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Buurtkrant Boschveld 

Een kleine 51 jaar stond er een 

beeld op de hoek Copernicus-

laan/ Celsiusstraat totdat het  

vorig jaar plaats moest maken 

voor de bouwketen van bouw-

bedrijf Hendriks. Door een be-

wonersinitiatief heeft het beeld 

een nieuwe plek gekregen op de 

rotonde nabij het Winkelcen-

trum. Zondag 27 juni 2010 vond 

de feestelijke onthulling plaats 

door wethouder Cultuur Rodney 

Weterings en de Dineke Couzijn-

Blom, de weduwe van de kunste-

naar. 

Het beeld is gemaakt door Wessel 

Couzijn (1912-1984). Tot voor 

kort noemde iedereen het beeld: 

„Geketende hartstocht‟. Het staat 

zelfs zo genoemd in de Bossche 

Encyclopedie op internet. Bosch-

veld bewoner Pierre Don is op 

onderzoek uitgegaan bij 

archieven en musea en haalde 

het onomstotelijke bewijs boven 

water dat het beeld anders heet. 

In de Oeuvre catalogus van Cou-

zijn heeft het beeld een vermel-

ding als: „Vliegend (Industriële 

energie)‟. Het beeld dat op de 

Copernicuslaan staat „Geketende 

hartstocht‟ blijkt een synoniem 

voor een ander beeld dat 

„Gekluisterde hartstocht‟ heet en 

er ook heel anders uit ziet.  
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Door Pierre Don  

Niet meer geketend: „Vliegend‟ van Copernicuslaan naar rotonde 

De ballonnen werden bij onthulling vrijgelaten als symbool voor een 

vliegend element  
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Op het moment dat ik 

dit schrijf, hangen in de wijk 

nog op diverse plaatsen oranje vlag-

getjes in de hoop dat het Nederlands voet-

bal elftal wereldkampioen wordt. Door het zomer-

se weer gebeurt er ook weer veel op straat en komen de 

mensen weer uit hun huizen.  

Zo waren de kunste-

naars van het  

Makershuis, geves-

tigd in de DMT 

loods aan de Coper-

nicuslaan, 6 weken 

lang te vinden in 

Niemandsland. Dit is 

het pleintje tussen 

de Röntgenstraat 

en de Ampère-

straat. Gedurende 

de week gingen 

telkens 2 kunste-

naars aan de slag 

om een bepaald 

idee uit te werken, 

dat dan op de zon-

dagen werd gepre-

senteerd. Aanvankelijk waren het vooral de kinderen die 

enthousiast waren, maar uiteindelijk waren er ook een aan-

tal volwassenen dat meedeed. 

In de tweede week van juni presenteerden de kunstenaars 

ook nog eens een alternatieve golfbaan in de DMT loods, 

waar vele honderden mensen uit de stad op af kwamen. 

 

 

Op 27 juni was er ook nog het buurtfeest. Viel het vorig jaar 

nog grotendeels in het water door de regen, dit jaar was het 

blijkbaar te warm. De opkomst was aan de lage kant, maar 

de inzet van de vrijwilligers was er niet minder om. Of het 

nu ging om oud Hollandse spelletjes, het schilderen van 

bloempotjes, informatie van de GGD, panna voetbal of de 

optredens op of nabij het podium, de bezoekers hadden in 

ieder geval plezier.  

 

Deze maand zijn er nog een 

aantal vergaderingen voordat 

de zomervakantie echt begint. 

Toch zullen ook tijdens de 

zomervakantie de molens niet 

helemaal stil komen te staan, 

daarvoor is de toekomst van  

de wijk veel te dynamisch.  

Om alles in goede banen te 

leiden zijn er diverse werk-

groepen in de wijk. Als U iets 

wilt bijdragen, laat het dan weten aan het OBB. Er is nog 

steeds behoefte aan meer handen om het werk lichter te 

maken.  

 

Veel leesplezier 

Alfred Heeroma 

Eindredacteur Buurtkrant Boschveld 

 
 

  

 

 

 

       Redactioneel   

Onafhankelijk
e redactie 



 

Die hartstocht is de wens om 

een ander mens te vermoorden, maar 

die hartstocht wordt gekluisterd door nor-

men, waarden en wetten. Niet zo‟n positief beeld 

dus. Goed dat dát beeld hier niet staat.  

Maar waarom noe-

men we „Vliegend‟ 

dan „Geketende  

hartstocht‟? Dat 

komt omdat beide 

beelden in 1958 op 

een tentoonstelling 

hebben gestaan in 

Park Sonsbeek in 

Arnhem. Daar zijn 

de beelden verwis-

seld en heeft een 

krant foutieve infor-

matie gepubliceerd 

en die informatie is 

steeds gekopieerd.  

Weinig mensen weten waar „Vliegend (Industriële energie)‟ 

voor staat en wie het hier ooit heeft neergezet. Dat is jam-

mer, want het is volgens het NRC Handelsblad in 1984 één 

van de topstukken van Wessel Couzijn, Ik zal jullie eerst 

meer vertellen over de economische en historische achter-

grond uit die tijd. 

 

Na de bevrijding van „s-Hertogenbosch in oktober 1944 

moest de industrie opnieuw worden opgestart. Er was veel 

werkloosheid en een gebrek aan alles, met name een groot 

tekort aan energie zoals kolen, gas en elektriciteit. Op 9 no-

vember 1944 werd, op initiatief van De Gruyter, de 

„Industriële Kring ‟s-Hertogenbosch en om-

streken‟ opgericht om de problemen gezamen-

lijk aan te pakken. Dat lukte. De industrie is in 

de jaren erna uit een desolate toestand herre-

zen. En dat gebeurde hier in West: de Wolfs-

donken (nu Paleiskwartier) en Boschveld. Dit 

gebied ten westen van de stad werd door toen-

malig burgemeester Loeff bestemd voor de ves-

tiging van zware industrie in combinatie met 

wonen. Boschveld is ook een typisch voorbeeld 

van een naoorlogse wederopbouwwijk waarin 

wonen en werken hand in hand gingen. 

 

Op 9 februari 1955 heeft burgemeester Loeff de 

voornaamste industrieën uitgenodigd op het 

stadhuis om medewerking te verlenen aan het 

tienjarige bevrijdingsfeest. Het idee werd toen 

geboren om door de Bossche industriëlen aan 

de stad een blijvend aandenken in de vorm van 

een standbeeld te schenken. Op 14 maart 1955 

kwam het „Standbeelden-Comité‟ van de Industriële Kring 

voor het eerst bij elkaar. Zij hebben toen beeldhouwer Wes-

sel Couzijn aangezocht, om naar vrij inzicht een standbeeld 

te vervaardigen, dat een uitbeelding zou geven van de  

industriële energie, die mede heeft bijgedragen tot de grote 

ontwikkeling van de Gemeente ‟s-Hertogenbosch. De  

kunstenaar heeft drie jaar gewerkt aan het beeld en maakte 

ook het ontwerp voor de sokkel.  

 

Met zijn „vliegende figuur‟ heeft Couzijn, volgens zijn zeg-

gen, via bewegende vlakken, holtes en uitstulpingen uit-

drukking willen geven aan de energie, de industriële dyna-

miek en de menselijke werkzaamheid. De sokkel waarop het 

beeld staat heeft de vorm van een machtige krukas – het 

onderdeel van een machine, waardoor kracht wordt overge-

bracht, beheerst en gericht. De mens wekt energie op en 

maakt die dienstbaar aan zijn industriële expansiedrift.  De 

voorzijde van het monument „vertelt‟ hierover. “Dat deel is 

duidelijk afgeleid van een menselijke figuur, die zich op-

richt en vooruitschiet in een geweldige beweging. In het 

beeld heb ik mens en energie willen samenbinden, als een 

machtig teken voor de dynamische ontwikkeling van 's-

Hertogenbosch” aldus Couzijn, . 

