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Boschveldoverleg

In de wijk wordt gebouwd en
gegraven, maar er wonen na-
tuurlijk ook nog mensen. Die
mensen hebben behoefte aan
allerlei voorzieningen, maar
ook activiteiten en contacten.
De vraag is of die er allemaal
wel voldoende zijn. Zijn er vol-
doende zaken voor jongeren of
ouderen of is er nog ergens
behoefte aan. 
Een sociale visie zou antwoor-
den moeten geven op deze en
andere vragen. De gemeente
is bezig om zo'n sociale visie
op te stellen, maar wil daar-
voor overleggen met diverse
organisaties en bewoners.
Kom maandag 7 april om
19.30 uur meepraten bij het
Boschveldveldoverleg in het
Buurthuis.
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Boschveld Boent met Proper
Jetje!

 
9 april gaan we weer aan de slag! Onze vrij-
willigers gaan samen met de buurtkinderen
onze wijk weer een poetsbeurt geven.
Ook komt de kraakwagen langs waarin u uw
grofvuil gratis kwijt kan.
 
U komt toch ook?
U kunt gratis uw grofvuil aanbieden bij de
kraakwagen. Deze staat van 13.30 tot 14.30
uur in de Edisonstraat en vanaf 14.30 uur tot
15.30 uur in de Voltastraat bij de Wijkplaats
(Copernicuslaan 89).  
Bent u slecht ter been, dan kunt u uiterlijk 8
april naar het Wijkplein (☎627 3610) of het
OBB (☎623 3195) bellen. BrabantWonen en
Zayaz komen het dan 9 april bij u thuis opha-
len.
 
U kunt ook meedoen!
De kinderen verzamelen zich om 13.00 uur
op het schoolplein, waarna ze om 13.30 uur
in hun felgekleurde hesjes met grijpstokken
de wijk in gaan. Om 14.30 uur moet de wijk
er weer spik en span bij liggen.
Wilt u meehelpen om een groep kinderen te
begeleiden? U bent van harte welkom om
13.00 uur op het schoolplein.
Vriendelijke groet, Laura Graus

                                   Agenda komende 2 maanden
Datum
Maandag 7 april

Tijd
19.30

Wat
Boschveldoverleg

Waar
Buurthuis

Door Wie
OBB

Woensdag 9 april

Vrijdag 11 april
Zaterdag 19 april
Zaterdag 26 april

13.00

15.30

Boschveld Boent

Kookwedstrijd
12.00
11.00

Workshop 'Medicijnen'
ReparatieStraat

KC/ Boschveld/ Hele wijk

Buurthuis

OBB/ gemeente/ 
corporaties
Kinderraad

Boschveldtuin
Parallelweg 30/ Paardskerkhofweg

Werkgroep
TTDenBosch

Zaterdag 26 april
Maandag 19 mei
  

12.00 
19.30

Workshop 'Zaaien' 
Boschveldoverleg

Boschveldtuin
Buurthuis

Werkgroep
OBB



buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Sonay, een multisupermarkt voor een multi-
cultureel publiek

In de rubriek 'Ondernemers Boschveld aan het woord' dit keer een gesprek met
Faoud Sonay, eigenaar van de gelijknamige supermarkt. Wat maakt deze su-
permarkt zo uitnodigend? Dat laat zich niet zo moeilijk raden. Buiten worden
klanten al verwelkomd door een kleurenpalet van uitgestalde kistjes heerlijk fruit
en verse groenten. Multi culti, dat karakteriseert deze supermarkt. Een kunste-
naar zou er zo inspiratie kunnen opdoen voor een nieuwe creaties. 

Een begrip
Al drieëntwintig jaar is  de
supermarkt een begrip in
Boschveld, want het gaat
heel goed.  Sonay is niet
meer weg te denken in
het sterk verouderde win-
kelcentrum dat straks op
de schop gaat. In die tijd
is de buurt enorm verbe-
terd, veel veiliger en scho-
ner geworden en zijn er
veel nieuwe mensen ko-
men wonen. Het is er al-
tijd druk en de kassa's rin-
kelen vaak. Er komen
mensen uit Boschveld,
maar ook uit andere Bos-
sche stadsdelen én ande-
re kleinere plaatsen. Eige-
naar Faoud Sonay klinkt
enthousiast en daar heeft
hij alle reden toe, hij kan
trots zijn op zijn super-
markt, want het gaat heel
goed. Er komen heel veel klanten, met de fiets, lopend en met de auto. 

Wat onderscheidt de supermarkt van andere Nederlandse supermarkten?  
"In onze supermarkt verkopen we veel buitenlandse producten en die hebben ze
in de meeste supermarkten niet.  We zijn in vierkante meters de grootste super-
markt met buitenlandse producten." Faoud noemt Basmati rijst uit India en Af-
ghanistan, speciale Turkse, Bosnische en Marokkaanse producten. Ook heeft
Sonay heerlijk lamsvlees (en daar weet ik inmiddels alles van). Mijn vrouw gaat
namelijk speciaal naar Sonay voor lamsvlees. Faoud: "bij ons kan een klant al-
les vinden en kopen tegen een goede prijs. Bovendien zijn wij ook nog, gemid-
deld genomen, goedkoper zijn dan andere winkels. Samen met mijn vrouw, mijn
broer en zeven personeelsleden drijf ik de winkel. Er werken in totaal 10 men-
sen. En omdat we veel producten hebben, is  iedereen altijd druk bezig altijd om
de winkel op orde en aantrekkelijk te houden voor de klanten. Ik koop zelf in, re-
gel alles en onderhandel over de prijs. De niet-verse producten kan ik telefo-
nisch of via internet bestellen. Als er de goede datum op staat is dat geen pro-
bleem. Maar groenten en fruit wil ik graag zelf zien alvorens ik het inkoop, kijken
en voelen of het vers is. Ik ga regelmatig naar de Rotterdamse veiling, daar kan
ik alles vinden voor de winkel. Al 23 jaar kom ik daar. Ik ben tevreden over deze
veiling."

