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Kom naar de wijktafel van donderdag 28 juni in De Helftheuvel
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Column John Coeleveld

Bent u al lid ??

Bent u al lid ??

Een beetje eeuwigheid proeven
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Van de wijkraad West

Finale Biljartcompetitie in "de Lindeboom"

Vooraankondiging pastoraat JBZ

Computerles voor senioren op de Taling

Beste dierenvrienden.....
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Mijn stage bij de "Zichtbare Schakel"

MEER! met elkaar Kruiskamp van start!

Op de barricade met een Kruiscamper
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Bamboe Hart

Gedicht van Boer Kees

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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Bij de Talentenbank kan iedereen meedoen. U OOK !!!

656588 Wijkkrant geheel.indd 6

12-06-12 07:59

6565

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, juni 2012

Kruiskampse leerlingen stralen op het witte doek

‘Keigaaf om zo’n film te maken’
Op vrijdagavond 11 mei was De Helftheuvel het toneel van een echte première. Vijf nieuwe films
zagen het levenslicht. De leerlingen van vier basisscholen - Paus Joannes, Kruisboelijn, Mozaïek en
Imam Al Bogari - maakten onder de vlag van de Brede Bossche School Kruiskamp films van vijf
minuten. Behalve de camera deden ze alles zelf. Als volleerde acteurs en actrices maakten zij hun
opwachting op de rode loper. Het applaus was niet van de lucht. Het eerste Kruiskampse
kinderfilmfestival bleek een groot succes.
Fadoua en Illias schreven en maakten met
de rest van groep 8a van de Paus Joannesschool De Happy Maker. ‘Dat is een
meisje dat iedereen happy maakt,’ legt
Fadoua uit. ‘Kinderen hadden het raam
van de directeur beschilderd en zij zorgde
ervoor dat ze geen straf kregen. Een
mooi verhaaltje en heel leuk om te
spelen.’
De Bea ontvoering
‘Het begon allemaal,’ vertelt Marc van
groep 8b ‘toen van de juffrouw een
boekje kregen waar in stond hoe je een

film maakt. Wat daar allemaal bij komt
kijken en waar je op moet letten. Daarna
hebben alle leerlingen een verhaaltje
geschreven. In onze groep werd dat van
mij uitgekozen. Onze film heette De Bea
Ontvoering. We speelden dat we een
middagje naar het Beatrixpark gingen.
Daar werd Jay ontvoerd nadat hij de bal
in de bosjes trapte. We vonden hem later
terug in het treintje van het speeltuintje.
Helemaal vastgebonden.’
Trots op onszelf
Illias: ‘We hebben drie uur gefilmd voor

een filmpje van vijf minuten. Sommige
scènes moesten steeds over. Eén wel tien
keer. Er komt heel wat bij kijken voordat
je iets goeds hebt gemaakt. Ook vóór de
opnamedag moesten we van alles
regelen. De liedjes bijvoorbeeld, de
kleding en de figuranten. Een hoop
gedoe, maar wel leuk. Keigaaf.
De première was geweldig. Wij kwamen
op de rode loper binnen. Iedereen klapte.
Later stonden we op het toneel en
moesten we vragen beantwoorden. We
mochten vooraan gaan zitten. Op de
VIP-plaatsen. Onze ouders zaten in de
zaal. Ze waren trots op ons. Wij ook op
onszelf.’
Sterk gespeeld
‘Later las Frans van Lokven, die onze films
mee gemaakt heeft, het juryrapport
voor,’ zegt Marc. ‘Over onze film zei hij
dat alle rollen sterk waren gespeeld en
dat het een goed filmverhaal was. Leuk
om te horen.’
‘Onze film viel ook in de smaak, vult
Fadoua aan. ‘Frans zei dat het een mooie
en goed gespeelde film was met een
bijzondere titel en een bijzondere tekst.
Alle vijf films worden over enkele
maanden vertoond tijdens theaterfestival
De Boulevard op de Bossche Parade. Dat
is in augustus.’
De vijf korte films zijn te zien op internet.
Zoek op Google naar kinderfilms Kruiskamp.

