij verzamelen die reacties en 
geven ze door aan de wijkagent. Per 
mail laten we weten hoe je het best 
kunt reageren. Meestal naar de BINco, 
maar soms ook naar een 0900-nummer 
of direct naar 112 bij verdachte situa-
ties. Waar dat kan laten we ook weten 
hoe iets afloopt, als iemand gepakt is of 
een voorval is opgelost. Dat is belang-
rijk, want zo laat je zien dat melden 
belangrijk is en er toe doet.’

Extra ogen en oren
Per week sturen de wijkagenten meestal 
vier mailtjes via de coördinatoren naar de 
bewoners. Twee voor de Schutskamp en 
twee voor de Kruiskamp. Meestal op 
maandag en donderdag. Als de mail geen 
uitstel kan hebben, worden de mailtjes 
meteen verstuurd. De BINco’s kijken elke 
dag of er ‘post’ is. Jeff: ‘Het is een netwerk 
van buurtbewoners dat met elkaar bezig is 
om de Schutskamp en Kruiskamp veiliger 
te maken. We zijn zeg maar driehonderd 
paar extra ogen en oren. De politie is onze 
voeding. Als wij bijvoorbeeld een mail 
binnenkrijgen om uit te kijken naar een 
gele auto die bij een inbraak betrokken 
was of naar een groepje jongens, van wie 

één met een opvallend rood petje, die  
een winkelruit hebben ingegooid, heb  
je meteen driehonderd bewoners die 
meekijken en meeluisteren. En dat  
zijn heel wat extra ogen en oren.’ 

Dragen steentje bij
‘Al die BIN’ers helpen misdrijven en andere 
vervelende voorvallen voorkomen door 
goed op te letten, verdachte zaken door  
te geven en elkaar te waarschuwen en tips 
te geven. Iedere bewoner die meedoet, 
draagt een steentje bij aan een veilige 
woonomgeving en veilige buurten. Dat  
zal het veiligheidsgevoel van de bewoners 
positief beïnvloeden. Of het met de 
politiecijfers ook de goede kant opgaat,  
is nu nog niet te zeggen. Daar zijn we nog  
te kort voor bezig. Maar het moet wel gek 
gaan, wil dat niet zo zijn.’

Positieve geluiden
‘Het systeem om de meldingen te be heren 
was bij de start vrij krakkemikkig,’ laat Hans 
weten. ‘Dat hebben we in samen werking 
met onze “collega’s” uit Maaspoort zo 
aangepast dat het nu goed werkt. In de 
Schutskamp en Kruiskamp én in Maaspoort 
draait het BIN als proef. Als het in deze 
wijken een succes wordt, krijgt elke wijk in 
‘s-Hertogenbosch de mogelijkheid een 
eigen Buurt Informatie Netwerk op te 
zetten. De bewoners die meedoen zijn 
enthousiast. Ook van de wijkagenten 
komen positieve geluiden. Kortom, we 
hadden ons geen betere start kunnen 
wensen.’

Meer weten of meedoen?  
Kijk op www.bindb.nl.

Jeff Guldenaar en Hans Kieft: ‘We horen positieve geluiden.’

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, april 2012
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‘Iedereen heeft talenten’

Talentenbank binnenkort van start
‘In Boschveld en Hambaken hebben ze al langer een Talentenbank en die lopen hartstikke goed,’ 

vertelt Anine Vloedgraven van Divers. ‘Binnenkort komt er ook eentje in Schutskamp en Kruiskamp. 

We gaan in deze twee buurten de talenten van bewoners opsporen en in kaart brengen. Waar is 

iemand goed in en wat kan die persoon voor een ander betekenen? Aan de andere kant heb je 

bewoners die iets willen en dat zelf niet kunnen. Boodschappen halen omdat je slecht ter been bent 

bijvoorbeeld of Spaanse les omdat je op vakantie gaat. Misschien zoek je wel andere kaarters voor je 

klaverjasclubje. De talenten en de mensen met een vraag brengen wij bij elkaar.’

‘Op de wijktafel van 26 april kom ik over 
de Talentenbank praten. Wat de bedoe-
ling is en hoe het allemaal werkt. Als ik 
er toch ben, maak ik meteen van de 
gelegenheid gebruik om bewoners op te 
roepen mee te doen. Ook als vrijwilliger 
om de Talentenbank mee te draaien. De 
wijktafel is meteen het officiële start-
schot voor de Talentenbank.’

Wij koppelen
‘Over het algemeen is het lastig om een 
ander te vragen iets te doen. Die rol 
nemen wij bij de Talentenbank over. Wij 
brengen het talent en de vrager bij 
elkaar. Vraag en aanbod. Wij koppelen, 
wij matchen de een aan de ander. Dat 
werkt. Je ziet in bij voorbeeld Boschveld 

dat daar al honderd talenten en vragers 
in de kaartenbak zitten. Er zijn ook al 
een heleboel matches uit voortgeko-
men.’