Nieuwe supermarkt geen bedreiging
Als de plannen doorgaan komt er
straks ook een Nederlandse super-
markt in het winkelcentrum van
Boschveld. Het is nu nog niet duide-
lijk wie dat gaat worden. Er wordt in
de wandelgangen gefluisterd dat het
AH is. Faoud Sonay, die zelf ook in
het bestuur van de winkeliersvereni-
ging zit, doet er laconiek over. "Ik
ben niet bevreesd voor de concur-
rentie en heb voldoende vertrouwen
in de toekomst. Ik heb een goede
naam in de wijde omgeving en dat
wil ik graag vasthouden. De komst
van een nieuwe supermarkt heeft zo

zijn voor-  en nadelen." Faoud lijkt Johan Cruijff wel! 
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Inhoud

Redactioneel
Ooit was er een plan om de hele
wijk te slopen en opnieuw op te
bouwen. Dat zagen bewoners niet
zo zitten en er kwam een plan om
de vernieuwing van de wijk gefa-
seerd uit te voeren. Dat plan is nu
volop in uitvoering. Er wordt ge-
bouwd (BBS en Vlek 19), gegraven
(Parallelweg, Celsiusstraat) en her-
ingericht (Parallelweg Fase 2). 
Al die werkzaamheden brengen
overlast voor bewoners mee, dat is
niet te vermijden. Zeker niet omdat
er veel verschillende partijen bij be-
trokken zijn (gemeente, Brabant-
Wonen, Heijmans en onderaanne-
mers). Als u als bewoner vindt dat
die overlast te groot is, dan kunt u
er wat aan doen door het te mel-
den. Dat kan bij bewonersvereni-
ging OBB of bij het gemeentelijk
meldpunt Schoon, Heel en Veilig.
Als u niets doet dan wordt er ook
geen rekening mee gehouden. In
deze Buurtkrant leest u veel over
de werkzaamheden, maar ook over
andere zaken die spelen in de wijk.
Veel leesplezier
Alfred Heeroma
Eindredacteur Buurtkrant Boschveld



"Wij zijn best wel populair. Misschien wordt het dan nog
drukker, gezelliger bij ons. Mijn klanten zijn tevreden." 
Hoe weet u dat? "Dat vraag ik hen ook vaak, ik hou van
een persoonlijke benadering, hen netjes te behandelen.
De meeste klanten kennen mij wel, zelf zit ik ook zo af en
toe achter de kassa. Dat is goed voor het klantcontact."."

Niet specialiseren 
Hoe het nieuwe winkelcentrum eruit gaat zien is nog on-
duidelijk, wel staat het vast dat het (volledig) wordt gere-
noveerd. Voor Sonay wordt het parkeren wel een pro-
bleem, er zijn te weinig parkeerplaatsen opgenomen in
het plan. En als er ook nog een nieuwe supermarkt bij
gaat komen, dan wordt het nog problematischer, ook

vrachtauto's kunnen straks moeilijker laden en lossen. 
"Daar moeten we nog over in onderhandeling,  het plan is
nu nog niet definitief goedgekeurd. Maar los van de plan-
nen en de eventuele komst van AH, gaan we niet specia-
liseren in buitenlandse producten, ik wil de klant ook de
gewone producten blijven bieden", zegt Faoud beslist.
"Tegen iemand die bijvoorbeeld  Coca-Cola wil, ga ik niet
zeggen: 'ga maar naar de andere supermarkt', dan jaag ik
de klant de deur uit. De kans is aanwezig dat het Neder-
landse product in de toekomst wel minder wordt verkocht,
maar ik wil die wel in het assortiment houden. Misschien
wordt het ene meer en het andere minder, ik weet het
niet. De toekomst zal dat leren. Ach, iedereen mag van
mij een winkel hier beginnen. Dan wordt misschien nog
drukker, dat is goed voor onze klandizie. Dat is prima!"

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Nigar is een vlijtige leerlinge
In de Wijkplaats van het pastoraal buurtwerk Boschveld
geeft Koos Guis een paar keer per week taalles aan men-
sen uit verschillende culturen. Vandaag is Nigar Öztürk
zijn vlijtige leerlinge. Samen zitten ze achter de computer
en zijn bezig met grammatica oefeningen. "Moeilijk, moei-
lijk" verzucht Nigar af en toe. "Je doet het goed", zegt
Koos.

Koos heeft een vertaalbureau waar hij een paar dagen
per week werkzaam is. "Ik heb  wekelijks nog wat uurtjes
over en ik vind het leuk om mensen Nederlands te leren."
Koos oogt als een geduldige docent die in begrijpelijk Ne-
derlands les geeft. Dat is goed merkbaar aan de wijze
hoe hij Nigar uitlegt wanneer ze een zin niet helemaal be-
grijpt. Nigar woont al 26 jaar in Nederland, maar is door
privé-omstandigheden pas een half jaar geleden gestart

met Nederlandse taalles. Daarvoor heeft ze thuis alleen
maar Turks gesproken met haar man en kinderen. Al haar
familie woont in Turkije. Met hen heeft ze wel regelmatig
telefonisch contact. "Ik wilde graag Nederlands leren, me
verstaanbaar maken. Nu kan ik me al redelijk verstaan-
baar maken als ik boodschappen ga doen of iets anders."
En dat is te horen. Haar kinderen spreken wel goed Ne-
derlands. Koos is trots op haar. "Ze doet het goed, ze
maakt echt vorderingen", zegt hij. Nigar kijkt verheugd en
moet er bijna van blozen.

Koos gebruikt voor de opbouw van zijn taallessen de leer-
methode 'Nederlands anderstaligen voor beginners'. "Een
paar weken terug zijn Nigar en ik begonnen met gramma-
tica oefeningen. We behandelen nu de tegenwoordige
tijd: ik, jij en is het woord met een t of met dt." Nigar vindt
het leuk om via de computer grammatica te oefenen. "Dat
werkt goed, het zijn prima lessen. Ik wil het lezen, spre-
ken en schrijven heel goed leren." "In het begin hebben
we veel geoefend met het schrijven en lezen uit het be-
ginnersboek", zegt Koos. "En nu dus via de computer".
Nigar oefent ook thuis op de computer. Koos: "als we wat
bespreken in de les en ik merk dat zij ergens moeite mee
heeft, dan schrijf ik dat op voor haar en geef haar huis-
werk mee voor thuis". Nigar: "ik kijk al meer naar de Ne-
derlandse TV, dat vind ik leerzaam." Nog voor we weg-
gaan vertelt Nigar dat ze ook nog op het toneel heeft ge-
staan als figurant in het Theater aan de Parade in de
voorstelling Danton's Dood. Ze heeft meegewerkt aan het
project 'de Oversteek' van Adelheid Roosen. Met dit pro-
ject wil Adelheid Roosen meer mensen betrekken die am-
per of nooit in het theater komen. "Dat was ook heel leuk
om te doen." 