Op dinsdag 21 oktober 1958 is het standbeeld door de voor-

zitter van de Industriële Kring, de heer Cleerdin, overgedra-

gen aan de gemeente, vertegenwoordigd door burgemeester 

Loeff. 

In haar vergadering van 3 maart 1959 blikte de Industriële 

Kring nog even terug naar het beeld. Citaat uit het verslag: 

“Door de meeste aanwezigen wordt nog opgemerkt, dat 

hunnerzijds geen bewondering kan worden opgebracht voor 

het standbeeld en tevens dat zij de plaats, waar het staat, 

zeer slecht gekozen vinden.”  
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Dineke Couzijn-Blom (links), de weduwe van beeldhouwer 

Wessel Couzijn,  bekijkt het fotoboek van oorspronkelijke 

onthulling in 1958  

 

 

 



 

 

 

 

Er wordt hard gewerkt in Boschveld, de bedrijvige wijk aan 

het centrum van ‟s-Hertogenbosch. Van oudsher een dyna-

mische plek om te werken en te wonen. De eerste start om 

de wijk een nieuw gezicht te geven is gemaakt.  

 

De wijk krijgt een structuur van Kwartieren. Brede Lanen 

sluiten aan op het nieuwe Groene Hart. De voorzieningen 

worden uitgebreid met een nieuwe supermarkt en Brede 

Bossche School. De monumentale Grasso fabriek wordt ge-

restaureerd. Soms vindt sloop plaats van de bestaande wo-

ningen en worden nieuwe huizen teruggebouwd. Het pro-

ject Signatuur, initiatief van Hertogbouw en Zayaz, valt in 

het Parkkwartier, aan het Groene Hart. De 144 woningen 

en appartementen worden zowel verhuurd als verkocht.  

Op 5 juni jongstleden was de bouwplaats open 

voor belangstellenden tijdens de dag van de 

bouw. Er zijn circa 150 bezoekers geweest.   

 

De Bossche makelaars Boumij en Woonaccent 

verkopen in totaal 72 nieuwe eengezinswo-

ningen. Een deel is reeds verkocht. “We heb-

ben 8 jaar in Boschveld gewoond, dat beviel 

ons erg goed”, aan het woord zijn enthousias-

te eigenaren van een splitlevelwoning. “We 

hebben gekozen voor dit type omdat dit een 

mooie combinatie is van modern wonen en 

straks voldoende ruimte om een gezin te star-

ten. We hebben er enorm veel zin in om lek-

ker in onze nieuwe tuin een glas wijn te  

drinken”.  Naast dit type zijn er nog prachtige 

andere woningen beschikbaar met ruime tuin 

of terras. 

Kijk voor meer informatie op www.woneninsignatuur.nl of 

neem contact op met een van de makelaars: Boumij 073 - 

6 122 344 of Woonaccent 073-6441445. Belangstellenden 

voor een huurappartement kunnen zich melden bij Zayaz, 

er is in een breed segment woonruimte beschikbaar.  

Stand bouw:  

Blok D: Metselwerk gereed, gevel voor 75% gevoegd en ge-

schilderd en steiger gezakt. Stucadoor voor 75% klaar, spui-

ter 50% gereed en tegelzetter 25% gereed. 

Blok F: Metselwerk op 75%, Stucadoor 50% gereed. Tegel-

zetter net gestart. 

Blok E: Metselwerk 60% gereed. Binnenwanden gereed, 

vloersmeerder start week 25.  

Blokken A+C: Wanden 2e verdieping gereed. Bezig met 2e 

verdiepingsvloeren. Kelders uitgeschaald, gestart met stel-

werk. 
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Boschveld, een wijk vol toekomst 

Op 5 juni konden belangstellenden een kijkje nemen 

bij  de woningen van Signatuur  

Artist Impression van splitlevel-woning    

http://www.woneninsignatuur.nl/


Het gratis wijktheater in Boschveld is altijd een feest en 

reuze gezellig. De afgelopen editie van 21 mei 2010 had zeer 

goede acts. Het programma bestond uit Micheal Jackson, 

Nick met z‟n vlieger, Rob de Klerk, DX, Femke en Lisette 

met de verliefde stieros. Het wijktheater had dit keer een 

nieuw aanblik gekregen door een  nieuw ontworpen decor 

met een mooie achtergrond van Boschveld. De band van 

Micheal Jackson beet de spits af met een spectaculaire im-

mitatie van het nummer “Smooth Criminal”. Met hun eigen 

band maakte ze zelf de muziek, zongen live (soundmixen) 

en werd er gedanst als Micheal Jackson. Nick gaf een  

toneelstukje met zijn vlieger en zong er ook bij.  

Rob de Klerk speelde op zijn gitaar en zong drie van zijn 

zelfgeschreven teksten. DX was een komisch-stoer optreden 

van 2 jongens met danselementen op een rapnummer van 

Eminem.   

Femke en Lisette zongen live een zelfgeschreven komisch 

nummer met het Spaanse verhaal van de verliefde stieren. 

Wil je het zelf meemaken of wil een act opvoeren? In okto-

ber is er weer een nieuwe editie van het wijktheater aan de 

Edisonstraat 11 (exacte datum is nog niet bekend, redactie). 

Op de achterpagina kan je ons adres en telefoonnummer 

vinden onder overige medewerkers of kijk op onze Hyves-

site: http://wijktheater.hyves.nl/blog/ . 

Nieuw in de wijk !! 

De Indonesische Vechtsport 

            P E N C A K     S I L A T 

                             hard - sierlijk - snel 

 

Vanaf maandag 6 september wordt er in buurthuis  

Boschveld een wekelijkse cursus gegeven in de Indonesische 

vechtsport PENCAK SILAT. Helaas is deze sport in europa 

tamelijk onbekend, maar behoort wel tot de gevaarlijkste 

vechtsport ter wereld.    

Een belangrijk onderdeel is het mystieke gedeelte medita-

tie).  Hierdoor leert men zelfbeheersing.      

 

Betekenis Pencak Silat:  

PENCAK -  gecontroleerde soepele lichaamsbeheersing wel-

ke sierlijk is. 

SILAT - bliksemsnelle bewegingen gebaseerd op hardheid 

met als doel de tegenstander uit te schakelen. 

 

De training word gehouden in de Marconizaal van 19.30 tot 

20.30 uur,  Edisonstraat 11. 

 

 

Kom eens een kijkje nemen en train de eerste keer GRATIS 

mee.  Folders verkrijgbaar in het buurthuis. 

Voor info:  Rob Ludwig,  06-14192438 

kedirirobludwig@hotmail.com  

 

Foto's en filmpjes:   

www.123video.nl (gaya kediri)  of  

www.youtube.nl (gaya kediri) 

        Pencak Silat  
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Wijktheater Boschveld 
Door Mike van Dartel en Malou van Doormaal 

Tijdens het buurtfeest  was er een demonstratie van 

Pencak Silat  

http://wijktheater.hyves.nl/blog/
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Heeft u een talent? 

Kunt u iemand helpen 

met de administratie, 

een zieke of oudere 

regelmatig opzoeken, 

iemand wegwijs maken 

in de wijk/ stad, een 

busje/ auto besturen, 

kleine reparaties ver-

richten bij ouderen, 

kinderen helpen bij 

huiswerk, samen koken en samen eten; laat het weten! 

Iedereen heeft talenten. 

Zoekt u een talent? Kunt u wel iemand  gebruiken die u 

helpt? Wellicht kan de talentenbank u verder helpen. 

Meer informatie krijgen of aanmelden kan bij het Wijkplein 

Boschveld.  