De acteurs en actrices wachten tot ze op de rode loper hun entree maken.
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Geslaagd vrijwilligerscafé van Talentenbank

Zilveren Kracht in Schutskamp en
Kruiskamp
Ouderen hebben kennis en levenservaring. Veel van hen zetten
zich actief in voor de eigen straat, buurt of wijk. Toch zijn er ook
ouderen die niet meedoen en van wie de talenten nu niet
zichtbaar zijn. Daardoor krijgt hun kennis en ervaring geen
kans. ‘En dat is jammer,’ vindt Bernise Cornelissen van de
gemeente. Zij is kartrekker van Zilveren Kracht, een project dat
zich richt op het actief worden van 60 – 65 jarigen. ‘Want juist in
deze groep zit veel talent. Jonge ouderen in de kracht van hun
leven die nog graag aanpakken en iets voor een ander willen
betekenen. Deze vitale ouderen gaan we uitdagen om mee te
doen en vrijwilliger te worden.’
Geerte Hoek
de gemeente en Galant (Divers) doen
natuurlijk de senioren zelf mee. De
Seniorenraad bijvoorbeeld en ‘ouderen’
uit de wijk.
Veel jonge ouderen
Bernise: ‘In West wonen zo’n 1200
senioren in de leeftijd van 60 - 65 jaar.
Ongeveer veertig procent van de
55-plussers in de wijk doet
vrijwilligerswerk. Dit percentage ligt
boven het Bossche gemiddelde. Het
percentage volwassenen tussen 18 en
54 jaar dat vrijwilligerswerk doet is 22
procent. Veel jonge ouderen zijn al
actief, maar veel ook nog niet. Daar
gaan we ons op richten. Actief blijven
is goed voor anderen, maar zeker ook
voor de persoon zelf. Zo blijf je met
twee benen midden in de samenleving
staan.
Diny Busser
Zilveren Kracht is een stedelijk project
dat ook in Schutskamp en Kruiskamp
voet aan de grond gaat krijgen. Naast

Kartrekkers
Bewoners en wijkraadsleden Diny
Busser en Geerte Hoek trekken mee
de kar van het project. Net als Anine
Vloedgraven van Divers. Op de
komende wijktafel van 28 juni kom ik

samen met hen meer vertellen over
Zilveren Kracht en onze innige band
met de Talentenbank. De Seniorenraad
is ook van de partij. Wil Paanakker legt
uit waarom Zilveren Kracht zo
belangrijk is voor iedereen.’
Zilveren Kracht werkt nauw samen met
de Talentenbank die bemiddelt tussen
vraag en aanbod binnen het vrijwilligerswerk. De een zoekt bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, de ander
wil dat geven.
DBsch_stuk_AffA0

01-10-2007

18:30
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Stuk?

Twee weken op Zomerschool
De laatste weken van de vakantie zitten zo’n vijftien leerlingen uit groep 6 en
7 van de Paus Joannesschool en De Kruisboelijn gewoon op school. Op de
Zomerschool wel te verstaan. ‘Daar krijgen de leerlingen rekenen, taal en
lezen,’ zegt directeur René Dullaart. ‘Maar wel op een zomerse manier.
‘s Morgens bijvoorbeeld les in gewichten en ’s middag zelf wegen of de hoogte
van een boom schatten. Het thema is voeding en bewegen, dus ook sport
hoort erbij. Dit is de eerste keer. In andere steden is de Zomerschool een
begrip. De leerlingen daar zijn hartstikke enthousiast.’
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Jeugdvoetballers hebben weer toekomst

‘CHC is een club van en voor de wijk’
Het gaat weer goed met CHC/Orka, de voetbalclub op de hoek van de Kooikersweg
en Oude Vlijmenseweg. ‘Dat was enkel maanden geleden wel anders,’ zegt technisch
jeugdcoördinator John Kouwenberg. ‘Met pijn in het hart zagen we de club
wegzakken. Veel te veel werk kwam op enkele mensen neer. Zelfs de A1 – de
toekomst van elke club – werd uit de competitie teruggetrokken. Dat kon zo niet
langer, vonden we. We hebben de mouwen opgestroopt en het tij gekeerd. De A1
voetbalt weer, de leden stromen toe en we hebben weer een krachtig jeugdbestuur.
De toekomst ziet er geweldig uit.’
De opleving van CHC heeft zeker ook te
maken met de aanstelling van Irfan
Gadzo, medewerker ’s-PORT van de
gemeente. Samen met de mensen van

het jeugdbestuur heeft hij het jeugdvoetbal weer kleur gegeven. Hij is nu een half
jaartje bezig en heeft nog tweeënhalf
jaar te gaan. Dat belooft wat.