Van alles
‘Talenten kunnen iemand helpen met  
de administratie, een zieke of oudere 
regelmatig bezoeken, iemand wegwijs 
maken in de buurt, mensen een keertje 
wegbrengen met de auto, een schilde-
rijtje ophangen of andere kleine 
reparaties doen of kinderen helpen bij 
hun huiswerk. Het kan ook zijn dat 
bewoners van de Schutskamp en 
Kruiskamp samen willen koken, de 
straat opfleuren of een wandelclubje 
willen beginnen. Het kan van alles zijn. 

Iedereen heeft talenten. Alleen weet 
nog niet iedereen dat.’

Goed gevoel
‘Voor de vragers is duidelijk wat ze 
eraan hebben, maar ook de talenten 
krijgen er een heleboel voor terug.  
Het is erg leuk om te doen, iets voor  
een ander te betekenen. Je helpt 
iemand vooruit en dat geeft een goed 
gevoel. Mensen die je hebt geholpen, 
zijn blij en dankbaar. We houden 
trouwens eens per kwartaal een bijeen-
komst waar alle talenten en vragers bij 
elkaar komen. Ik zou aan het eind van 
het jaar tevreden zijn als we veertig 
talenten en bewoners die iets willen 
hebben opgespoord.’

Talent Kurt Herman doet de tuin bij Wijkplein Helftheuvel. Al jaren.

Meer weten of meedoen?  
Bel naar het Wijkplein (622 16 06) of 
loop daar even binnen tijdens het 
spreekuur van de Talentenbank.  
Elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur 
(Helftheuvel passage 117).  
Gewoon doen.
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‘Ik zit hier goed op mijn plek’

‘Ik ben pas kort aan de gang, maar  
ik moet zeggen dat ik al aardig de weg 
weet in Schutskamp en Kruiskamp. Dat 
heeft ook te maken met mijn eerdere werk 
in Boschveld en Deuteren waardoor ik een 
aantal bewoners en werkers ken. Dat 
scheelt. In mijn eerste maanden hier heb ik 
veel met bewoners en mensen van instel-
lingen gesproken. Het valt me op dat 
professionals en de vrijwilligers zij aan zij 
samenwerken. Dat is erg belangrijk en daar 
wil ik graag aan meedoen.

Ik ga verder waar mijn voorgangers zijn 
gestopt. Ik neem hun werkzaamheden 
over. Als wijknetwerker ga ik aan de slag 
met signalen van bewoners over overlast of 
over bewoners waar anderen zich zorgen 
over maken. Het Wijkplein en de Talenten-

bank krijgen mijn 
volle aandacht en  
ik ga de samen-
werking tussen 
vrij willigers en 
mensen van instel-
lingen nog meer  
vorm geven. Ik ga  
ook nog aan de slag 
met een nieuwe 
groep straatcontact-
personen. Hoewel  
ik nog kort in de 
Schutskamp en 
Kruiskamp actief  
ben, voel me al 
helemaal thuis. Ik  
zit hier goed op  
mijn plek.’

Alle activiteiten voor kids staan op de ‘S-PORTkaart

‘West is sportiever dan het zelf denkt’

Wendy Assmann en Edwin Smolders zijn 
twee van de medewerkers ´S-PORT die 
in de Schutskamp en Kruiskamp actief 
zijn. Wendy werkt met kids van 4 tot 12 
jaar. Edwin houdt zich bezig met 
Sportpunt West om de sport meer naar 
de wijk te brengen en de wijk meer 
naar de sport verenigingen. Onlangs 
brachten de sportwerkers een 
´S-PORTkaart voor kids uit, een soort 
weekkalender, waarop alle sporten en 

andere vormen van bewegen staan. Die 
zij zelf organiseren, maar ook die van 
alle sportverenigingen in West.

In een oogopslag
‘Op die ´S-PORTkaart staat alles wat je  
wilt weten,’ zegt Wendy. ‘De activiteit,  
op welke dag het is en op welke tijd, 
waar het is en wat het kost. Alles kun je 
in één oogopslag vinden. Of het nou 
om judo, taekwondo, fitness, dans, 

kickboksen of tafeltennis gaat. Om 
capoeira, voetbal, tennis, atletiek of 
basketbal. We organi seren ook Plein 
Actief! – spelen en sporten op het 
schoolplein – kidsgym, de meidenclub, 
de voetbalschool, de sportinstuif en 
gymplus. Dat is een extra gymles buiten 
schooluren. Alle activiteiten zijn voor 
jongens en meisjes.’