Wijkplein Boschveld 

Edisonstraat 28 

5223 CE ’s-Hertogenbosch 

Telefoon 073-6273610 

 info@wijkpleinboschveld.nl 

Zie www.divers.nl voor activiteiten en actuele spreekuren 

van het wijkplein 

Openingstijden wijkplein 

Maandag 09.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur 

Dinsdag  13.00 – 16.00 uur 

Woensdag  09.00 – 12.00 uur 

Donderdag  09.00 – 12.00 uur 

 

Loop eens binnen en schroom niet te bellen met vragen. De 

medewerkers en vrijwilligers van het wijkplein helpen u 

graag verder. Daar zijn we uiteindelijk voor! 

Talentenbank Boschveld 

Organisatie Maandag Woensdag Donderdag 

Juvans   11.00 - 12.00 uur 

Zayaz 13.00 - 14.00  uur   

BrabantWonen   11.00 - 12.00 uur 

Ouderenwerk (Divers)  11.00 - 12.00 (even weken)  

Opbouwwerk (Divers)  15.00 - 16.00 uur  

WMO-consulent 09.00 - 11.00 (2 maandag 

van de maand 

  

Spreekuren in het Wijkplein:   

Door Nicky de Gier 
Een brandende zomerzon en de 

WK-koorts die veel straten in  

Boschveld een oranje tintje gaf wa-

ren de ideale sfeermakers voor het 

Wijkfeest op zondag 27 juni 2010. 

Op verschillende locaties in de wijk 

vonden diverse activiteiten plaats. 

 

Al in de ochtend hadden de diverse 

vrijwilligers hun handen vol aan 

het opbouwen van de podia en 

kraampjes waar het wijkfeest werd gehouden. Na flink wat 

sjouwen, zweten en hard werken was alles klaar om het 

echte feest om 14.00 uur te laten beginnen. 

Allereerst was het de beurt aan Dorry Langenberg om met 

een groep dansers de middag officieel te openen. Ook het 

sportieve gedeelte was met een demonstratie van de vecht-

sport Pentak Silat dik in orde. Verder was er gedurende de 

middag ruimte voor zang en gedichten en benadrukte Bart 

Eigeman in de 

openingstoespraak 

het belang van het 

thema MEER! met 

elkaar. Op ver-

schillende locaties 

in de wijk werd 

door veel wijkbe-

woners een de-

monstratie van 

hun kunnen gegeven. Zo konden er diverse Oud-Hollandse 

spelletjes worden gespeeld en waren het OKC en het  

Marokkaans Comite aanwezig met kraampjes waarin onder 

andere thee gedronken kon worden. In het Buurthuis vond 

een tentoonstelling plaats die werd verzorgd door kunste-

naars van het project Niemandsland. De voetballers kwa-

men geheel in de geest van het WK aan hun trekken bij het 

Panna-toernooi. Alles bij elkaar een hele sfeervolle, zonnige 

dag waar een hoop mensen plezier hebben beleefd. 

Oranje gekleurd zonnig wijkfeest Boschveld 



 

 

 

Hoe nu verder… 

 

 Op 1 juli nam Helma Hurkens 

afscheid van Boschveld en - een 

beetje - van Schutkamp. 

Vele jaren was Helma het gezicht 

van het pastoraal buurtwerk in de 

wijk. Eerst samen met Arianna en de 

laatste jaren met Gerry. Van alle 

kanten zal haar terecht lof worden toegezwaaid en het be-

stuur van de Oecumenische Stichting Missionair Diaconaal 

Buurtwerk, haar werkgever, sluit zich hier ten volle bij aan. 

 

Een afscheid brengt onrust met zich mee. Jongeren en oude-

ren, vrijwilligers en mensen met wie Helma werkte hebben 

het bestuur laten weten dat zij het vertrek van Helma be-

treuren en dat zij verontrust zijn over de toekomst. 

Wij begrijpen dat verandering moeilijk is. In de 20 jaar dat 

het pastoraal buurtwerk bestaat hebben we dat al meege-

maakt bij het vertrek van Titus, daarna van Bart en de 

komst van Roelie, het vertrek van Bic en het vertrek van 

Roelie en de komst van Helma en Arianna, en het 

vertrek van Arianna die na een tussenpoos is opge-

volgd door Gerry. 

Elke werker die vertrekt bouwt contacten af. Elke 

nieuwe werker heeft een eigen invalshoek voor het 

werk en een eigen persoonlijkheid en heeft daarmee 

soms weer aansluiting bij andere mensen dan de 

voorganger.  

Wat blijft is de wijze van werken; present zijn en 

present blijven, en daarmee impliciet de kerken pre-

sent stellen in de wijk. 

Een werkwijze die ervan uitgaat dat ontmoeting met 

mensen de kern van het werk is. In die ontmoeting 

en vanuit die ontmoeting wordt met wijkbewoners 

een antwoord gezocht op hun vragen en problemen 

en geprobeerd hen te steunen wanneer ze die willen 

aanpakken. 

 

Met het vertrek van Helma verdwijnt het werk dus 

niet uit de wijk. Gerry van Denken zal volop aanwe-

zig blijven. Allereerst gericht op de kinderen en hun 

ouders. Zover mogelijk zal zij (tijdelijk) ook wat 

uren extra werken om de projecten die we zijn aan-

gegaan zo goed mogelijk uit te voeren. 

Intussen zoekt het bestuur naar een goede wijze van 

opvolging. De vragen die daarbij beantwoord moe-

ten worden zijn onder andere: voor hoeveel jaar is er 

geld om iemand aan te stellen en voor hoeveel uur. 

In overleg met de gemeente 's-Hertogenbosch is af-

gelopen jaar en dit jaar verkend of het werkterrein 

deels te verleggen is naar De Schutskamp. Kunnen we  

Boschveld en Schutskamp beiden bedienen of moeten er 

keuzes gemaakt worden en welke? En tenslotte, wat voor 

iemand hebben we nu nodig? Man of vrouw, welke oplei-

ding en welke ervaring, enzovoort. Zowel de gemeente als 

vrijwilligers zullen we om advies vragen. 

Het bestuur heeft tijd nodig om dit goed na te gaan, maar 

wil zelf natuurlijk ook zo snel mogelijk duidelijkheid. 

Intussen hopen we dat de Gerry samen met de vrijwilligers 

en de wijkbewoners de Wijkplaats open houdt als ontmoe-

tingspunt en de activiteiten zal voortzetten. De krachten en 

contacten die Helma heeft opgebouwd komen nu ten volle 

tot ontplooiing hopen we. 

 

Er is door enkele groepen en mensen bezorgd gevraagd of 

zij wel in de Wijkplaats mogen blijven. Het antwoord kan 

alleen maar zijn NATUURLIJK.  

We hopen dat wijkbewoners en de huidige vrijwilligers in 

de eerstkomende tijd samen met Gerry het werk dragen en 

uitbouwen. 

Zodra er meer bekend is over de vacature die Helma achter-

laat laten we weer iets weten. 

 

Bestuur Pastoraal Buurtwerk 
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        Afscheid Helma Hurkens  
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MEER! met elkaar 
Een plek waar je ondanks alle drukte van het leven, samen de rust en de kracht kunt opbouwen om 

te groeien. Gezelligheid, humor, wijsheid, samen blijven praten, samen dingen doen, tijd maken 

voor je kinderen, leren, zijn woorden die in ons centrum de kern van alledag aangeven. Iedereen is 

welkom om binnen te lopen en de sfeer zelf te proeven. Gewoon eens kijken of meedoen met een 

activiteit, het kan altijd. 

