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HAMBAKEN

DEN BO

Voorzitter:
‘Er is lang
om geld
gevraagd’

Jeugd in
Hambaken
motiveren
De gemeente schenkt
Hambaken Gym 120.000 euro.
Wat gaat daarmee gebeuren?
door Marc Brink
DEN BOSCH – De Bossche politie-

chef Gé Bouwhuis omschreef
Youssef Noudri (33) twee jaar geleden als ‘de parel van de Hambaken’. De ‘parel’ heeft sinds kort
extra glans gekregen. Dankzij financiële steun van de gemeente
gaat hij in september aan de slag
als een speciale opbouwwerker.
„Het liefst zou ik iedere dag in de
Hambaken willen werken”, dat
zei Noudri twee jaar geleden in
het Brabants Dagblad. Die kans
krijgt hij nu volop. „Op het ogen-
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en

rtje
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stel䡵 Mieke van der Sanden

foto Marc Brink

blik ben ik twaalf uur in de gym
om kickboksles te geven. Vanaf
september ben ik iedere week 38
uur aan de slag”, zegt Noudri.
Net als de afgelopen jaren wil hij
meer doen dan jong en oud(er)
kickboksles geven. Dankzij gemeentelijke subsidie konden jonge buurtbewoners twee jaar aan
het Wielsem terecht in een huurwoning van woningcorporatie Zayaz. Daar verzorgde een HBO-stagiaire huiswerkbegeleiding. Door
gebrek aan geld stopte deze aanpak. Maar Noudri wil deze hulp
met steun van anderen nieuw leven inblazen. Vooral omdat betere schoolprestaties kunnen leiden
tot maatschappelijk succes. Noudri: „Net als in andere wijken heeft
een aantal jongeren in de Hambaken een beperkt blikveld. Ze richten zich op verkeerde voorbeelden en staan er niet bij stil dat die
weg tot niks leidt. Ik zou die jongeren mee willen nemen naar
mensen die vertellen wat zij hebben moeten doen om succes te
hebben. Ik wil dat jongeren luisteren naar het verhaal hoe je op de
juiste manier aan een mooie baan
en misschien een mooie auto
kunt komen. Op die manier wil
ik de wijk sterker maken.”
Noudri wil deze praktische aanpak vooral toepassen op ‘tientallen jonge criminelen of die daar
tegenaan zitten’. „Ze moeten be-

䡵 Youssef Noudri geeft al 10 jaar

kickbokslessen in Hambaken Gym. Op het ogenblik traint hij zo’n zeventig personen. foto Marc Bolsius

seffen dat bepaald gedrag niet normaal is. Ik wil ze motiveren voor
betere dingen.”
Noudri weet dat een aantal mensen met scheve ogen kijkt naar
het geld dat de gemeente in de
Hambaken heeft geïnvesteerd.
Noudri is ook kritisch: „Er is geld
over de balk gegooid. In deze wijk
zijn opbouwwerkers actief geweest die door lang niet alle jongeren serieus werden genomen.
Zij lieten zich vanalles wijsmaken. Sommige jongeren zijn net
hyena’s. Als ik merk dat iemand
spijbelt of steelt dan maak ik er
werk van. Ze accepteren van mij
dat ik daar ook hun ouders over
informeer. Ik kan veel maken bij
de jongeren. Wij krijgen veel
meer te horen dan de gemiddelde
opbouwwerker. Ik ben blij dat ik
dat kan doen met Yassin Settout
van Divers en Leon Pijnenburg
die als jeugdregisseur voor Zayaz
goede resultaten heeft geboekt.”
Volgens Noudri is de kickboks-

school het middel om vooral met
jongeren contact te krijgen. Mieke
van der Sanden, sinds enkele jaren adviseur van de vereniging
Hambaken Gym, is vol lof over
zijn aanpak. Van der Sanden: „Ik
had allerlei vooroordelen toen ik
jaren geleden ging kijken bij een
kickboksles van Youssef. Eén keer
klappen in zijn handen was genoeg om iedereen bij het begin
van de les stil te krijgen. Een jongen die twee minuten te laat was,
werd weggestuurd en mocht een
week later pas terug komen.”
Van der Sanden heeft in 2012 haar
masteropleiding management en
innovatie voltooid met een onderzoek naar de ‘burgerkracht’ in de
Hambaken. Een deel van de
120.000 euro die door de gemeente beschikbaar is gesteld, wordt
juist besteed aan de ‘burgerkracht’. Van der Sanden: „De gemeente heeft het lef om buiten
de gebruikelijke kaders te denken
De gemeente wil dat de Hamba-

osch Heijmans blijft brancheorganisatie

week
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Bouwend Nederland toch trouw
door Wouter ter Haar
ROSMALEN – Bouwconcern Heij-

mans in Rosmalen blijft Bouwend Nederland toch trouw. Dat
bevestigt Heijmans-woordvoerster Lonneke Wijnhoven desgevraagd. Volgens haar heeft de leiding van het bouwconcern ‘vertrouwen’ in de vernieuwingen
die de laatste maanden zijn doorgevoerd bij Bouwend Nederland.
Ook VolkerWessels heeft alsnog
besloten lid te blijven.
Heijmans, VolkerWessels en een
aantal andere grote nationale bouwers, zetten vorig jaar de organisatie Bouwend Nederland onder

druk met hun kritiek. Zo hadden
zij liever een ondernemer als voorzitter gezien, in plaats van
CDA-coryfee Maxime Verhagen.
Ook toonden zij zich ontevreden
over de crisis-aanpak van de
branchevereniging. Met name Heijmans verlangde meer oog voor
ondernemerschap en hogere snelheid van handelen. Heijmans had