De weg wijzen
Edwin: ‘De ´S-PORTkaart ligt overal. In 
buurthuizen, bij huisartsen en op 
scholen bijvoorbeeld. Sneller ben je op 
internet. Op www.s-port.nl zie je alle 
activiteiten op een rijtje. Nog beter bel 
je Wendy of mij. Dan kunnen wij je de 
weg wijzen en je advies geven wat het 
beste is om te doen. Iedereen heeft 
tegenwoordig de kans om te sporten. 
Vroeger was dat wel anders. Nu heb je 
bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds (JSF) 
dat ouders financieel in staat stelt om 
toch mee te doen. Ook hierbij kunnen 
we de weg wijzen.’

Een zwembad
‘Sinds een aantal jaren heeft West veel 
meer mogelijkheden om te sporten en  

Anine Vloedgraven werkt al ruim twaalf jaar bij Divers en sinds drie maanden in de Schutskamp en Kruiskamp. Dat doet ze 
als opbouwwerker. Ze volgt Ton van Aalst op wiens contract door de bezuinigingen jammer genoeg niet werd verlengd. 
Daarvoor was Diny Ceelen jarenlang het Divers-gezicht in de twee buurten.

Lees verder op de volgende pagina

In West lopen maar liefst acht sportwerkers rond. Of beter gezegd: acht medewerkers ´S-PORT, zoals ze officieel heten.  
Vier van hen zijn gymleraar aan de verschillende basisscholen in West. De andere vier zijn actief in de buurten, zoals de Schutskamp en 
Kruiskamp. Met kinderen, jongeren en volwassenen. Zij zetten allerlei activiteiten op touw, proberen kinderen en jongeren de overstap 
naar verenigingen te laten maken en zijn bezig met Sportpunt West om de sport beter bij de wijk te betrekken en andersom.

Wendy Assmann en Edwin Smolders.



Eén van de vele activiteiten: judoschool Mark Kradolfer verzorgt 
judolessen tijdens de gymles op basisschool De Ontdekking.

Meedoen of meer weten? 
Bel Wendy Assmann (06 52 58 52 63) 
of Edwin Smolders (06 52 58 52 64), 
kijk op de site (www.s-port.nl) of mail 
(w.assmann@s-hertogenbosch.nl 
of e.smolders@s-hertogenbosch.nl).

Vervolg van vorige pagina

te bewegen. Toch hoor je steeds dat 
West het minste aantal sportende 
bewoners en een hoog percentage 
overgewicht bij kinderen heeft, in 
vergelijking met de rest van de stad. Ik 
denk dat het tijd is om dat opnieuw te 
onderzoeken. Het zou me verbazen dat 
die oude cijfers nog kloppen. West is 
sportiever dan het zelf denkt.’

Wendy: ‘West heeft heel wat sporten 
in huis. Zwemmen is een grote 
uitzondering. Jammer, want de 
behoefte daaraan is erg groot. 
Schutskamp had vroeger een zwembad 
en sinds enige tijd zijn bewoners weer 
bezig om het zwembad in ere te 
herstellen. Laten we hopen dat dat 
lukt, want dat zou het sportgevoel 
in de Schutskamp en Kruiskamp een 
geweldige stimulans geven.’

De gebouwen van de Brede Bossche School Kruiskamp krijgen steeds meer hoogte. ‘Het schiet goed op.’

‘Het schiet goed op’

‘Maandelijkse schoonmaakacties zoals in Belgische en Nederlandse buurt’

Overal schone buurten

‘We gaan de buurten helpen om dit  
van de grond te krijgen,’ zegt Jan.  
‘En we zorgen voor het schoonmaak-
materiaal. In de Schutskamp en Kruis-
kamp is al veel gewonnen. Nog niet 
eens zo lang ge leden waren er in de 
buurten verschillende hotspots, plekken 
waar mensen hun groot vuil neer-
gooiden. Die zijn allemaal verdwenen. 
Er is nog maar één plek waar we ons 
wat zorgen over maken.’

Met z’n allen
‘De Schutskamp en Kruiskamp zijn 
actieve wijken,’ vult Abdellah aan. ‘Ook 
als het op schoonmaken aankomt. Zoals 
gezegd gaat het in de Belgische en 

Nederlandse buurt fantastisch. Je hebt 
ook andere buurten die af en toe een 
schoonmaak actie houden. Tel daarbij 
de een grote groep straatcontactperso-
nen, huurders van Zayaz, die de handen 
uit de mouwen steken, doorgeven als er 
iets kapot is of als er ergens troep ligt. 
In West lopen ook nog eens zo’n 25 
prikkers rond die regelmatig de troep 
weghalen. En vergeet Proper Jetje niet, 
die buurt kinderen oproept om mee te 
doen bij de schoonmaakacties. Divers, 
BrabantWonen en andere gemeente-
lijke afdelingen dragen hun steentje bij. 
Met z’n allen gaat het zeker lukken om 
overal schone buurten te krijgen.’