Uitstapje vanuit OKC Dubbel & Dwars / MEER! met elkaar op zondag 20 juni 2010 naar de wereldtuinen in Kerkrade/ 

Landgraaf. 

Het was wel vroeg opstaan deze zondagochtend om met ruim 30 vrouwen uit Boschveld te vertrekken voor het jaarlijkse 

uitje. We gingen naar de wereldtuinen in Landgraaf.  Eén van de vrijwilligsters vond deze tuinen op internet en omdat 

niemand van ons de tuinen kende en er geweest was, werd dat onze bestemming op vaderdag.  

Half negen verzamelen. Om 09.00 uur vertrok de bus. Ruim anderhalf uur later bereikten we onze bestemming. De tuinen 

waren naar idee van een rijke mijnheer ontworpen ter herinnering aan vele reizen die hij gemaakt had aan het begin van 

de vorige eeuw. 

Zo was er een Italiaanse tuin, een Portugese tuin, een Marok-

kaanse tuin, een Chinese en een Japanse. Een woestijntuin, 

een tropische vogelverblijf met bijbehorende tropische plan-

ten. Tuinen voor verschillende smaken en indrukken.  Omdat 

het volop zomer is, stonden veel planten in bloei, rook het 

heerlijk en was alles prachtig groen. De tuinen waren plekken 

waar iedereen tot rust kwam. Heerlijk wandelen was het daar. 

 

Ter afwisseling van de tuinen wandelden we door een bos 

waarin beelden stonden; een reus, verschillende dinosaurus-

sen, mimische figuren. Langs verschillende vogelkooien; vale 

gieren, uilen, kraanvogels, ooievaars, verschillende  inheemse 

vogels. Maar ook kangoeroes, bokken en ezels. Er was veel te 

zien. 

Na de lunch kwamen we een botsautotent tegen en een acht-

baan, een klimtoren en een springkussen. Dat was pret! Zo 

lang in de botsauto‟s als je zelf wilde. Bijna iedereen wilde erin 

en de vrouwen hebben heel wat afgebotst. De klimwand was 

vooral voor de dochters een geliefde tijdbesteding. Kijken hoe 

snel je boven kon komen! Een grote familieschommel bracht  

een aantal vrouwen prettig in beweging.  

De dag vloog om en voor we het wisten was het half vijf, tijd 

om te verzamelen en de terugreis te beginnen.  

De terugreis verliep opvallend rustig. Moeheid overviel ieder-

een na een hele dag wandelen en buiten zijn.  

 

Liesbeth van Drunen; Coördinator MEER! met elkaar  

Boschveld 
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Elk jaar, een keer in het voorjaar en een keer in het najaar, start er vanuit MEER! 

met elkaar fietsles voor vrouwen. 

Het is elke keer weer een prachtige ervaring om mee te maken met wat een span-

ning de vrouwen naar de eerste les komen en hoe stralend en gemakkelijk zij na 

tien lessen op de fiets stappen en wegfietsen. 

Wilt u ook leren fietsen? Geef u dan op voor de cursus die eind september weer van 

start gaat. Wacht niet te lang, want elke keer is de cursus snel vol. 

MEER! met elkaar 

Locatie west; Edisonstraat 15   6275671 

Tweede cursus 2010 Fietsles afgerond 

Uitstapje 
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Na elf jaar als Ouder 

Kind Centrum Dubbel 

& Dwars  in Boschveld 

actief geweest te gaan, 

is het stoppen van het 

OKC nu echt gereali-

seerd. 

 

Gelukkig gaan we wel 

verder!  

 

We worden een Cen-

trum voor Educatie en 

Participatie ( CEP)  met  

de naam: 

MEER! met elkaar. 

 

We blijven actief in het 

ondersteunen van men-

sen die mee willen 

doen in de samenle-

ving. Dat doen we door 

mensen te steunen met 

cursussen zoals taallessen, fietslessen, computerlessen, veilig 

in het verkeer, geschiedenis, creativiteit, en ontmoetingsac-

tiviteiten. Het leuke is dat deelneemsters vaak ook goede 

ideeën hebben die leiden tot nieuwe activiteiten of cursus-

sen.  

 

Maar ook door mensen ervaring te laten opdoen als vrijwil-

liger, door actief op zoek te gaan naar de wensen en moge-

lijkheden van deelneemsters en hen een poosje te volgen op 

hun pad.  

 

Dat doen we als MEER! medewerksters niet alleen.  

We werken intensief 

samen met vrijwillig-

sters, collega‟s van  

Divers en met mede-

werkers van andere 

instellingen. 

 

Vaak geven deelneem-

sters aan dat ze de  

Nederlandse taal wil-

len oefenen. Daar zijn 

allerlei vormen voor 

zoals: taalmaatjes, taal-

thema lessen, samen 

voortburgeren, voor-

leeslessen enzovoort. 

 

 

Bij al deze activiteiten is de inzet van vrijwilligers noodza-

kelijk. Hebt u nu een paar uur over en denkt u “ik wil daar 

een steentje aan bijdrage”, loopt dan eens binnen bij MEER! 

met elkaar aan de Edisonstraat 15. Tussen 9.00 uur en 9.30 

uur staat de koffie op elke werkdag klaar. (Op andere tijden 

zetten we „m vers) en vraag om informatie en de mogelijk-

heden om mee te doen. 

 

MEER! met elkaar 

Locatie west 

Edisonstraat 15    073 6275671  

In de maanden juli en september komen medewerkers 

van verschillende, in Boschveld actieve organisaties, in 

de buurt op de koffie. 

Medewerkers willen graag kennis met buurtbewoners 

maken en horen hoe het leven in Boschveld voor u is. 

Daarnaast willen de medewerkers aan u vertellen wat 

zij in Boschveld doen.  

We hopen zo elkaar te leren kennen zodat we, als dat 

nodig is, een beroep op elkaar kunnen doen. 

 

Vier avonden voor de basisschoolvakantie in juli en 

vier avonden na de basisschoolvakantie en het einde 

van de Ramadan. We komen met de bakfiets vol koffie, 

koekjes. En natuurlijk een spelletje en wat lekkers voor 

de kinderen naar verschillende plekken in de buurt. 

Voorafgaande aan de koffie ontvangt u in de brievenbus een uitnodiging.    

We hopen ook u daar te ontmoeten  

Op de koffie 

          OKC is nu CEP Meer! met elkaar 
Pagina 9  
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Het is eindelijk lekker warm en dat betekent dat werklieden 

zich letterkijk en figuurlijk in het zweet werken. De werk-

zaamheden vielen stil op de momenten dat het Nederlands 

elftal in Zuid-Afrika voetbalde. Toch is er in de afgelopen 6 

weken weer flink gewerkt in de wijk. 

 

Nieuwbouw fase 1 

Het eerste blok D is nu volledig uit de steigers Bij de andere 

2 blokken E en F grenzend aan de Ampèrestraat is het met-

selwerk ook nagenoeg klaar. In deze 3 blokken wordt ook al 

hard gewerkt binnen in de woningen. De twee blokken A 

en C aan de Copernicuslaan zijn met het beton al aan de 4e 

verdieping. Het 3e blok B komt pas aan het eind aan de 

beurt, want dat is lager en wordt nu gebruikt als inrit voor 

het bouwterrein. 

Er komen steeds meer werklui (onderaannemers) op het 

werk en dat is te zien aan de auto‟s die steeds meer de stra-

ten rond het bouwterrein bezetten. We hadden daar ons 

inziens goede afspraken over gemaakt en zullen daarin het 

overleg nog weer op terug komen. 