De Heus vertrekt
Veevoeder producent De Heus vertrekt uit de Kop van 't Zand. In april
zal de fabriek worden ontmanteld en zal de inventaris worden ver-
plaatst naar een andere locatie. De verwachting is dat dit medio mei
klaar is. Daarmee zal ook veel zwaar verkeer, dat via de Parallelweg
voor de aan- en afvoer van
de fabriek zorgde, verdwij-
nen.
De bedoeling is dat er in
de gebouwen een culturele
invulling komt. De ge-
meente heeft besloten de
initiatieven vooral door or-
ganisaties uit de stad te la-
ten ontwikkelen. Er zijn al
diverse groepen bezig om
plannen te maken. Daar-

mee zal er naast de Verkadefabriek nog meer cultuur in de buurt van
Boschveld komen. Het is de bedoeling dat er al na de zomer wordt begon-
nen met de invulling van de gebouwen. 



buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Kijken naar kunst, je laten verwonderen 
Beeldend kunstenaar Laura Hoek woont al twintig jaar in
Boschveld. Ze noemt het een heerlijk stukje rafelrand van
de stad waar mensen met opgroeiende kinderen, oude-
ren en autochtonen en allochtonen wonen. Er gebeurt
van alles in de wijk. Dat moet een beeldend kunstenaar
inspireren, toch? Nieuwsgierig hiernaar spraken we Lau-
ra Hoek in de Kunsthal Boschveld, waar zij onlangs heeft
geëxposeerd op de tentoonstelling met de goddelijke
naam: @paradisum. Een inspirerende omgeving voor
een gesprek met haar! 

Veel geleerd 
Laura Hoek is in 1987 afgestudeerd aan de kunstacade-
mie in Tilburg. "Ik heb het geluk gehad dat ik in een perio-
de heb gestudeerd waar ik van heel goede kunstenaars
les heb gehad. Onder andere van Marlene Dumas en fo-
tograaf Paul de Nooijer. Natuurlijk moet je daarna je eigen
weg gaan in de beeldende kunst,
maar ik heb veel van hen geleerd. Ik
heb leren kijken naar en redigeren
van het werk. En dat nemen ze je
niet meer af." Laura heeft nu nog
haar atelier boven de Kunsthal
Boschveld, een mooie plek. 

Toevallig 
Al pratend met haar wordt het al snel
duidelijk dat beeldend kunstenaar
zijn 24 uur per dag in haar vezels zit.
Een veelzijdige vrouw die vanuit de
intimiteit van haar atelier tekeningen,
schilderijen, collages, animaties en
ruimtelijk werk het daglicht laat zien.
Bij Laura Hoek denk ik immer aan de
kleurrijke fascinerende koeienkoppen
die zij ooit heeft geschilderd. Daarom
wil ik graag weten waarom zij juist
koeien heeft geschilderd. "Met het
schilderen van koeien ben ik begon-
nen omdat ik op de hoek van de Kal-
verstraat woon, notabene vlakbij bij
de Veemarkt waar koeien werden
verhandeld. Een toevallige samen-
loop van omstandigheden." 

Hoe ontstaat een kunstwerk? 
"Het begint met een leeg doek. Ik probeer veel te laten
ontstaan door toeval en heb geen vooropgezet plan. Dat
heb ik geleerd op de kunstacademie. Ik mag van mijzelf
wel een startpunt hebben, maar nooit een eindpunt. Wan-
neer ik een dialoog aanga met het doek, dan pas kan het
een interessant werk worden. Het resultaat kan ook voor
mij uiteindelijk heel verrassend zijn. Zo ben ik met het
thema schapen gestart toen een expositie op Texel ge-
pland stond. Een vriend met een boerderij met schapen
en pasgeboren lammetjes heeft me met zijn lammetjes la-
ten werken."

Geloof 
"Een dartelend lam staat voor de onschuld. Staat ook
voor Lam Gods, dat geslacht gaat worden. Ik mocht toen
op allerlei manieren een lammetje vasthouden en laten
fotograferen. Ik heb gevoeld hoe zo'n lammetje is, echt
heel mak. Toen dacht ik, hier moet ik iets mee gaan doen.
Het optillen van een lam deed mij heel sterk denken aan
een 15e eeuws altaarstuk. Het lam als wit licht met een
donkere achtergrond. Het is een aansprekende schep-
ping geworden. De tekening heeft ook op de tentoonstel-
ling @paradisum gehangen. Zelf heb ik niets met het ge-
loof, maar het is wel een belangrijk leidend onderdeel in
ons bestaan, het bepaalt vaak hoe mensen zich gedra-
gen."

Doorbreken 
"Graag wil ik als kunstenaar een groter publiek aanspre-
ken. Niet alleen creativiteit aanboren, het kan ook een an-
dere manier van denken op gang brengen. Mensen tot
nadenken stemmen." Hoe staat het met kunstgehalte in
Boschveld, wonen er veel mensen die iets met kunst heb-
ben? "Tja, dat is een lastige vraag, dat weet ik niet. Ik zou
het fantastisch vinden wanneer mensen uit de wijk binnen
zouden stappen in mijn atelier of hier in de Kunsthal. Kij-
ken naar kunst, je laten verwonderen. Dat is mooi. Het
doorbreekt mogelijk vastgeroeste patronen en kan een
verrijking van je wereld zijn of worden. Misschien realise-
ren mensen uit Boschveld zich wel te weinig dat we in
deze wijk zo'n prachtige kunsthal hebben."

Betrekken bij kunst 
"Als beeldend kunstenaar wil ik heel graag meer mensen
uit Boschveld bij beeldende kunst betrekken. Vorig jaar
heb ik aan de 'Bossche Parade' meegewerkt, samen met
kinderen van de Boschveld school. Maar nieuwe projec-
ten opstarten is niet gemakkelijk met al die bezuinigingen
op kunst en cultuur. Binnenkort ga ik verhuizen naar de
Gruyterfabriek. Er kwam een atelier vrij dat goedkoop en
permanent is. Een belangrijke voorwaarde voor mij. Het is
wel een andere omgeving dan Boschveld. Die zal ik vast
gaan missen, maar ik blijf er wel wonen." 