䊳 Heijmans heeft ‘vertrouwen’ in de vernieuwingen
die zijn doorgevoerd
bij Bouwend Nederland

het lidmaatschap per 1 januari
2015 opgezegd, maar draaide deze
beslissing recentelijk terug.
Volgens woordvoerder Pim Nusselder heeft Bouwend Nederland
de afgelopen maanden een vernieuwing doorgemaakt. „We hebben goed geluisterd naar onze leden en een nieuwe koers ingezet.
Onder andere op het vlak van ledenvertegenwoordiging in het bestuur en inzet bij cao-besprekingen. Ook we houden meer rekening met wensen van onze leden.
Dat heeft vertrouwen gegeven.”
Bij Bouwend Nederland zijn 4300
bedrijven aangesloten, zo’n 70 procent van de totale bouwbranche.
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Kunst kopen op
de gok bij project
SecretArtwork
DEN BOSCH - Kunstinitiatief SecretArtwork houdt zondag een expositie in de Gruyter Fabriek in Den
Bosch. Het project, een samenwerking tussen stichting Arcades en
beeldende kunstenaars, dient om
onbekende en beginnende kunstenaars een kans te geven hun werk
te verkopen nu het door bezuinigingen steeds moeilijker wordt
naam te maken.
Op de website van het project
kunnen bezoekers voor 60 euro
een kunstwerk kopen. Of het van
een bekende of onbekende kunstenaar is horen ze later. Tijdens
de expositie in de Guyter Fabriek
kunnen kopers het door hun
kunstwerk ophalen.

ken Gym een vereniging wordt
met jongere bestuursleden, trainers en begeleiders uit de wijk.
Dat is precies wat het bestuur al
een hele tijd heeft aangegeven en
ik ook adviseer. Voor en door jongeren die wordt geleerd hoe je
moet vergaderen. Je moet voorko-

men dat projecten over de hoofden van de bewoners heengaan
en dus onvoldoende resultaat hebben. Ik heb gezien dat soms tien
verschillende hulpverleners zich
bezighielden met één gezin. Volgens mij is dat niet de juiste manier.”

HAMBAKEN GYM
䢇

Hambaken Gym is gevestigd in
een gymzaal boven de Brede
Bossche School in de Hambaken.
䢇 Youssef Noudri is daar tien jaar geleden begonnen met het geven
van kickbokslessen. Op het ogenblik traint hij zo’n zeventig personen onder wie vijftig kinderen.
䢇 Volgens Noudri is zo’n 60 procent
van degenen aan wie hij lesgeeft
afkomstig uit de Hambaken.
䢇 De Bosschenaar is op 1 mei 1981
geboren in El Jedida (Marokko).
Toen hij drie maanden oud was,

verhuisde hij met zijn ouders naar
de Hambaken.
䢇 Noudri is trainer en bestuurslid
van vechtsportschool Hambaken
Gym waar hij ook actief was als
voorzitter. Hij gaat in september
aan de slag als bijzonder opbouwwerker. Hij is nu werkzaam als
planner/inkoper bij Koninklijke
Euroma (producent van onder
meer soepen) in Schijndel.
䢇 Vughtenaar Harold Drost is ruim
twee jaar ad-interimvoorzitter van
de vereniging.
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DEN BOSCH – „We hebben er lang

SINT-M

op aangedrongen en zijn blij dat
de gemeente ons nu het vertrouwen geeft dat wij het geld goed
besteden.” Dat zegt Harold Drost,
ad-interim voorzitter van de vereniging Hambaken Gym, over de
onlangs door de gemeente toegezegde financiële ondersteuning
van 120.000 euro.
Drost vormt met zes anderen het
bestuur van de vereniging en benadrukt het belang van de bijdrage. „Dit is een waardering van het
fenomeen burgerinitiatief. Er zijn
de afgelopen jaren flinke bedragen geïnvesteerd in de Hambaken. Lang niet alles is gelukt. Welzijnsinstelling Divers was nauw
betrokken bij de inrichting van
een kapsalon en fietsenreparatieplaats. Er was geen belangstelling
voor. Je mag best iets proberen.
Maar je moet dit soort dingen
niet over de hoofden van de
buurtbewoners doen.”
Het grootste gedeelte van het geld
gaat naar activiteiten van Youssef
Noudri. Hij begon tien jaar geleden met kicboksles geven in Hambaken Gym in de Brede Bossche
School (BBS). Droste is onder de
indruk van Noudri. „Hij heeft een
haarfijn gevoel voor sociale contacten vooral in de Marokkaanse
gemeenschap. Hij heeft veel gezag afgedwongen vanwege zijn talent als kickbokser.Wij hebben er
al lange tijd bij de gemeente op
aangedrongen om Youssef een
sleutelrol te geven. Toenmalig
wethouder Ruud Schouten zag
dat ook zitten. Toen hij voortijdig
stopte als wethouder stagneerde
de voortgang. Zijn opvolger
Jeroen Weyers was ook overtuigd
van het belang. Het kostte helaas
veel tijd. Maar uiteindelijk zijn
we toch erg blij met de investering. Normaal gesproken zou het
gaan om steun voor een jaar.
Maar de gemeente heeft besloten
om die termijn met een half jaar
te verlengen. Dat geeft meer zekerheid.”
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Kijk voor de openingstijden van de winkels op www.woonboulevardoss.com

ELKE ZONDAG OPEN! Showweek

Zaterdag van 10 tot 17 uur & Zondag va

www.woonboulevardoss.com

Kijk ook op www.victorboeren

Leijsenhoek 34, Oosterhout, 0162-454438, eigen

ELKE ZONDAG

UDEN www.vandonzel.nl
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Volg het nieuws in Den Bosc
via twitter.com/bddenbosc
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