Dat is de toekomst
Jan: ‘Het heeft ook met verandering  
van gedrag te maken. Je hoeft niets op 
de grond te gooien. Het is juist normaal 
om dat niet te doen. In de Belgische  
en Nederlandse buurt spreken kinderen 
elkaar aan als dat toch gebeurt. Dat is 
belangrijk, want dan verandert er echt 
iets. Dat moet de toekomst zijn voor heel 
West.’

Wijkbeheerder Abdellah Ben Jeddi van Zayaz en Jan van den Broek van Realisatie & Beheer (het 

vroegere BOR) zien het helemaal voor zich. Alle buurten in de Schutskamp en Kruiskamp nemen 

een voorbeeld aan de Belgische en de Nederlandse buurt en gaan een keer per maand hun buurt 

schoonmaken. Kinderen en volwassenen met oranje hesjes zijn dan enkele uren met prikkers, 

vuilniszakken en emmers in de weer. Naderhand kunnen ze met trots op de gedane arbeid 

terugkijken. Abdellah: ‘We gaan stap voor stap en met hulp van Proper Jetje alle buurten warm 

maken voor een maandelijkse schoonmaakmiddag. Te beginnen in de Ontdekkingsreizigersbuurt.’

Aan de schoonmaak in de Schutskamp en Kruiskamp.

Meer weten of meedoen?
Mail (a.benjeddi@zayaz.nl) of bel  
(06 – 558 586 69) Abdellah Ben Jeddi.



Eén van de vele activiteiten: judoschool Mark Kradolfer verzorgt 
judolessen tijdens de gymles op basisschool De Ontdekking.

Meedoen of meer weten? 
Bel Wendy Assmann (06 52 58 52 63) 
of Edwin Smolders (06 52 58 52 64), 
kijk op de site (www.s-port.nl) of mail 
(w.assmann@s-hertogenbosch.nl 
of e.smolders@s-hertogenbosch.nl).

Vervolg van vorige pagina

te bewegen. Toch hoor je steeds dat 
West het minste aantal sportende 
bewoners en een hoog percentage 
overgewicht bij kinderen heeft, in 
vergelijking met de rest van de stad. Ik 
denk dat het tijd is om dat opnieuw te 
onderzoeken. Het zou me verbazen dat 
die oude cijfers nog kloppen. West is 
sportiever dan het zelf denkt.’

Wendy: ‘West heeft heel wat sporten 
in huis. Zwemmen is een grote 
uitzondering. Jammer, want de 
behoefte daaraan is erg groot. 
Schutskamp had vroeger een zwembad 
en sinds enige tijd zijn bewoners weer 
bezig om het zwembad in ere te 
herstellen. Laten we hopen dat dat 
lukt, want dat zou het sportgevoel 
in de Schutskamp en Kruiskamp een 
geweldige stimulans geven.’

De gebouwen van de Brede Bossche School Kruiskamp krijgen steeds meer hoogte. ‘Het schiet goed op.’

‘Het schiet goed op’

‘Maandelijkse schoonmaakacties zoals in Belgische en Nederlandse buurt’

Overal schone buurten

‘We gaan de buurten helpen om dit  
van de grond te krijgen,’ zegt Jan.  
‘En we zorgen voor het schoonmaak-
materiaal. In de Schutskamp en Kruis-
kamp is al veel gewonnen. Nog niet 
eens zo lang ge leden waren er in de 
buurten verschillende hotspots, plekken 
waar mensen hun groot vuil neer-
gooiden. Die zijn allemaal verdwenen. 
Er is nog maar één plek waar we ons 
wat zorgen over maken.’

Met z’n allen
‘De Schutskamp en Kruiskamp zijn 
actieve wijken,’ vult Abdellah aan. ‘Ook 
als het op schoonmaken aankomt. Zoals 
gezegd gaat het in de Belgische en 

Nederlandse buurt fantastisch. Je hebt 
ook andere buurten die af en toe een 
schoonmaak actie houden. Tel daarbij 
de een grote groep straatcontactperso-
nen, huurders van Zayaz, die de handen 
uit de mouwen steken, doorgeven als er 
iets kapot is of als er ergens troep ligt. 
In West lopen ook nog eens zo’n 25 
prikkers rond die regelmatig de troep 
weghalen. En vergeet Proper Jetje niet, 
die buurt kinderen oproept om mee te 
doen bij de schoonmaakacties. Divers, 
BrabantWonen en andere gemeente-
lijke afdelingen dragen hun steentje bij. 
Met z’n allen gaat het zeker lukken om 
overal schone buurten te krijgen.’

Dat is de toekomst
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en Nederlandse buurt spreken kinderen 
elkaar aan als dat toch gebeurt. Dat is 
belangrijk, want dan verandert er echt 
iets. Dat moet de toekomst zijn voor heel 
West.’