Open dag Kindcentrum Boschveld
De Buurtkrant redac-
teuren Michael en
George waren woens-
dagmorgen 26 februari
net iets  te laat voor de
Open Dag bij Kindcen-
trum Boschveld (voor-
heen basisschool ’t
Boschveld). Buiten op
het schoolplein was
het wel druk, maar dan
wel met spelende en
door elkaar hollende kinderen. Het bekende speelkwar-
tiertje onder toeziend oog van twee leerkrachten. De ou-
ders zaten waarschijnlijk toen al thuis aan de koffie.  In de
hal verwelkomde directeur Hans van Zoggel ons. Hij ver-
telde ons dat de meeste ouders het eerste lesuur hadden
gevolgd. "We beginnen dan met het leesonderwijs. Er zijn
best veel ouders geweest", zei hij. Dus spraken we maar
even met  hem over de Open Dag. De directeur vond het
een geslaagde happening, voor herhaling vatbaar. 

Het Kindcentrum Boschveld is een leuke, kleine Brede
Bossche School met basisonderwijs waar ongeveer 100
kinderen les krijgen. Vaak blijven ouders die hun kinderen

brengen het eerste lesuur tot kwart voor negen, Hans van
Zoggel ziet steeds meer peuters van de kinderopvang
doorstromen naar groep 1. "Ik ben trots op de ontwikke-
lingen, want steeds meer ouders weten het Kindcentrum
te vinden. Maar is er nog ruimte voor meer leerlingen. We
zijn we nog geen afspiegeling van de wijk, maar er komen
ook al kinderen uit het Paleiskwartier."

Het Kindcentrum presenteert zich als een 'Vreedzame
School' die de klas en de school beschouwt als een leef-
gemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat
het betekent om een 'democratisch burger' te zijn: open
staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen
mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang,
en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeen-
schap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze
er zijn, dat ze 'er toe doen'.

Eind 2014 verhuist het Kindcentrum  naar de nieuwbouw-
locatie vlakbij. De bouw hiervan vordert gestaag.  In deze
multifunctionele omgeving kunnen kinderen en volwasse-
nen elkaar ontmoeten binnen onderwijs-,  cultuur-, welzijn
en sporteducatie.

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
 www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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BWWB lenteviering in De Boschveldtuin
Nu de bouw van de BBS Boschveld steeds duidelijker
vorm krijgt in de wijk, komen ook de andere ontwikkelin-
gen rondom de BBS in een volgende fase.

Een daarvan is op het stuk grond waar nu nog het Buurt-
huis staat, de hoek Edisonstraat/ Paardskerkhofweg. Hier
wil een groep van ongeveer 20 tot 25  huishoudens,  wo-
ningen in eigen beheer bouwen. Hiervoor is de vereniging
Bewust Wonen en Werken in Boschveld (BWWB) in 2012
opgericht met als doel om duurzame, gezonde en relatief
goedkope koopwoningen te (laten) bouwen. Dit terrein
geeft tevens de mogelijkheid tot het creëren van een ge-
zamenlijke binnentuin, gemeenschapsruimtes en eventu-
ele werkplaatsen.

Op zaterdag 22 maart is het toekomstige bouwterrein be-
zocht door de mensen, die al interesse hebben in dit pro-
ject, en daarna was er in de Boschveldtuin een kleine
picknick om de lente te vieren en met elkaar te praten
over de wensen en ideeën voor de nieuwe woonplek.
Ook is door de leden nagedacht over een nieuwe straat-

naam, deze is in-
gediend bij het
OBB., die hiervoor
een prijsvraag had
uitgeschreven. 

Meer weten?
Wil je meer weten
over dit woonpro-
ject? Kijk op de
website
www.bwwb.nu voor
informatie of volg ons op Facebook 
(https://www.facebook.com/bwwb.socialmedia). Hier kan
je je aanmelden voor de nieuwsbrief. 
Wil je meebouwen? Er zijn nog een paar plaatsen voor
enthousiaste (jonge) kopers die mee willen ontwikkelen
en bouwen aan deze wijk. 
Daarnaast zal er tijdens het Boschveldoverleg van 19 mei
een presentatie gegeven worden over het plan. 

Werkt jouw pc nog met Windows
XP?

Wist je dat Microsoft 8 april 2014 stopt met het veilig en
up-to-date houden van dat besturingssysteem?
Wat betekent dat? Je systeem zal niet langer veilig zijn
voor virussen en andere schadelijke zaken. Ook al draai je
een virusscanner. Veel software zal op termijn niet meer te
installeren zijn. Drivers voor nieuwe printers en dergelijke
worden niet meer geleverd voor XP. 

Wat kun je doen?
Je kunt een nieuwe versie van Windows kopen, dat kan
zijn Windows 7 of 8. Maar grote kans dat als je computer
ouder is dan 4 jaar deze niet werkt op je computer. Dus
dan maar een hele nieuwe kopen met Windows 8 voor-
geïnstalleerd? Maar als je tevreden bent over de prestaties
van je 'oude bakkie' of je hebt daar geen geld voor?

Dan is er een alternatief! 
Je kan er een GRATIS besturingssysteem op zetten, vrij

van virusgevaar, makkelijk(er) in gebruik met voldoende
ondersteuning voor oude en nieuwere hardware het blijft
snel en ook in de toekomst gratis en veilig! Het heet Ubun-
tu, het wordt door vrijwilligers over de hele wereld ontwik-
keld en weggegeven aan iedereen die het wil gebruiken. 

De Vrije PC helpt je verder
Wil je het eens uitproberen of be-
kijken? De Vrije PC kan je helpen
als je wilt weten of jouw 'ouwe trou-
we bakkie' er geschikt voor is. Wij kunnen je een workshop
geven waarin we vertellen wat Ubuntu is en wat het kan en
niet kan. 
Na de workshop heb je een goed beeld of Ubuntu iets voor
je is. Het is speciaal gericht op overstappers van Windows
naar Ubuntu. Per groep kunnen we maximaal 4 mensen
tegelijkertijd lesgeven. De workshop duurt ongeveer 3 uur.
Deelname kost 10 niksen, we accepteren ook computer-
boxjes.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie, meld je dan
bij Mark (mark.baaijens@gmail.com / 06 - 2455 5887) dan
gaan wij samen kijken wat de mogelijkheden zijn.
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Openingstijden Wijkplein
Maandag       09.00 • 12.00 uur

      13.00 • 16.00 uur
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Woensdag       09.00 • 12.00 uur 
Donderdag      09.00 • 12.00 uur
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TaNyA’s TrAktaTie
Buurtkrant Boschveld heeft er een nieuwe rubriek bij!
Elke Buurtkrant zal Tanya, in de rubriek Tanya’s
Traktatie, een lekker recept uitlichten zodat mensen
thuis kunnen gaan experimenteren met iets wat wel-
licht nieuw is. 
Tanya is samen met haar zus een nieuwe aanwinst
voor Boschveld.  Ze doet veel vrijwilligerswerk, waar-
onder Plein Actief op vrijdagmiddag. Ze wil graag iets
met journalistiek doen dus waar beter te beginnen
dan bij de Buurtkrant?
De rubriek start met echte Russische Borsjtsj. 
Succes en vooral: smakelijk eten!