Ook houden niet alle vrachtwagens ,die goederen voor de 

bouw komen afleveren, zich aan de voorgeschreven route 

en rijden toch over de Copernicuslaan vanaf de Oude Vlij-

menseweg in plaats van komen vanaf de rotonde. Zo heeft 

een auto van de bouw een lantaarnpaal aan de Copernicus-

laan aangereden, die gelukkig snel vervangen is (ter hoogte 

van nr. 231). Maandag 24 juni stonden vier vrachtwagens in 

een rij op de Copernicuslaan om te komen lossen. 

Langzaam maar zeker wordt 

duidelijk hoe dit nieuwe 

deel van de wijk eruit komt 

te zien. Je kunt nog zoveel 

tekeningen bestuderen, maar 

het is altijd het beste om de 

woningen van dichtbij te 

bekijken. 

Straks wordt een koopwoning ook als modelwoning inge-

richt en er vindt ook een actie plaats om daarmee de ver-

koop te stimuleren. Dat loopt nog steeds niet hard, al komen 

er telkens weer kopers bij. 

Winkelcentrum 

De brandlucht onder de luifels is eindelijk voor het grootste 

gedeelte verdwenen en alle ondernemingen – behalve de 

belwinkel- zijn weer in bedrijf. De brand heeft ook een  

positief effect gehad: sommige winkels zijn er na de herin-

richting erg op vooruit gegaan. Toch blijft die brand een 

vervelende gebeurtenis en de nog niet herstelde luifel her-

innert ons er dagelijks aan. 

Aan de gevels van de woningen van de VVE Van Coehoorn-

plein aan de van zijde van de Chr. Huygensweg vinden ook 

werkzaamheden plaats. De berging waarin brand is geweest 

is opgeknapt. Hetzelfde geldt voor de hal van de VVE van 

het Van Coehoornplein 52-54. 

In de vorige buurtkrant meldden wij de aanleg van de ver-

keersdrempels op het parkeerterrein van het winkelcen-

trum. Deze werken uitstekend en remmen de snelheid be-

hoorlijk. Echter er zijn dan auto‟s, scooters en brommers die 

dan andere, niet toegestane routes nemen en daarbij gevaar 

opleveren voor voetgangers en fietsers. Er zijn daarvoor in 

het overleg openbaar gebied oplossingen besproken en die 

zijn (worden) uitgevoerd. Zo zijn er bollen aangebracht bij 

de hoek Chr. Huygensweg / Copernicuslaan en er komen 

ook extra betonblokken en paaltjes. In bepaalde gevallen 

(bijvoorbeeld het voorkomen dat men met een auto via de 

invalide-oversteek de rotonde oprijdt) is het een tijdelijke 

oplossing. Bij de herinrichting van de Copernicuslaan komt 

er een definitieve oplossing. 

Wij hebben ook op andere plekken paaltjes gevraagd zoals 

bij de oversteek Samuel Morsestraat/ ‟s-Gravesandestraat, 

maar de gemeente is vooralsnog niet bereid om deze te 

plaatsen omdat je niet alle overtredingen met paaltjes kunt 

voorkomen. 
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Werkzaamheden in de wijk 

                                      Winkelcentrum voor de brand 



Plaatsen kunstwerk Couzijn. 

Er kwam woensdag 23 juni heel wat mate-

rieel aan te pas om het kunstwerk van 

Couzijn op de rotonde te plaatsen.  

Verschillende mensen van de gemeente en 

de wijk waren op die morgen aanwezig om 

samen te zien of de op tekening uitgedach-

te plaatsing ook de beste was. Nu het beeld 

er eenmaal staat, heeft het een veel mooie-

re plek gekregen als waar het stond en het kunstwerk komt 

op de rotonde goed uit. 

In het plantseizoen komt er rond de sokkel ook nog een 

vaste begroeiing. Ook worden de verkeersbordjes op de ro-

tonde vastgezet, want in verschillende weekenden zijn 1 of 

meer bordjes gedraaid. 

 

BrabantWonen. 

BrabantWonen is bezig met schilderwerkzaamheden aan 

het complex woningen Oude Vlijmenseweg/ Kelvinstraat. 

Veel bewoners hebben een brief gehad over het onderzoek 

naar de bouwkundige staat van de woningen in deelgebied 

2.  

 

“Doel van dat onderzoek is om in de loop van dit jaar meer 
zekerheid te kunnen verschaffen aan de bewoners van deel-
gebied 2 ten aanzien van de toekomst van de woningen. De 
bestaande afspraak dat sloop van woningen voor 2015 niet 
aan de orde is, blijft uiteraard van kracht.” 
 

Het is al juli en wij hebben er een hard hoofd in of bewo-

ners echt in de loop van dit jaar die zekerheid krijgen. Wij 

vinden dat het zeker moet omdat eigenlijk al in 2009 deze 

zekerheid aan de bewoners geboden zou worden. 

Overigens geldt die zin over sloop niet voor de woningen 

van BrabantWonen in Fase 2. Daar zijn de onderhandelin-

gen over de bewoners verhuisregeling in volle gang. Als 

deze onderhandelingen over de bewoners verhuisregeling 

succesvol zijn afgesloten en de goedkeuring van tenminste 

70 % van bewoners heeft gekregen en er ook al met de ge-

meente overeenstemming is over wat er voor deze wonin-

gen in de plaats komt, dan pas kan BrabantWonen een 

sloopbesluit voor deze woningen nemen. De feitelijke sloop 

van deze woningen is dan weer sterk afhankelijk van hoe 

snel de betreffende bewoners een nieuwe woning vinden. 

 

BrabantWonen is ook nog in onderhandeling met de aanne-

mer over de nieuwe bergingen bij de 72  flats Edisonstraat/

Copernicuslaan. Als die onderhandelingen rond zijn, kan 

het totale herinrichtingsplan voorgelegd worden aan bewo-

ners van die flats, omwonenden en de werkgroep Groen en 

Spelen. Over dat plan met name het groene hart in relatie 

tot de parkeerplaatsen is nog niet het laatste woord gezegd. 

In een eerder overleg met BrabantWonen hebben wij ge-

vraagd waarom er in Boschveld nog geen rookmelders wa-

ren aangebracht. Ook over die rookmelders hebben bewo-

ners een brief van BrabantWonen gehad. 

 

Openbaar gebied. 

Zayaz heeft gereageerd naar BOR (Beheer en Openbare 

Ruimte) en dat betekent dat het 2e deel van de nieuwe be-

stratingen in deelgebied 2 kan ingepland worden. 

Er is in de afgelopen weken – voorafgaand aan de wijk-

schouw- flink geborsteld in de wijk. De borstelveger deed 

heel wat stof opwaaien en dat heeft onder andere in de 

Edisonstraat geleid tot klachten van bewoners. De auto‟s en 

ramen zaten dik onder het stof. Bij de wijkschouw moesten 

wij constateren dat niet overal het geborstelde onkruid en 

gras was opgezogen. 

 

Ook de semicontainers hebben weer een schoonmaakbeurt 

gehad. Overigens merk je bij dit warme weer dat sommige 

van die containers behoorlijk stinken. Dat komt omdat er 

allerlei groente- en ook vleesafval onverpakt erin wordt 

gegooid. Je zult maar dicht bij zo‟n container wonen !!!We 

hebben de bevindingen van de quickscan over het zwerfvuil 

nog niet ontvangen. Hopelijk kunnen we daar de volgende 

keer op terug komen. 

Pagina 1 1  Telefoon: 6233195 

E-mail    : info@obboschveld.nl 

„s-Gravesandestraat 13 

5223 BR s-Hertogenbosch 



Pagina  12 Telefoon: 6233195 

E-mail    : info@obboschveld.nl 

„s-Gravesandestraat 13 

5223 BR s-Hertogenbosch 

Op maandag 12 juli 

vindt weer een Bosch-

veldoverleg plaats. 