Wijkbeheerder Abdellah Ben Jeddi van Zayaz en Jan van den Broek van Realisatie & Beheer (het 

vroegere BOR) zien het helemaal voor zich. Alle buurten in de Schutskamp en Kruiskamp nemen 

een voorbeeld aan de Belgische en de Nederlandse buurt en gaan een keer per maand hun buurt 

schoonmaken. Kinderen en volwassenen met oranje hesjes zijn dan enkele uren met prikkers, 

vuilniszakken en emmers in de weer. Naderhand kunnen ze met trots op de gedane arbeid 

terugkijken. Abdellah: ‘We gaan stap voor stap en met hulp van Proper Jetje alle buurten warm 

maken voor een maandelijkse schoonmaakmiddag. Te beginnen in de Ontdekkingsreizigersbuurt.’

Aan de schoonmaak in de Schutskamp en Kruiskamp.

Meer weten of meedoen?
Mail (a.benjeddi@zayaz.nl) of bel  
(06 – 558 586 69) Abdellah Ben Jeddi.



Grote lijnen worden steeds duidelijker

‘Een mooi Hudsonpark waar we met z’n 
allen trots op zijn’
Ton Hendriks woont al 43 jaar aan de Hudsonlaan in de Ontdekkingsreizigersbuurt, Riet van Lent ongeveer de helft daarvan:  
21 jaar. ‘Zij zijn samen met 23 andere bewoners uit de straat en de buurt bezig zijn om het Hudsonplein om te toveren tot  
een prachtig Hudsonpark. De werkgroep van bewoners is nu zo’n vier maanden aan de gang en de grote lijnen voor de 
buurtontmoetingsplek worden steeds duidelijker. Het wordt een rustig park met een wandelpad, spelen, veel groen,  
meer verlichting en hier en daar hoogteverschillen. Met evenveel parkeerplaatsen als nu.

‘Het moet een plek worden waar je stil 
bij staat,’ legt Ton Hendriks uit ‘en niet 
iets waar je al voorbij bent voordat je het 
in de gaten hebt, zoals nu. Een mooi park 
dat één geheel is en waar we met z’n 
allen trots op zijn. Vanaf het begin 
hebben we met een grote groep be-
woners meegedacht en meegepraat. Dat 
is belangrijk, want zo wordt het park ook 
echt van de bewoners en de buurt zelf.’

Met de bus
‘We zijn nu drie keer bij elkaar geweest,’ 
vertelt Riet van Lent. ‘De tweede keer 
zijn we met de bus allerlei voorbeelden 
in ’s-Hertogenbosch gaan bekijken. Het 
Taxandriaplein, het Bleekerstraatje en 
het Prins Hendrikpark bijvoorbeeld. Dat 
was om ideeën op te doen. De keer 
daarop zijn we in groepjes gaan tekenen. 
Iedere groep heeft zijn eigen plan 
gepresenteerd.’

Stap voor stap
‘Mirjam Baerveldt, kartrekker vanuit  
de gemeente, gaat nu alle informatie 
verwerken, een ontwerp maken waarin 
onze ideeën naar voren komen. Zij zet 
verschillende mogelijkheden op papier 
waar wij dan onze mening weer over 
geven. Zo komen we stap voor stap  
tot een definitief plan. We hebben nog 
enkele bijeenkomsten nodig voor we 
zover zijn. Als het plan er ligt presen-
teren we het aan heel de buurt. In het 
plan proberen we ook een verbinding  
te maken met de natuurstrook aan de 
andere kant van de Hoeflaan. Dan krijg 
je één groot groen gebied.’

Parkeerrotonde
Ton: ‘Voor het parkeren heb ik nog wel 
een idee: parkeerrotondes. In sommige 
tuintjes aan de kopse kanten van de 
woningen ligt altijd troep. Ze worden 

niet voor niets de kleine stort genoemd. 
Ook die plekken zouden voor parkeren 
te gebruiken zijn. De vuilcontainers staan 
her en der verspreid in de straat. Als je 
een plek maakt waar ze uit het zicht bij 
elkaar staan, heb je daar geen last meer 
van.’

‘Er zijn best verschillen van mening in de 
werkgroep,’ laat Riet nog weten. ‘Maar 
het is mooi om te zien hoe we daar met 
geven en nemen steeds weer uitkomen. 
Iedereen kan zijn zegje doen. Het is leuk 
om mensen uit de buurt te leren kennen 
die je eerder nooit sprak. Dat maakt het 
nog gezelliger om hier te wonen. Dit jaar 
proberen we het definitieve plan rond te 
krijgen. Dan gaat in 2013 de aanleg van 
het nieuwe Hudsonpark van start.’

Ton Hendriks, Riet van Lent en Mirjam Baerveldt op het Hudsonplein.
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‘We praten over wensen, ideeën, behoeften en knelpunten’

Op huisbezoek bij 75-plussers
George Simon is één van de twintig vrijwilligers die in ’s-Hertogenbosch bij Bosschenaren van 75 

jaar en ouder op huisbezoek komt. Op dit moment doet hij dat in de Schutskamp. Daarna volgen 

de Kruiskamp en Deuteren. ‘Het zijn leuke gesprekken waarin je in kaart brengt hoe iemand 

woont, leeft en tegen het leven aankijkt.’