Russische Borsjtsj
                                                                                                               
Ingrediënten:       
500 gram runderriblap (kan ook
van poulet, hacheevlees, rundere-
zel, staartstuk, enzovoorts)   
2 el gesmolten varkensvet   
40 gram gezouten vet spek   
1   kleine rode biet   
½   witte kool   
6   vastkokende aardappels   
2   middelgrote uien   
2   winterpenen   
1   peterseliewortel   

½   knolselderij   
4 el smetana of crème fraîche   
1 el tomatenpuree   
1 el bloem   
2 theelepers azijn   
3 tenen  knoflook   
1 el suiker   
laurier   
zout en peper   
vers gehakte dille   
vers gehakte peterselie  

Voorbereiding 
Snij het vlees en kook er een bouillon van. Snij de uien, wortelen, peter-
seliewortel en knolselderij julienne (dunne reepjes) en laat ze even gla-
zig worden in het spekvet. Blus ze af met wat bouillon. Stoof de biet,
eveneens julienne gesneden, in een apart pannetje samen met het spek
in blokjes, de tomatenpuree (om de zure smaak iets te verminderen kunt
u de tomatenpuree even kort stoven in wat olie), een eetlepel suiker, de
azijn en een beetje bouillon. Voeg nu de andere gestoofde groenten toe
en laat samen even doorstoven. Breng de rest van de bouillon met het
vlees aan de kook. 
Snij de aardappelen in partjes en voeg toe aan de bouillon. Snij de kool
in lange repen en voeg toe aan de bouillon. Breng weer aan de kook en
laat 7-10 minuten zacht doorkoken. 

Bereiding
Voeg nu de gestoofde groenten toe aan de bouillon en kook de soep 5
minuten. Breng op smaak met zout en peper. Voeg 2 laurierbladeren toe.
Laat de soep 20 minuten staan om de laurier te laten trekken. Klaar!

Serveertips
Serveer met een lepel zure room of yoghurt, wat extra dille en stukjes to-
maat naar smaak er bovenop!

Eet smakelijk!!!
Groetjes en tot de volgende keer

T

Wijkpleinvrijwilliger aan
het woord

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven
voor de Buurtkrant.

Ik ben sinds een
halfjaar werkzaam
als vrijwilliger bij het
Wijkplein Bosch-
veld. Toen ik hier
kwam werken wist
ik niet zo goed wat
ik kon verwachten,

ik had zelf nog nooit van een Wijkplein ge-
hoord.  
Gek eigenlijk dat je niet altijd weet wat er in
je buurt is of waar je heen zou kunnen als
je vragen hebt, of misschien wel problemen
waar je zelf niet uit kunt komen. Omdat ik
het leuk vind om mensen te helpen ben ik
dus op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk
en kwam ik hier uit. Ik heb mijn eigen erva-
ring die ik meeneem en op deze manier
kan ik ook iets terug doen, voor de keren
dat ik de hulp zelf goed heb kunnen gebrui-
ken. 

Inmiddels heb ik mijn weg wel gevonden bij
het Wijkplein en haal ik veel plezier uit de
dingen die ik hier doe. En elke keer is het
weer een verrassing wat zou ik tegen ko-
men vandaag? Dat vind ik ook het leuke
aan het werk hier, dat geen enkele keer
hetzelfde is. Bij ons komen mensen niet al-
leen voor een kop koffie of een praatje. 
Het kan van alles zijn waarvoor mensen
naar het Wijkplein komen. Sommige heb-
ben via via gehoord dat ze bij ons aan kun-
nen kloppen als ze vragen hebben, bijvoor-
beeld om de taal te leren. En de eerste
keer binnenstappen is voor beide partijen
spannend. Gelukkig staan hier hele liefde-
volle mensen klaar om je te ontvangen en
op weg te helpen. Er zijn ook bewoners die
hier al bekend zijn en die vaker komen met
bijvoorbeeld een brief die ze niet helemaal
begrijpen. 

Maar ook samen bellen naar instanties of
een formulier invullen hoort tot een van
mijn taken. Als je het samen doet, is het
vaak ook zo gedaan. Het is fijn dat iemand
met je meekijkt of meedenkt en dat je als je
hier wegloopt, weet dat het klaar is voor
nu. Dat is ook wat wij graag voor je doen,
ondersteunen. Een luisterend oor bieden of
gewoon een praatje maken...

 Maria  
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Het koppel, aanspreekpunt voor wijkbewoners
Ook dit jaar is in Boschveld weer wekelijks het ‘koppel’
aanwezig. 
In feite zijn er twee koppels. Eentje bestaat uit wijkagent
Sanne van Esch en wijkwerker Wim Smeets van Divers.
Zij lopen door heel de buurt.  
Het andere koppel wordt gevormd door wijkbeheerder
Wim van de Wiel en/of huismeester Flor van den Eeren-
beemt van BrabantWonen en wijkwerker Wim Smeets
van Divers. Zij zijn vooral actief in en om de woningen
van BrabantWonen in Boschveld. De ene week loopt de
wijkwerker met de huismeester de andere week met de
wijkbeheerder in Boschveld.

De koppels lopen dus in de buurt en zijn een aanspreek-
punt voor bewoners. Ze leggen contact met bewoners. Ze
helpen en verbeteren de relatie met bewoners, politie,
corporaties en andere instanties.

De koppels willen een bijdrage leveren aan een prettige
buurt, waar het fijn wonen is. Tegelijkertijd is het koppel
ook een soort ‘loket op straat’ waar bewoners met vragen
en opmerkingen terecht kunnen. Eventueel worden deze
vragen ook doorgegeven aan samenwerkende organisa-
ties. Maar meestal wordt bewoners gevraagd om eerst
zelf actie te ondernemen.

De koppels kennen de buurt als geen ander.
Zij weten ook bij wie u terecht kunt met uw
vragen of meldingen. Neem dus contact met
hen op! 