Naast de gebruikelijke 

agendapunten als me-

dedelingen, stand van 

zaken herstructurering 

staat op de agenda: 

nalopen van afspraken 

Collegebezoek november 2008, nabespreken activiteiten op 

buurtfeest 27 juni, Brede Bossche School. Over dat laatste 

onderwerp hebben betrokkenen een brief van de wethouder 

ontvangen en wij gaan in de vergadering na welke vragen 

daarover nog zijn. 

Ook een onderwerp is 

de Parallelweg waar-

over het College op 6 

juli een besluit geno-

men heeft. 

In de vorige bijeen-

komst van 31 mei 

stond onder andere 

overlast. De aanwezi-

gen hebben met elkaar 

gezocht naar allerlei 

vormen van overlast, wat je daaraan zelf kunt doen en wie 

je daarvoor ook kunt benaderen. Het leverde al bij al een 

heel duidelijk en overzichtelijk lijstje op. 

De advertentie voor de woningen 

van fase 1 heeft na enkele vooraan-

kondigingen nu ook in de Bossche 

Omroep van 23 juni gestaan. Dit 

leverde 270 reacties op voor de 37 

nog niet toegewezen appartemen-

ten.  

Daaraan voorafgaand zijn achter-

eenvolgens aanbiedingen gedaan 

aan de belangstellenden vanuit  

Fase 1 en Fase 2. Toch heeft tenslotte een behoorlijk aantal 

bewoners ex Fase 1, die een woning hadden uitgekozen en 

toegewezen gekregen, alsnog niet getekend. Daarbij speel-

den verschillende redenen een rol: te duur zeker met de 

verplichte parkeerplaats ook al kun je die onderverhuren, 

geen tuin bij de terraswoning, extra kosten van weer een 

verhuizing, te weinig bergruimte, gewend zijn in de nieuwe 

buurt. 

De inschrijving voor overige bewoners van Boschveld en 

andere woningzoekenden is nu gesloten. Nu wordt uitge-

zocht wie volgens de voorrangsregels en woonduur de eer-

ste keuze uit de overgebleven appartementen hebben. 

Verhuur nieuwbouw Fase 1 

Boschveldoverleg 

Op 20 juli 2010 (en dus niet 13 zoals vermeld) is er een in-

loopavond van 17.00 – 20.00 uur in het Buurthuis Bosch-

veld. Het onderwerp is het woonomgevingplan Fase 1. Be-

woners van de omliggende straten en toekomstige bewoners 

(voor zover bekend) krijgen van de gemeente een aparte 

uitnodiging. 

Het woonomgevingplan rond de nieuwbouw is in het verle-

den in samenspraak met bewoners al vastgesteld en ook ge-

publiceerd in de buurtkrant. Het is nu verder gedetailleerd 

uitgewerkt en zou ook uitgebreid worden tot aan het  

Westerpark. Bovendien hebben wij gevraagd om het fiets-

netwerk dat over de Buys Ballotweg naar de Rietveldenweg 

loopt in dit plan op te nemen. Dit laatste is niet gelukt. Wel 

wordt getracht dit in de uitvoering van de laatste fase mee 

te nemen. Dit zou moeten kunnen omdat de laatste wonin-

gen van Fase 1 pas medio 2011 worden opgeleverd. 

 

Wij krijgen van de gemeente een kaart van het plan. Wie 

het plan van te voren of na de inloopavond wil inzien, kan 

dat doen bij het OBB aan de Edisonstraat 28.  

 

Bel even van te voren om te voorkomen dat u voor een ge-

sloten deur staat (  62 33 195). 

Inloopavond woonomgeving Fase 1 op 20 juli 
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Over dit onderwerp valt heel wat te schrijven, zeker als je 

het parkeren er nog bij betrekt. We moeten ons echter be-

perken. Wij beginnen met het goede nieuws, al ligt de uit-

voering daarvan in de toekomst. 

 

Bus 65 over Oude Vlijmenseweg en Oude Engelenseweg. 

De gemeente heeft de provincie verzocht om een busbedie-

ning van de Gruyterfabriek en de Brabanthallen. De provin-

cie heeft op dat verzoek positief gereageerd. Met ingang van 

de nieuwe dienstregeling op 12 december zal buslijn 65 via 

de Oude Vlijmenseweg en de Oude Engelenseweg gaan rij-

den en een halte krijgen bij de hoofdingang van de Brabant-

hallen. Nadere informatie over de nieuwe dienstregeling 

wordt later dit jaar door provincie en Arriva verstrekt. 

Tijdens de aanleg van de rotonde reden de bussen ook over 

de Oude Vlijmensweg en de Oude Engelenseweg. Dat von-

den de bewoners uit dat deel van de wijk wel fijn. Het lijkt 

er nu op dat Boschveld van beide kanten door bussen be-

diend gaat worden. 

 

Bibendumweg. 

Te veel bussen langs de woning 

geeft echter overlast. Tegen de 

komst van het distributiecentrum 

van H&B Logistics en het bussta-

tion van Arriva  hebben we be-

zwaren aangetekend. Die bezwa-

ren waren vooral ingegeven door 

de toename van de geluidsover-

last en overlast ten gevolge van 

vracht- en busverkeer. 

In deze procedure zijn ons toezeggingen gedaan die onder 

andere zijn vastgelegd in een verslag van 28 november 2008. 

Wij citeren daaruit: 

 

“Met betrekking tot Arriva is het volgende medegedeeld. De 
aanleg van de uitrit naar de Boksheuvel is ontworpen, qua 
kosten geraamd en in de planning voorzien in het 2e kwar-
taal van 2009. Een en ander uiteraard gekoppeld aan het 
gereedkomen en het in gebruik nemen van het Arriva 
complex. Dat betekent dat de afspraken die gemaakt zijn 
tijdens de informatiebijeenkomst op 3 juni 2008 inzake het 
bouwplan Arriva gestand worden gedaan… Bussen zullen 
via Rietveldenweg rechtsaf de Oude Vlijmenseweg op rich-
ting rotonde en vervolgens richting Stationstunnel rijden. 
Bussen zullen niet over de Copernicuslaan, Oude Engelen-
seweg en Parallelweg rijden.”  
 
Ondanks herhaald aandringen is men pas eind mei 2010 

gestart met de werkzaamheden en dat zal volgens planning 

duren tot oktober. 

Het gevolg  is dat bussen meer dan een jaar rijden op wegen, 

die ze volgens afspraken niet zouden berijden en vaak ne-

men ze ook nog een andere route naar en van de stad dan 

degene die afgesproken is. Dat duurt nu ook nog een aantal 

maanden. 

 

Parallelweg. 

We zitten al een tijd te wachten op een besluit over de Pa-

rallelweg. Het College van B. en W. heeft daarover op 6 juli 

een besluit genomen. Als wij beschikken over de inhoud 

van dit besluit dan is dit onderwerp van bespreking in het 

komende Boschveldoverleg. 

Ontwerptracébesluit (OTB). 

Dat besluit over de Paralleweg is hard nodig omdat intussen 

de inspraaktermijn voor het OTB van Pro Rail is verstreken. 

In het verleden is ons altijd voorgehouden dat de doortrek-

king van de Parallelweg naar de Zandzuigerstraat en de ex-

tra sporen in het kader van het OTB samen zouden worden 

uitgevoerd, zeker wat betreft het kunstwerk (brug) over de 

Dieze. Wij moeten nog zien of al die verschillende bruggen 

over het water wel een kunstwerk wordt. 

 

Overigens hebben de bewonersvereniging het Veemarkt-

kwartier, het OBB, maar ook de gemeente een zienswijze 

tegen dit besluit ingediend. Sommige bezwaren in de 3 reac-

ties komen overeen. 