‘De huisbezoeken lopen vanaf 2004,’ 
zegt Moniek van Oss, ouderenwerker 
bij Divers en coördinator van het 
project. ‘In de Schutskamp, Kruiskamp 
en Deuteren gaat het om dertien-
honderd 75-plussers. We hopen begin 
2013 alle gesprekken achter de rug 
te hebben.’

Met de caravan
‘Ik kom uit het maatschappelijk werk,’ 
vertelt George. ‘Dus deze huisbezoeken 
zijn me op het lijf geschreven. ‘We 
praten over wensen, ideeën, behoeften 
en knelpunten. Geen huisbezoek is 
het zelfde. Geen 75-plusser is hetzelfde. 
Zo kwam ik op bezoek bij een echtpaar 
van in de negentig dat nog enkele 
keren per jaar met de caravan erop 
uit trekt.’

Maken we wegwijs
‘Zo’n gesprek duurt één tot anderhalf 
uur en kan over van alles gaan. Over 
wonen, de buurt, veiligheid, sociale 
contacten en hoe goed iemand nog 
vooruit kan. Van heel praktische zaken 
- hoe kom ik aan een rolstoel - tot aan 
de relatie met de kinderen. Alles wat 
iemand tegen ons zegt, blijft natuurlijk 
vertrouwelijk. Mensen vertellen ons 
hun levensverhalen. Wij maken de 
senioren wegwijs in het woud van 
voorzieningen en regelingen en ver -
tellen wat er allemaal te doen is aan 
activiteiten en ontmoeting.’

Waar je iets aan hebt
‘Alle 75-plussers krijgen eerst een brief 
en een folder,’ legt Moniek uit. ‘Daarna 
belt George of een andere vrijwilliger 
op om een afspraak te maken. We laten 

altijd een lijst achter met belangrijke 
telefoonnummers en allerlei folders 
over bijvoorbeeld de Wmo en de regio -
taxi. Al tijdens het gesprek kunnen we 
vragen beantwoorden en doorver-
wijzen naar anderen. Als we iets niet 
meteen kunnen regelen, komen we 
daarop terug. Het zijn gesprekken waar 
je iets aan hebt.’

Als een kapelletje
George: ‘De huisbezoeken zijn erg 
leuk om te doen. De 75-plussers vinden 
het prettig dat we komen praten. Ik 
was een tijdje geleden bij een man die 
zijn vrouw had verloren. Op het eind 
van het gesprek nam hij me mee naar 
een kamer die hij had ingericht als een 
kapelletje. Een eerbetoon aan zijn 
vrouw. Erg intiem. Op zo’n moment 
weet je waarom je het doet.’

George Simon  (links) op huisbezoek bij 75-plussers: ‘Het zijn gesprekken waar je iets aan hebt.’
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Eerste schop in Zeeheldenbuurt 
naar verwachting half mei de grond in
Zayaz begint in de Kruiskampse 
Zeeheldenbuurt met de bouw van 
58 woningen met een tuin: 45 koop-
woningen - waarvan op dit moment 
71 procent is verkocht - en dertien 
huurwoningen, bedoeld voor dertien 
terugkerende huurders. Ongeveer half 
mei gaat de eerste schop de grond in. 
Naar verwachting start de oplevering 

van de eerste woningen in maart 2013. 
Rond de zomer van volgend jaar zijn 
alle woningen klaar. De woningen zijn 
onderdeel van bouwproject De 
Compagnie. Naast de 58 koopwoningen 
met tuin gaat het bij dit project ook 
nog om 46 koopappartementen en 
46 sociale huurappartementen. Door de 
tegenvallende verkoop van de apparte-

menten echter start de bouw van het 
appartementencomplex nu nog niet. 
De woningen worden verkocht door 
de makelaarskantoren Het Waare Huys 
en AMB Makelaars. Eengezinswoningen 
beginnen bij 177.500 euro en apparte-
menten bij 156.000 euro vrij op naam.

Bewoners zetten leuke activiteiten op touw

Allemaal biggen
De afgelopen maanden hebben bewoners met een steuntje in de rug van het Big-geld weer allerlei leuke activiteiten op touw 
gezet. Enkele staan nog op stapel. Zo schafte de huurders vereniging van de Commissaris van der Hartenlaan nieuwe stoelen aan 
voor de ontmoetingsruimte. De Belgische buurt vroeg en kreeg een bijdrage voor de maandelijkse schoon maak acties en de 
spelletjesmiddagen die er om de drie maanden zijn. 