Het koppel Politie – Divers kunt u bereiken
door contact op te nemen met:
• wijkagent
Sanne van Esch
per mail:
sanne.van.esch@brabant-noord.politie.nl 
per telefoon: 0900-8844 vragen naar wijk-
agent Boschveld
• wijkwerker Wim Smeets
per mail: w.smeets@divers.nl 
per telefoon: 06 -2159 4960

Het Koppel BrabantWonen – Divers kunt u
bereiken door contact op te nemen met:
• wijkbeheerder Wim v.d. Wiel
per mail:
w.vande.wiel@brabantwonen.nl 
per telefoon: 073 - 681 4500 vragen naar
wijkbeheerder Wim van de Wiel
• huismeester Flor v.d. Eerenbeemt
per mail:
f.vanden.eerenbeemt@brabantwonen.nl 
per telefoon: 073 - 681 4500 vragen naar
huismeester Flor van den    Eerenbeemt
• wijkwerker Wim Smeets
per mail: w.smeets@divers.nl 
per telefoon: 06 - 2159 4960

Spreekuren Wijkplein

Wijkagent Sanne van Esch 
per mail: sanne.van.esch@brabant-noord.politie.nl 
of per telefoon: 0900 - 8844 vragen naar wijkagent Boschveld

Organisatie Medewerker Dag Tijd
Gemeente WMO-
consulent

Zichtbare Schakel

Mia van Wanrooij

Juna Verheij

Maandag

Maandag

09.00-11.00

13.00-14.00

MEE

Divers Talentenbank/
Vrijwillige thuishulp

Juvans
Divers

Wendy Stal &Monique
Bosboom 

Marianne Bax & 
Willeke van der Doelen

Dinsdag

Dinsdag

Boris de Weyer

Wijkwerkers Boschveld

Woensdag

Donderdag

13.00-15.00

14.00-15.00

10.00-12.00

09.30-11.00

BrabantWonen Wim van de Wiel Donderdag 11.00-12.00
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Kookwedstrijd groep
3 & 4 

De Kinderraad van Boschveld organiseert
een heuse kookwedstrijd! Op vrijdag 11
april, om 15.30 uur, breekt in het Buurthuis
het kookgeweld los.
Kinderen uit groep 3 en 4 hebben zich in
de aanloop naar 11 april kunnen inschrij-
ven voor de wedstrijd. Maximaal 8 koppels
gaan met elkaar de strijd om de lekkerste
dingen te maken. Ze zullen een hoofdge-
recht en een nagerecht moeten maken. De
koppels mogen zelf bepalen wat ze gaan
maken, dus dat zorgt hopelijk voor veel
verrassingen. 
En er bestaat natuurlijk geen betere jury
dan de Kinderraad zelf! Zij zullen streng
toezien op de samenwerking tussen ouder
en kind. Het is natuurlijk niet de bedoeling
dat de kinderen alles alleen doen en dat de
ouders toekijken!
Nadat de Kinderraad kritisch geproefd
heeft, zullen ze in juryberaad gaan en zal
de uitslag bekend gemaakt worden. Dus
wie gaat er vandoor met de grote prijs en
de nog grotere eer?! 
Iedereen is welkom om te kijken en te
proeven! We beginnen om 15.30 uur en
eindigen rond 18.30 uur. 
We zien jullie graag op de 11e!

Groetjes namens de Kinderraad,
Michel Lensen:  tel 06 – 5478 4859 
email: m.lensen@divers.nl  

Roefeldag 19 februari
Ik ben Dina, ik ben 11 jaar oud en ik zit in groep 7. Op 19 februari had
Divers een Roefeldag georganiseerd voor groep 7 en 8. Wij zijn langs 3
verschillende bedrijven gegaan: de NS (Nederlandse Spoorwegen), de
Rechtbank en Diepop, een vrieshuis waar ze voedingsmiddelen invrie-
zen. Met mijn groepje, waarbij juffrouw Marielle en Gülsüm (Divers) de
begeleiders waren, zijn wij met de fiets richting de rechtbank gegaan.
Daar werden we gecontroleerd en moesten daarna wachten in een
openbare wachtkamer. Ook mochten we een kijkje nemen in de rechts-
zaal. Na de rondleiding mochten we een zitting bijwonen in de Recht-
bank. Na de Rechtbank zijn we naar Diepop gefietst. Daar hadden ze 8
koude vriescellen waar ze etenswaren invriezen. We hebben daar uitleg
gekregen hoe het ging bij Diepop. Na de rondleiding bij Diepop, kregen
we een warm kopje soep. Als laatste gingen we naar de NS. Daar kre-
gen we uitleg van een meneer die al erg lang daar werkte. Daarnaast
mochten we een kijkje nemen in het magazijn, waar ze al het eten op-
bergen voor op het station. Ook mochten we achter de schermen kijken
bij Starbucks. Aan het einde van de rondleiding kregen we nog wat te
drinken en heerlijke stroopwafels. Om 3 uur was het afgelopen en moch-
ten we naar huis. 
Groetjes,  Dina Fadili

Hallo, ik ben Hanane en ik zit in groep 8. Ik zit op de basisschool KC ‘t
Boschveld. Op 19 februari hebben we een Roefeldag gehad. De Roefel-
dag was super leuk! We zijn naar de NS (Nederlandse Spoorwegen), de
Rechtbank en naar Diepop geweest. Het leukste vond ik de Rechtbank.
Bij de NS was het iets minder leuk, omdat het te veel informatie was.
Diepop is een soort vrieshuis waar ze voedingsmiddelen invriezen. Daar
was het erg koud. We gingen overal met de fiets naartoe. Maar sommige
kinderen hadden geen fiets bij en dat was af en toe erg onhandig. De
Rechtbank vond ik aan de ene kant ook een beetje eng, want je zag alle-
maal foto's van mensen die verdacht zijn van iets. Daar stond op, dat als
je ze vindt, je er geld van krijgt. Na de rondleiding mochten we een zit-
ting bijwonen. We moesten heel stil zijn en als er iemand moest lachen
of praten, moest die persoon het lokaal verlaten. 
Bij Diepop was het erg koud. Daar worden voedingsmiddelen ingevro-
ren. We mochten de cellen niet in zonder speciale kleren. Als laatste kre-
gen we een kop warme soep en dat was super lekker. Ik hoop dat we
nog een keer met de Roefeldag mee mogen doen.
Groetjes, Hanane El Allachi

Kinderwerk Boschveld
In de vorige Buurtkrant berichtte ik over
mijn tijdelijke invulling van de rol als Kin-
derwerker als het gaat om de KlupUp-uren
van Divers.
Gülsüm en ik hebben de Kinderraad en
Meidenclub met plezier verder begeleid en
nu we iemand hebben gevonden die de
uren kan gaan invullen, neem ik dan echt
afscheid van mijn Kinderwerktaken en blijf
ik alleen nog Plein Actief doen.