Verkeer 

Woongebieden langs het tracé van het spoor   

(Bron Tracé besluit ) 
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Er wordt in Boschveld al heel lang gesproken over een Bre-

de Bossche School (BBS). Soms ga je denken dat het om een 

sprookje gaat, want al dat praten heeft nog steeds geen BBS 

in Boschveld opgeleverd, terwijl in andere wijken ze intus-

sen al staan of men begint daar binnenkort met bouwen. 

Reeds vanaf 2003 is er in Boschveld sprake van een Brede 

Bossche School, maar dat is eigenlijk een overleg van men-

sen uit allerlei instellingen, die straks de BBS gaan bevolken 

en daar met elkaar gaan samenwerken. Om dat samenwer-

ken met elkaar te „leren‟ mogen de instellingen voorstellen 

doen voor de zogenaamde pluspakketten. Daarin werken 

dan verschillende instellingen samen aan één project bij-

voorbeeld de basisschool net de bibliotheek, Divers met 

Sport en Bewegen, kinderopvang met de GGD. De werk-

groep buurtfeest doet ook al jaren beroep op dat pluspakket. 

 

Waarom is er in Boschveld nog geen BBS ? 

Dat is een ingewikkeld verhaal. Iedereen is er van overtuigd 

dat er een BBS in Boschveld moet komen. Van belang is dat 

dan eerst nog vastgesteld moet worden, waar deze nieuwe 

BBS komt. We hadden in 2003 het Masterplan in wording. 

Dat is niet doorgegaan en toen is er gewerkt aan een wijk-

plan. In het kader van het wijkplan is uitgebreid gesproken 

over een plek voor de Brede Bossche School. Er zijn ver-

schillende mogelijkheden aan de orde gekomen, maar uit-

eindelijk is gekozen om de BBS te bouwen op de plek waar 

nu de basisschool ‟t Boschveld staat. 

Deze plek dicht bij het toekomstige groene hart van de wijk 

en dicht bij het winkelcentrum, kreeg in het wijkplan nog 

meer bestemmingen. Vanwege de noodzakelijke uitbreiding 

van het winkelcentrum met een supermarkt en de verdich-

ting van de meer stedelijke wijk (meer woningen, meer 

functies) werd aan de BBS een ondergrondse parkeergarage 

en een woontoren gekoppeld. Die woontoren moest een 

groot deel van de kosten van de ondergrondse parkeergara-

ge opbrengen. 

Een plek en een soort programma van eisen was er, nu  was 

er nog iemand nodig die dit project voor zijn rekening zou 

nemen. Dat zou Zayaz zijn. Bij het bezoek van het College 

van B. en W. in november 2008 waren de onderhandelingen 

tussen gemeente en Zayaz over deze opdracht in volle gang. 

Echter dit leverde tenslotte geen resultaat (= overeenkomst) 

op. 

Er moest dus een andere uitvoerder/ ontwikkelaar gevonden 

worden. Dat werd BrabantWonen mede omdat de opdracht-

geverrol van BrabantWonen in de BBS in Zuid (Meeren-

donk of nu Nieuw Zuid) voorspoedig verliep. Dus Brabant-

Wonen ging na enige vertraging aan de slag. Er werd een 

architect gekozen en die begon het programma van eisen 

voor die BBS verder te verfijnen en de eerste schetsen aan te 

leveren. Intussen kwam de kredietcrisis. De verkoop van de 

woningen van Fase 1 ging moeizaam en dan kun je de vraag 

stellen hoe het met de verkoop zou gaan van de woningen 

in die geplande woontoren. 

Er kwamen nog meer draadjes in deze kluwen. Eerst was er 

sprake van sloop van het kerkgebouw waar Parousia nu in is 

gehuisvest en de gemeente opende gesprekken over andere 

locaties voor Parousia. Vervolgens vond men het gebouw 

weer mooi en werd overwogen om het te behouden. Er 

werd in de wijk gezocht naar tijdelijke huisvesting voor de 

basisschool en alles wat daar intussen in is gehuisvest 

(kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang enzovoort) en 

ook voor al de instellingen die in de voormalige pastorie zijn 

gehuisvest (wijkplein met wijkwinkel en dergelijke). De 

aangeboden tijdelijke huisvesting voor de basisschool en 

andere organisaties was in de ogen van het OBB onvoldoen-

de en er was geen oplossing voor de bewoners van de pasto-

rie. Daarmee dreigde alle ontwikkelingen rond de BBS in 

een onontwarbare knoop terecht te komen. Het gevolg zou 

zijn dat de bouw van de BBS nog verder naar de toekomst 

schoof. Deze knoop moest doorgehakt worden. 

Koerswijziging. 

Na breed overleg in de gemeente is er een oplossing gevon-

den. De Brede Bossche School Boschveld wordt niet ge-

bouwd op de plek van de huidige basisschool ‟t Boschveld. 

Het Overpad, dat toch weg zou moeten, maar waarvoor nog 

geen plek gevonden was, gaat eerder weg en wel naar de 

Kooikersweg waar eerst alleen de Gabrielschool 

(Mytylschool) uit Noord zou komen. Op de plaats van het 

Overpad komt nu de nieuwe BBS van Boschveld. 

Het voordeel van deze oplossing is dat de BBS nu hopelijk in 

2013/ 2014 gereed komt en dat er geen tijdelijke huisvesting 

meer gezocht hoeft te worden. 

Natuurlijk blijven we vanuit de wijk de druk op de ketel 

houden, want we zouden het liefst aan het begin van het 

schooljaar 2013/1014 in de nieuwe BBS zitten. 

Brede Bossche School 



                                                            Maandag: 

                                                09.00-09.30 Koffie/thee inloop  

                                    €  0,50  per kopje (CEP) 

                         09.00-12.00 KW1C Zin in taal (Buurthuis) 

              09.30-11.30 Kinderoppas € 1,- per keer (CEP) 

     09.30-11.30 Computerles € 1,- per les (Wijkplaats) 

09.30-11.30 Koffie inloop (Wijkplaats) 

10.00-12.00 Biljarten via Gilde (De Westhoek) 

10.00-11.30 Taal en ontmoeting (Wijkplaats) 

13.00-15.00 Thema bijeenkomsten (1x per maand) (CEP) 

19.00-22.30 Open inloop: kaarten, biljarten, bridgen via  

                     Club La Cour (Westhoek) 

19.00-20.00  Sportief bewegen gemengde vrouwengroep  

                     (Overpad) 

19.30-21.00 Meidengroep met Nicky (CEP) 

Dinsdag: 

09.00-09.30 Koffie/thee inloop € 0,50 per kopje (CEP) 

09.00-17.00 Coaching en reïntegratie op afspraak (Buurthuis) 

09.30-11.30 Kinderoppas € 1,- per keer (CEP) 

09.30-11.00 Taalontmoetingen(CEP) 

10.00-11.00 Taal en ontmoeting (Wijkplaats) 

13.00-14.45 Marokkaanse inloop (CEP) 

13.45-14.45 Gymclub via gemeente (De Westhoek) 

15.00-17.30 Kinderactiviteit (Wijkplaats) 

 

Woensdag: 

09.00-12.00 KW1C  Zin in taal (Buurthuis) 

09.00-09.30 Koffie/thee inloop € 0,50 per kopje (CEP) 

09.30-11.30 Kinderoppas € 1,- per keer  (CEP)  

09.30-12.00 Arabische les € 1,00 per keer (Wijkplaats) 

09.30-12.00 Open Bridge inloop (Westhoek)  

09.30-15.30 Cursus telefoniste/ receptioniste (Buurthuis) 

13.30-16.30 Open inloop Biljart en kaarten (Westhoek) 

13.30-17.30 Kinderactiviteit (Wijkplaats) 

16.00-17.00 Servicepunt Sport en Bewegen (Buurthuis) 