Bewonersvereniging De Lindeboom is 
een actieve groep. Zij organiseert door 
het jaar heen allerlei activiteiten. Een 
nieuwsbrief, kaarten, een carnavals-
middag en een liederentafel zijn daar 
voorbeelden van. Tafeltennisvereniging 
De Kruiskamp ‘81 geeft jeugd die geen 
lid is gratis les. Zij houdt ook clinics op 
scholen Daarna krijgen de kinderen een 
strippenkaart voor drie gratis lessen. In 
juli volgt nog een barbecue voor alle 
leden en omwonenden uit de buurt.

Alle kinderen zijn zondag 22 april van harte welkom op de wereldkinderdag in de Helftheuvel.

Van alle kleur
Zondag 22 april is de wereldkinderen-
dag. Daarom organiseert de Turkse 
vereniging op die dag in de Helftheuvel 
een wijkfeest voor kinderen van alle 
kleuren. Modelbotenvereniging Titanic 
opent haar vaarseizoen bij de vijver in 
het Paleiskwartier met een spectacu-
laire show op zondag 6 mei. Een leuk 
uitje voor heel West. Een klein weekje 
eerder viert de Kruiskamp Koninginne-
dag voor jong en oud.

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.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. 

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen? 
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Centrale  Meldpunt (073) 615 55 55 voor 
zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u 
mee aan een schone stad! 



Hoi beste lezers,
Wat gaat de tijd toch snel....De lente is in volle gang, vogeltjes fluiten en er worden
weer nestjes gebouwd.
Pasen is voorbij en volgende week is het alweer Koninginnedag. Net zoals de tijd gaat
de bouw van de nieuwe scholen ook snel. Je kunt al goed zien hoe de school eruit
komt te zien.
Volgend voorjaar kunnen wij, net zoals de vogels, ons ''schoolnestje'' gaan
inrichten.
Veel lees plezier!!

Interview met Eva Grooten (Groep 6 bsl De Kruisboelijn)

Hoe ben je op het idee gekomen om schilderijen te maken voor kika?
Ik hield altijd al van tekenen en schilderen en voor een goed doel geld
inzamelen ,omdat ik het zelf ook zielig voor de kinderen vindt die die
ziekte hebben, wilde ik speciaal voor kika geld inzamelen.
Kun je iets meer vertellen over kika?
Kika is een stichting die geld geeft aan ziekenhuizen om
medicijnen te kopen voor kinderen die kanker hebben.
Heeft de kunst een thema?
Eigenlijk niet echt maar ik heb wat ik leuk vond geschilderd.
Maar ik heb vooral in mijn kunstwerken vrolijken kleuren
gebruikt.
Hoeveel heb je verdiend voor kika?
Totaal heb ik € 68,72 verdiend voor kika.
Ga je door met schilderijen maken voor kika?
Ik denk dat ik nog schilderijen ga maken. Verder doe ik nog
anderen dingen voor kika: op de rommelmarkten dingen
verkopen en blik gooien organiseren.

Jisca Smies, groep 7 Basisschool De Kruisboelijn

Jeugdjournaal presentatie wedstrijd
Groep 7 van de school Imam Albogari gaat
mee doen aan de Jeugdjournaal-
presentatiewedstrijd. Er worden filmpjes
gemaakt en dan op internet gezet.
De kinderen beslissen wie mee gaat doen
aan de Jeugdjournaal-
presentatiewedstrijd. En dan wordt de

beste presentator van de klas uitgekozen. Het beste
filmpje wordt opgestuurd naar NOS jeugdjournaal.
We zijn erg benieuwd naar de uitslag.

Entree-toets
Maandag 9 april gaat de kinderen van Imam
Albogari beginnen met de entree-toets. De
kinderen zijn goed voorbereid. De juffrouw van
groep 7 verwacht dat alle kinderen hun best zullen
doen .
De kinderen zijn heel nerveus. Ze hopen zelf op een
goede uitslag. Juffrouw Bedriye steunt de kinderen,
staat achter ze en gelooft in alle kinderen! We hopen
dat alle kinderen die de entree-toets gemaakt
hebben, goed gescoord hebben!!

Avondje Wijktheater

Ik als fotograaf vond het eigenlijk wel moeilijk om foto‛s te maken
en je moest ook goede plekjes zoeken in de zaal. Maar het was wel
gelukt met de foto‛s. Ik ging achter een plant foto‛s maken en ik ging
ook van de bladmuziek een foto van maken. Meester Rob,
leraar\fotograaf hielp me een paar goede shots te maken. En ik ging
ook op banken staan en toen de kinderen zaten te spelen ging ik ook
foto‛s maken. Ze zaten de hele tijd te kijken. Er waren ongeveer 100
kinderen dus het was best wel druk.
Sarwin



Avondje Wijktheater
(vervolg)

Ik ben bij het wijktheater geweest en heb een paar
artiesten geïnterviewd
Ik heb juist hun geïnterviewd omdat het mij wel een leuke
vriendengroep leek.
Ze heten Marciano, Tycho, Siar & Anuoar.
Waarom ze dit doen: het is leuk om te doen en het is leuk
om mensen te entertainen.
Waarom rappen: het is leuk om met vrienden te rappen.
Wat voor soort rap: een levensverhaal.