Het jeugdbestuur met v.l.n.r. Said Chakour, Khalid Yohri, Hassan Boujama, Irfan Gadzo,
Karin Timmers, John Kouwenberg, Karim Mejaiti en Veli Bayram. Op de foto ontbreken
John Blatter, Bahri Akbulut en Yassine Haddadi.

Het is weer leuk
‘De geestdrift is weer terug,’ meent Irfan.
‘Iedereen is enthousiast. De sfeer is goed
en het kader van de club is een stuk
breder. Alleen al in het jeugdbestuur
zitten tien mannen en één vrouw. Elf
enthousiaste wijkbewoners die de kar
mee willen trekken. De betrokkenheid is
groot, de stemming heel positief. En niet
onbelangrijk: de resultaten zijn goed. Het
eerste is dit jaar kampioen geworden en
gepromoveerd naar derde klasse. In de
A1 voetbalt heel wat talent dat de
oversteek naar de selectie van het eerste
en tweede kan maken. Nu we allerlei
zaken op orde hebben, krijgen we elke
dag nieuwe aanmeldingen. Het is weer
leuk bij CHC. Dat zie je aan alles.’
Werk aan de winkel
John: ‘CHC met zo’n 350 leden is een club
van en voor de wijk. Wij horen bij West.
De meeste voetballers komen uit de
Schutskamp en Kruiskamp. Dat is ook zo
voor het actieve kader. Toch willen we
dat CHC en de wijk nog meer voor elkaar
kunnen betekenen.’
‘Daar ga ik met actieve CHC’ers aan
werken,’ zegt Irfan. ‘Samen met Divers,
de KNVB en de Ruud van Nistelrooyacademie voor kinderen die wat extra
aandacht nodig hebben, gaan we
kijken wat de wijk en de club aan
elkaar kunnen hebben. Ook de ouders
willen we meer betrekken. Kortom, de
toekomst lacht ons weer toe, maar we
hebben nog genoeg werk aan de
winkel.’

Kinderboerderij
vanaf juli op
zondagmiddag
open
‘Het is toch zonde dat zo’n mooie plek in
de buurt op zondag niet open is,’ zegt
bewoonster Ria Dupont. ‘Zeker in de
zomer als veel mensen buiten zijn en een
bezoekje aan de kinderboerderij willen
brengen. Daarom gaat De Bossche Hoeve
vanaf juli op zondagmiddag open. Van
één tot vier. Dat doen we met een aantal
vrijwilligers. We doen de poort open,
zetten koffie en ontvangen de bezoekers. Tot gauw een keer.’
Kinderboerderij De Bossche Hoeve
Kruiskampsingel 565 (naast de Meanderflat)

13:51
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Wethouder Ruud Schouten:
‘Niet vóór bewoners denken, maar méédenken’
Sinds 28 februari 2012 is Ruud Schouten wethouder voor onder andere het Wijkgericht Werken.
Hij wil graag met de bewoners zelf in gesprek. Niet vanachter zijn bureau, maar op de fiets de
wijken in. ‘Bewoners weten zelf het beste wat goed is voor hun wijk.’
Ruud Schouten woont en werkt al heel
lang in de stad ‘s-Hertogenbosch. ‘Ik heb
wel een beeld van de verschillende
wijken en buurten, maar van daaruit wil
ik niet werken. Liever werk ik op basis
van concrete ideeën en denk ik met de
bewoners mee.’

signalen snel op de juiste plek binnenkomen. Leidend moet zijn wat er speelt in
wijken en buurten en wat mensen zélf
kunnen doen. Dat er nu helaas sprake is
van bezuinigingen wil niet zeggen dat er
minder kan. We moeten samen met de
bewoners creatief zijn om op andere
manieren te bereiken wat we willen. In
West zijn we bijvoorbeeld bezig met een
toegankelijk en gastvrij wijkplein in de
Helftheuvel, een goede samenwerking
met de scholen onder de paraplu van de
BBS en een veilige en schone leefomgeving.’