19.30-21.30 Yoga (De Westhoek)  

Donderdag: 

09.00-09.30 Koffie/thee inloop € 0,50 per kopje (CEP) 

09.30-11.30 Kinderoppas € 1,- per keer (CEP) 

12.00-13.00 Gezonde lunch € 2,00 per keer, kinderen € 1,-  

                    (CEP) 

18.00-22.30 Bingo (De Westhoek) 

19.00-23.00 Klaverjasclub (Buurthuis) 

Vrijdag: 

09.00-09.30 Koffie/thee inloop € 0,50 per kopje (CEP) 

09.00-12.00 Spreekuur verloskundige (Buurthuis) 

09.00-12.00 Begeleiding werkende moeders (Buurthuis) 

09.30-11.45 Taalinloop € 1,- per les (CEP) 

09.30-11.30 Kinderoppas € 1,- per keer  (CEP) 

09.30-11.30 Computerles € 1,- per les (De Wijkplaats) 

09.30-11.30 Koffie inloop (De Wijkplaats) 

09.30-11.45 Bijeenkomst Turkse vrouwen via Divers  

                     (De Westhoek)  

10.00-11.00 Spreekuur GGD voor Turken elke 2 weken 

                     (De Westhoek) 

13.00-15.00 Kinderraad (door Claudia) (CEP) 

19.00-23.00 Ontmoeting Somalische gemeenschap (Buurthuis) 

19.00-23.00 Ontmoeting Marokkaans comité (Buurthuis) 

Zaterdag 

10.00-16.00 Theorieles voor Somalische gemeenschap  

                     (Buurthuis) 

16.00-21.00 Ontmoeting Somalische gemeenschap (Buurthuis) 

19.00-23.00 Ontmoeting Marokkaans comité (Buurthuis) 

 

 

 

Zondag: 

09.00-12.00 EGP (Buurthuis) 

13.30-16.30 Biljarten, Kaarten (1e en 3e zondag van de  

                    maand prijskaarten) of een gezellig een praatje  

                    maken (De Westhoek) 

14.00-16.00 Arabische les voor kinderen (CEP) 

19.00-23.00 Ontmoeting Marokkaans comité (Buurthuis) 
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       Activiteiten en Agenda        
 

12 juli 19.30 Boschveldoverleg Buurthuis OBB 

20 juli 17.00-20.00 Inloop inrichting openbare 

ruimte Fase 1 

Buurthuis Gemeente 

13 september 19.30 Boschveldoverleg Buurthuis OBB 

23 september 20.00 Wijktafel SCC De Helftheuvel Gemeente 

CEP MEER! Met Elkaar   Edisonstraat 15        5223 CD `s-Hertogenbosch     Telefoon  (073) 627 5671 
Steunpunt “De Westhoek”   Van Leeuwenhoekstraat 2 5223 CZ `s-Hertogenbosch    Telefoon  (073) 622 0731  
De Wijkplaats    Copernicuslaan 89/91 5223 EC `s-Hertogenbosch    Telefoon  (073) 621 8811 

Buurthuis    Edisonstraat  11       5223 CD `s-Hertogenbosch     Telefoon  (073) 621 0552 
SCC De Helftheuvel   Helftheuvelpassage 115 5224 AC `s-Hertogenbosch    Telefoon  (073) 621 7973 
Wijkwinkel/ wijkplein Boschveld  Edisonstraat 28  5223 CE `s-Hertogenbosch    Telefoon  (073) 627 3610 
Basisschool „t Boschveld   Celsiusstraat 29  5223 CA `s-Hertogenbosch    Telefoon  (073) 621 0042 

Onafhankelijk
e redactie 
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Buurtkrant Boschveld is een 

bewonersinitiatief en wordt samengesteld 

door nevenstaande redacties en wordt 

ondersteund door Divers en financieel 

mogelijk gemaakt door het OBB, Divers 

en sponsors.  

 

Kopij voor de volgende editie kunt u 

aanleveren vóór 27 augustus 2010 bij de 

redactie. De redactie behoudt zich het 

recht voor om kopij te redigeren, te 

verkorten of te weigeren. Kopij dient 

voorzien te zijn van uw naam, adres en 

telefoonnummer. 

 

Oplage 1600, verschijnt 8 maal per jaar en 

wordt gratis verspreid in Boschveld. 

 

© 2010 Buurtkrant Boschveld  

Geheel of gedeeltelijke overname van 

artikelen of  beeldmateriaal mag alleen na 

toestemming van de redactie. 

Eenmaal in het jaar houden de straatcontactpersonen samen 

met de vertegenwoordigers van gemeente en corporaties, die 

in het leefbaarheidteam zitten, een wijkschouw. In het verle-

den gebeurde dit 2x per jaar en hielden de straatcontact-

personen soms een eigen wijkschouw in de tussenliggende 

kwartalen. De straatcontactpersonen bereiden deze wijk-

schouw voor. Tijdens de wijkschouw worden alle zaken in het 

openbaar gebied, die niet goed zijn, genoteerd en de bedoeling 

is dan dat deze ook worden verholpen. De ervaring is, dat het 

helpt als de betreffende personen zelf de situaties zien. 

 

Minder gebreken en sneller verholpen. 

Sinds de komst van het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) in 

november 2008 neemt het aantal zaken, die wij in de wijk-

schouw tegenkomen af. Immers straatcontactpersonen, verte-

genwoordigers van corporaties (met name wijkbeheerders), 

maar ook bewoners kennen dit nummer (6155555) lang-

zamerhand uit hun hoofd en de ervaring is dat de gemelde 

zaken meestal snel worden opgelost. 

De lijst van de wijkschouw was deze keer niet langer dan 20 

punten. In het verleden hadden we wijkschouwen met zo‟n 60 

punten. Wat nog beter was, dat al in de week daarop een aan-

tal zaken was afgehandeld. De verwachting is dat de lijst op 29 

juli – onze volgende maandelijkse bijeenkomst- heel kort kan 

worden.  

Zo zijn de semi containers die door brand of een aanrijding er 

niet uit zagen, allemaal vervangen. Ook zijn wij (=OBB) weer 

wat verder gekomen met de lichtmasten die het niet deden. 

 

Aantal zaken afgewezen. 

Het opknappen van het trottoir Oude Engelenseweg/ Oude 

Vlijmenseweg is niet op de prioriteitenlijst gekomen. Ook an-

dere zaken als overal in de wijk nieuwe straatnaambordjes of 

opknappen Parallelweg worden steeds afgewezen. 

Wij blijven natuurlijk deze en andere zaken, die door bewo-

ners worden aangedragen, opvoeren in het overleg vanuit de 

gedachte: de aanhouder wint. 

De volgende wijkschouw in 2011 vindt ‟s avonds plaats. De 

buurtmanager denkt dan dat meer bewoners gaan meelopen 

en punten zullen aandragen. Natuurlijk hebben wij tijdens de 

wijkschouw gesproken over de 3 geplaatste borden met de 

tekst: “Voor een schone buurt: zet geen afval naast de contai-

ner”. Deze borden zijn volgens de vertegenwoordiger van de 

Afvalstoffendienst een landelijke actie en de borden staan er  

slechts tijdelijk. Toch blijven wij het een weinig doordachte 

actie vinden.  

Overigens blijkt uit cijfers van de gemeente dat het grof vuil in 

het openbaar gebied in kilo‟s afneemt. In dat stuk aan de ge-

meenteraad stond dat de hoeveelheid grof vuil die in de Aktie 

van oktober 2009 in Boschveld was opgehaald onbekend was. 

Dat was volgens de opgave van de Afvalstoffendienst aan ons : 

4920 kg. 

Wijkschouw 24 juni 

 