Mijn collega
Anne Leen-
derts zal
mijn taken
overnemen
en namens
Divers activi-
teiten voor
KlupUp gaan
doen. Op het

moment dat deze Buurtkrant uitkomt, is zij
al begonnen.
Ik heb het al eerder gezegd, maar bij deze
nog een keer: alle ouders en kinderen ont-
zettend bedankt voor al het leuke en fijne
contact de afgelopen jaren. Als wijkwerker
zijn jullie zeker niet van mij af en ga ik jullie
nog zeker tegenkomen!
Michel Lensen  –  tel 06 – 5478 4859
email:  m.lensen@divers.nl 



Brede Bossche School
Boschveld

  Fatima Zahra Jallal 
  06 - 5326 5206
 Fatima-zahra@bredebosschescholen.nl

Nieuws van de interne
begeleider

 
De eerste periode
op KC Boschveld
is voorbij gevlo-
gen. Na de ken-
nismaking met de
kinderen en het
team zijn we hard
aan het werk ge-
gaan. De Cito
toetsen zijn afge-
nomen bij de kin-
deren en de re-
sultaten heb ik
met de leerkrach-
ten besproken.
We zijn bezig met

het invoeren van handelingsgericht werken
en er is afgesproken dat we starten met het
vak rekenen. In de ouderkamer werd door
ouders de vraag gesteld hoe Kindcentrum
Boschveld de zorg organiseert op school.
Ouders kunnen nog vragen hebben, na-
tuurlijk kunt u die altijd stellen op dinsdag-
ochtend vanaf 08.30 uur in de ouderkamer;
u bent van harte welkom!

Woensdag 12 maart ging het tweede
seizoen van de kindermiddagen in de
Boschveldtuin van start. Er zijn via Klup-
Up inmiddels ruim 15 kinderen aange-
meld, waarvan 8 nieuwe gezichten. De

kinderen zorgen in groepjes van 4 voor hun eigen bak en werken geza-
menlijk aan klusjes in en om de tuin. De speelheuvel is onder leiding van
Anton Schrauwen door de kinderen al flink opgeknapt. 
Dankzij de sponsoring van
At Stacie's, de bloemen-
winkel in het winkelcen-
trum Boschveld, hebben
we scheppen en schoffels
voor de kinderen kunnen
kopen, nu kunnen ook de
kleintjes volop aan de slag!
De Kindertuin is elke
woensdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur in de
Boschveldtuin.  Meer infor-
matie en foto's op
www.boschveldtuin.nl. 
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Andere schooltijden
Op dinsdagavond 18 maart
om 19.30 uur is er een infor-
matieavond op school georga-
niseerd over de mogelijkheid
tot het komen van andere
schooltijden (continue roos-

ter). Het Kindcentrum vindt het van belang
dat ouders participeren en meedenken
over veranderingen in schoolse zaken.

Wij trekken aan de bel
   
Op donderdag 13 maart 2014 hebben ba-
sisschoolkinderen in heel Nederland 1 mi-
nuut lang aan de bel getrokken.  Het gaat
om een landelijke actie van het Liliane
Fonds, die is gevestigd in Den Bosch. Zo
vieren ze dat ze naar school mogen. En
zo vragen ze meteen aandacht voor kin-
deren met een handicap in ontwikkelingslanden waarvoor naar school
gaan helemaal niet zo gewoon is. Onze school heeft ook meegedaan
aan deze actie.
Op donderdag 13 maart mochten de kinderen van alles mee brengen
waarmee ze lawaai kunnen maken, zoals toeters, bellen, trommels, dek-
sels. Wethouder Jeroen Weyers was ook aanwezig.

Maria van de Wiel

Nieuwbouw BBS
Door het afge-
lopen, zachte
winterweer
hebben  de
bouwers van
de BBS flink
kunnen door-

werken! Er zijn heel wat meters gemaakt.
We verwachten dat we net voor of in de
kerstvakantie 2014  kunnen gaan ver-
huizen
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Groen en Spelen
Sinds half februari is de werkgroep Groen en Spelen ac-
tief bezig geweest met het bouwplan voor Vlek 18 van
Boschveld, het hondenuitrenveld en  de Boschveldtuin.

Bouwplan voor Vlek 18 van Boschveld
Op 16 maart heeft het OBB een officiële zienswijze inge-
diend over de Ruimtelijke Onderbouwing en het concept-
Bouwplan ‘Boschveld 3e fase' (het blok Lorentzstraat/
Ampèrestraat/ Kamerling Onnesstraat/ Voltastraat).
De werkgroep Groen en Spelen heeft vooral gereageerd
op de plannen voor het groen en de openbare ruimte. Er
waren 3 stukken die we hebben beoordeeld: een zoge-
naamde Bomeneffectanalyse (BEA) van het deskundig
bureau Pius Floris, het Bouwplan Boschveld van Hilbe-
rinkbosch architecten en de Ruimtelijke Onderbouwing
(RO) Boschveld Vlek 18 van de gemeente. 

Merkwaardig was dat de BEA pas is verschenen toen de
inspraakprocedure over Boschveld Vlek 19 al voorbij was
en dat het stuk niet in het reguliere overleg met de ge-
meente aan de werkgroep ter beschikking is gesteld en
om commentaar gevraagd.
De belangrijkste kritiekpunten die we gemeld hebben is
onze zorg over het behoud van de 4 zeer waardevolle bo-
men, die in het blok staan. Pius Floris wil er 3 behouden,
de gemeente 2 en de architect maar 1. Je zou verwach-
ten dat de gemeente op grond van het bomenbeleidsplan
en de bomenwaarderingskaart van het wijkplan Bosch-
veld (toch ook opgesteld door de corporaties en de ge-
meente samen met het OBB) zou strijden voor al deze 4
bomen of tenminste 3. 