Samen creatief zijn
Buurtbewoners moeten voelen dat hun
wijk of buurt van hèn is. Dat ze er zelf
iets over te zeggen hebben. Dat hun
ideeën en activiteiten ertoe doen. Het
wijkgericht werken moet zo werken dat

Aan de schoonmaak in de Schutskamp

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!

656588 Wijkkrant geheel.indd
West v3.indd 10
4

maken. Nadat eerder de Ontdekkingsreizigersbuurt was schoongemaakt, was nu de
rest van de buurt aan de beurt. Het gebied
tussen de Kooikersweg en de Boschmeer-

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.

singel zag er na afloop weer spic en span
uit. De schoonmakers werden geholpen
door kinderen uit de Belgische en Nederlandse buurt. Over burenhulp gesproken.

www.s-hertogenbosch.nl

Oplage: 6.150

Ongeveer zeventig kinderen en een flink
aantal volwassenen trokken er woensdagmiddag 9 mei op uit met prikstokken en
vuilniszakken om de Schutskamp schoon te
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Hallo allemaal,

Het is weer een geweldige dag. Geweldig genoeg om een nieuwe krant te maken. We
hebben weer heel hard gewerkt, met de hele groep. Wij hopen dat jullie het leuk vinden.
Veel lees plezier!!

’

De Straatportiers

De straatportiers zijn een groepje
kinderen die allemaal leuke dingen doen.
Nou zijn ze bezig met
een ontwerp en dat schilderen ze op bij de
muur van een brandgang.
Wij hebben ook meegeholpen om schoon te
maken in de buurt! En wij hebben ook een plattengrond gekregen
van de buurt. Wij gingen aan mensen vragen wat veilig is en wat
niet veilig is. Toen hebben wij groepjes van 2 gemaakt en op de
plattengrond stickers geplakt,roden en groenen. Rood is dat het
niet een veilige plek is en groen is dat het wel een veilige plek is.
En wij hebben ook monopolie.We moesten een plaatje knippen en
als we het goed deden mochten we 2 straten verder, en als we het
niet zo goed deden mochten we 1 straat verder. Als we bij het
eind kwamen gingen we naar de ontdekkingsfabriek en we hebben
dat gehaald, yes!
Younes , Ajoub , Assala , Sarah , Sinder , Yasmine , Jodie , Lisa ,
Michel en Mirijam

De leerlingenraad

De leerlingenraad begint volgend jaar voor de groepen 6 tot 8
jaar. De kinderen die mee willen doen met de leerlingenraad
moeten iets over zichzelf laten zien en wat ze kunnen. De
voorzitter van de leerlingenraad kiest uiteindelijk wie ermee
mag doen. Als je wordt uitgekozen dan mag je mee
meedenken over een aantal activiteiten. Je krijgt een
bepaald bedrag en met dat bedrag kan je iets kopen voor de
school.

De dag van de profeet
Schriftelijk fietsexamen

Oplage: 6.150

Groep 7 van de school Imam Albogari hebben de
schriftelijke fietsexamen gehad. Het was spannend voor
de kinderen en voor ons juf. We weten inmiddels dat
iedereen is geslaagd. We hopen dat iedereen die het
verkeersexamen moeten doen, ook het praktijkexamen
zullen halen! Veel succes allemaal!

Op 25 april werd op de Imam albogari de liefde voor de profeet
herdacht. De kinderen zijn de dag begonnen met het ontbijten
op school. De spullen werden door de groepen zelf geregeld. Zo
nam dus ieder kind wel iets mee. Daarna werd er een
voorstelling door de groepen gepresenteerd voor de ouders.
Daarbij kun je denken aan muziek, gedichten voorlezen enz. De
kinderen kregen na de voorstelling ook een cadeau. Het was
echt een leuke dag! groetjes, Erva en Omer

13:51
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Filmfestival (verslag door Vanja Anusic en Samet Namli)
Op vrijdag 11 mei was het filmfestival. Het thema was Superhelden. De kinderen van de groepen 8
van de scholen: Paus Joannes, Mozaïek, Kruisboelijn, Imam Albogari, elke groep acht moest een film
verzinnen met het thema Superhelden.
De kinderen kwamen over de rode loper de zaal
binnen en ze werden als filmsterren ontvangen.
De films waren heel goed gemaakt en iedereen
vond het wel leuk. Toen alle films klaar waren,
werden de kinderen die de film van hun klas
hadden verzonnen, naar voren geroepen. Maartje,
de presentatrice, riep de kinderen naar voren
zodat de jury de films kon oordelen. De jury vond
alle films heel goed. Na de films was er ook nog
een feest.