De Juffies mogen
natuurlijk niet ontbreken
bij het verslag van een
zinderend en opwindend
wijktheater !!

Het filmfestival komt eraan!
(door Mitchell van de Steeg en Jamila Zakhnini)

Kinderen uit de groepen acht van basisschool ‛t Mozaïek, Pausjoannesschool, Imam Albogari en de Kruisboelijn zijn
al flink bezig met de voorbereidingen van het filmfestival 2012!

Wat houdt het filmfestival in:

Stap 1: bedenk een (super)heldendaad, iets wat je mee hebt gemaakt, maar je mag ook je fantasie gebruiken.
Stap 2: schrijf je heldendaad op in één zin.
Stap 3: schrijf je heldendaad uit als een verhaaltje.
Stap 4: schrijf op wie er allemaal in mee spelen en welke rol ze hebben.
Stap 5: schrijf op welke spullen je nodig hebt en waar het verhaal zich afspeeld.
Stap 6: teken het storyboard. Dat is een stripverhaal van je filmplan.



SCC De Helftheuvel
19:00 tot 20:00 uur
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11 mei 2012 BBS FILMFESTIVAL

Het filmfestival komt eraan! (vervolg)

Het kiezen van het filmplan gaat als volgt in zijn werk….
- De kinderen in groep acht maken een groepje.
- Die groepjes volgen de stappen die bovenaan zijn geschreven.
- Uiteindelijk wordt een groepje gekozen die het mag gaan uitvoeren.
- en dan: Filmen dus!!

Wanneer wordt het festival
gehouden?

Op 11 mei om 19.00 uur in het sociaal
cultureel centrum de Helftheuvel.
De groepen 8 en alle ouders mogen hierbij aanwezig zijn.
Hopelijk wordt het een groot succes!

Wij wensen u nog een fijne dag in deze heerlijke lente!
Tot de volgende keer maar weer!

Groetjes van Mitchell en Jamila

Het Bossche leerorkest (geschreven door Yusra Zaim)

Het was ons eerste repetitie. We oefenen heel hard voor prinses Maxima. Er waren 250
mensen.
En het was op 13 maart. Er waren van allerlei instrumenten bijvoorbeeld:
hobo, Franse horen, viool, cello, contrabas, tuba. Dat waren ze ongeveer.
Eerste gingen we mondoefeningen doen en daarna moesten we zingen.
En daarna gingen we iets doen met de lego en met het dirigentstokje Als het omhoog
ging, moesten de snaar instrumenten spelen en daarna de blaasinstrumenten als het
stokje omlaag ging.

En daarna moesten we op ons eigen instrument spelen. En het was heel erg leuk, iedereen
deed hun best voor als we naar Maxima gaan en we hopen dat prinses Maxima het heel
goed van ons vindt.

Het Bossche leerorkest (geschreven door Vanja Anusic)

De eerste repetitie was erg goed gegaan volgens dirigent Willem
Gerritsen. De kinderen moesten voordat ze begonnen, mond- en
gebaaroefeningen doen met een lego blokje. Als de dirigent het lego
blokje omhoog gooide, dan moesten ze spelen en blazen. En als hij het
weer opving, moesten ze stil zijn. Toen ze daar mee klaar waren,
gingen ze het liedje nazingen. In het begin was het moeilijk met het
legoblokje, omdat de kinderen niet zo snel stil waren. Maar ja dat
komt er van, als er bijna 100 kinderen aanwezig zijn. De kinderen
bespeelden veel instrumenten zoals: viool, contrabas, trommel,
trompet, triangel, fluit, enz. Ikrame El Kandoussi, de interviewster,
interviewde Can leerling van PJS. Ze stelde hem de vraag: Vond je het
goed gaan? Waarop hij antwoordde: Ja heel erg leuk. En daarna stelde ze de vraag: Vond je het spannend? Ja best
wel, maar uiteindelijk is het wel goed gegaan, aldus Can. Ik als cameraman vond het best wel goed gaan, het was
niet erg moeilijk maar ook niet makkelijk. Ik moet inzoomen op de instrumenten die de kinderen bespeelden.

22 juni 2012 HET BOSSCHE LEERORKEST



Disco's voor de jeugd in De Helftheuvel

BBS De Kruiskamp

BBS De Kruiskamp

iedere dinsdag 13:00 – 15:00 uur

Ouderkamer BBS De Kruiskamp

Kooikersweg 561



Recreatief tafeltennis voor volwassenen bij TTV De Kruiskamp '81

SpecialOlympics 2012



Scouting Columbus Bruist

Ruud van Nistelrooij Academy



CHC/Orka meer dan alleen voetbal

Kick en Fun in de Schutskamphal geslaagd



Spotlight op Sportpunt West

Colofon