Jippie, wij gaan optreden voor Maxima en Willem Alexander !!!

"Wij gaan 6 juni voor prinses Maxima en Willem Alexander optreden, dat is natuurlijk heel spannend. Na het optreden gaan
prinses Maxima en Willem Alexander natuurlijk naar huis. Ik denk dat ze hun kinderen veel gaan vertellen. Ik denk dat ze gaan
vragen of hun kinderen zelf ook wel een instrument willen bespelen. En ik hoop dat ze ja zullen zeggen want ik vind dat iedereen
wel een instrument mag leren bespelen en geloof me, dat is super leuk. Ik hoop dat de kinderen van Maxima en Willem
Alexander het ook leuk vinden.
Groetjes Avin Aabdulrahman Saleh"
"Hallo, ik ben Muna Abdulahi en ik ga vertellen wat ik denk hoe het gaat worden. Ik denk eerst dat iedere klas in een busje
moet en naar Amsterdam moet en dan gaan we parkeren en dan gaan we naar een heel grote zaal dan gaan we allemaal zitten op
onze plaats en dan gaan we wachten tot prinses Maxima en prins Willem Alexander komen. Dan gaan we beginnen. We zingen van
alles ik denk dat prinses Maxima en prins Willem Alexander het heel leuk vinden en het super vinden dat we in zo weinig tijd de
instrumenten al kennen. Ik denk dat we het super gaan doen. Iedereen is wel zenuwachtig maar dat gaat wel over. Ik ben heel
zenuwachtig, ik hoop dat alles goed gaat. Ik ben bang dat iets fout gaat en alles wordt verpest door een klein foutje. Dus ik ga
hard mijn best doen. Ik hoop dat iedereen dat gaat doen.
"Op mijn hobo speel ik heel vaak. En in de klas oefenen we heel erg vaak ons liedjes.
Ik heb nieuwe kleren gekocht alleen omdat ik naar Amsterdam ga. En hoop dat het heel erg leuk is. En ik hoop dat prinses
Maxima onze muziek heel erg mooi vindt. En hoop dat prins Willem Alexander er ook is. Ik heb een mooie jurk gekocht en ik ga
een klem in doen en mooie oorbellen en een ring en een ketting en dit was het
Groetjes Yusra Zaim
"Hoi ik heet Chaimae Essaidi en ik ga schrijven over het concert. Het concert is heel leuk en het is heel leuk om muziek te
maken vind ik. En andere kinderen denk ik ook want als je op tv kijkt dan zie je kinderen dat ze vanaf hun vierde al muziek
maken en dat is toch heel knap. Daarom wou ik ook muziek maken, dat ik ook zo goed wordt als hun en muziek is ook heel leuk om
te maken. En ze hebben ook gezegd daten we misschien ook kleding moeten dragen en daar zijn we benieuwd naar.
"Mijn naam is Amine El Kandoussi Wij gaan optreden voor Maxima en Willlem Alexander!!!! Ik hoop dat iedereen het goed speelt
doet en dat iedereen op tijd komt. Hopelijk genieten prinses Maxima en prins Willem Alexander van onze klassieke muziek en ik
hoop dat we een foto mogen maken van prinses Maxima en prins Willem Alexander. En ik hoop dat er 6000 toeschouwers komen
kijken en het optreden komt in Amsterdam."
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Moeite met studie, werk of thuis?

Go4it! helpt jongeren een handje op weg

Atletiekvereniging OSS/VOLO bestaat 90 jaar !!
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Special Olympics 2012
een grandioos succes !!

Meer avontuur bij Scouting Columbus
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Watersportvereniging Engelermeer breidt uit !!

Bent u al lid ??

Ruud van Nistelrooij Academy erg blij met CHC/Orka
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Spotlight op Sportpunt West

Colofon
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