En als er dan al
van deze voor
Boschveld unie-
ke mooie oude
bomen moeten
sneuvelen dan
zijn die mis-
schien te ver-
plaatsen of
moeten die in
ieder geval door
veel en forse
bomen vervan-
gen worden. Er

zijn namelijk in de Vlek 19 ook al 3 iets minder waarde-
volle grote bomen gekapt en ook een hele rij bomen en
hagen in de Voltastraat zijn verdwenen. Daarvoor komen
er maar 7 terug. Ook wil de gemeente deze bomen in de

Ampèrestraat kappen en het is nog niet zeker of daarvoor
wat terug komt. 
Hoewel er hier geen speelplek in het Wijkplan was aan-
geduid, is nu wel een speelplek voor 0-6 jaar ingetekend,
waarover nooit gesproken is met de werkgroep. We gaan
er vanuit dat er nog overleg met ons komt over de inrich-
ting van die plek. 
Het idee van het handhaven van de Brabantse stoepjes
bij de nieuwe woningen, met een mogelijkheid voor gevel-
tuintjes juichen wij toe, maar deze staan nu niet goed op
de kaarten ingetekend en de bergingen op het binnenter-
rein ook niet.
We wachten de reactie van de gemeente af.

Hondenuitrenveld
Het hondenuitrenveld aan de Parallelweg moest weg.
Over het overleg met gemeente en een aantal hondenbe-
zitter schreven wij al de vorige Buurtkrant en ook was het
onderwerp van bespreking op het Boschveldoverleg  van
februari. In een zeer korte tijd (24 - 27 februari) is het ver-
vangende tijdelijke hondenuitrenveld aan de Paardskerk-
hofweg aangelegd. De gevraagde voorzieningen onder
andere verlichting, afvalbakken en banken waren ook me-
teen aanwezig. Dat is snel en goed werk! Het wordt ook
goed gebruikt door hondenbezitters.

In het Boschveldoverleg van februari is afgesproken dat
wij de vinger aan de pols houden of  de gemeente aan de
definitieve plek en uitbreiding van plekken werkt 

Boschveldtuin ontwikkelingen
Nadat we dit jaar de winter vrijwel hebben overgeslagen
is ook in de tuin nu de lente echt begonnen: bloesem aan
de fruitbomen, de eerste zaden die ontkiemen, bloembol-
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len die uitkomen! Een paar droge warme weken werden
gevolgd door koeler en natter weer, ideale omstandighe-
den voor alle groente, fruit en bloemen.

• In deze periode zijn de tuindeelnemers aan de slag met
het zaaiklaar maken van de bakken en perken, de vroege
zaden zaaien, gras wieden, zwerfvuil verwijderen en
werkzaamheden aan de pomp, bakken en picknicktafels;
• Het afdak boven de leemoven vordert stukje bij beetje.
Het frame is gemaakt en het dak zelf wordt binnenkort
gevlochten van de wilgentenen. Bij het 2-jarig bestaan
van de tuin in mei zal de oven weer bruikbaar zijn;
• We zijn in gesprek over een afgeschreven bouwkeet
van de Weenergroep en we proberen die tegen een
schappelijke prijs als schuilgelegenheid in de tuin te krij-
gen;
• Kunstenares Cora van Rijn uit Boschveld is in de tuin
met de voorbereidingen begonnen voor haar vaartuig in
de Bossche Parade in juni.

Het kunstwerk op
de speelheuvel
was onlangs in een
weekend helaas
door vandalen ver-
nield. Samen met
de kinderen, sta-
giaires en vrijwilli-
gers heeft maker
Anton Schrauwen
hard gewerkt en al-
vast één tunnel op
de heuvel weer

hersteld. Ook de wilgentenen en het hekje van het dartel-
veldje en de bonenstaken in de kinderperken zijn eruit ge-
trokken en weggegooid. Jammer; iedereen geniet toch
van de tuin. Wil je vriend van de tuin worden stuur dan
een mailtje naar info@boschveldtuin.nl. 

Kindermiddagen
De kindermiddagen zijn vanaf 12 maart weer met veel en-
thousiaste kinderen en begeleiders van start gegaan.
Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur organise-
ren de kerngroep Boschveldtuin en KlupUp leuke en leer-
zame activiteiten in de tuin. De animo is zo groot dat er
echt geen kinderen meer bij kunnen. Extra vrijwilligers
zijn van harte welkom. 

Workshops
De kerngroep van de Boschveldtuin is hard bezig de
workshops uit te werken, die we kunnen organiseren door
steun vanuit de icoonprojecten 2014 van Groen Dichter-
bij:
19 april: ‘Maak je eigen medicijn’ – onder leiding van
Peggy Knobel: 
Een workshop waarbij we (on)kruiden gaan herkennen en
plukken en verwerken tot zalf, tinctuur enzovoorts.
26 april:  ‘Zaaien’ – onder leiding van Jeanne v.d. Kallen:
Een korte praktische zaaiworkshop tijdens de Reparatie-
Straat. Met het zaaigoed voor de Boschveldtuin kunnen
deelnemers en andere geïnteresseerden ter plekke zaai-
en in kweekbakjes om het dan alvast binnen te laten ont-
kiemen, zodat de plantjes na half mei, na de IJsheiligen,
in de Boschveldtuin kunnen worden geplant.
Voor deze workshop hoef je je niet aan te melden.
Aanmelden en informatie
Alle workshops, de activiteitenkalender en ook veel foto's
zijn te vinden op internet: www.boschveldtuin.nl 
Je kunt de Boschveldtuin volgen en aanmelden voor de
workshops via facebook: 
https://www.facebook.com/Boschveldtuin
En zoals altijd: Mocht je interesse of vragen hebben over
de tuin of de werkzaamheden van de werkgroep Groen
en spelen, mail dan naar: info@boschveldtuin.nl of 
groenenspelen@hotmail.com, spreek de leden van de
kerngroep van de Boschveldtuin op vrijdagmiddag van
15.00 tot 17.00 uur in de tuin of meld je bij het Wijkplein.
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Nieuwe straatnamen voor Boschveld
Er komen straks in
Boschveld een aantal
nieuwe straten. In deze
Buurtkrant hebben wij
bewoners opgeroepen
om zelf met voorstellen
voor die straten te ko-
men. 
Er zijn verschillende in-
zendingen binnen geko-
men. Deze zijn ruwweg

in 3 categorieën in te delen.
De eerste categorie sluit aan bij het wijkplan waar sprake
is van hart en kwartieren. Voorgesteld wordt om rond de
BBS de naam Speelkwartier te introduceren. Daarop
voortbordurend worden verder genoemd Vrije Tijdskwar-
tier, Bosch kwartiertje, Tijdspad, Kwartierenlaan, maar die
laatste bestaat al in Maaspoort.
Andere inzenders sluiten aan bij natuurkundigen, schei-
kundigen.  
Lavoisier (natuurkundige) formuleerde de wet van behoud
van massa. 

Higgs-straat, aansluitend bij de ontdekking van het Higgs-
deeltje, het ontbrekende onderdeeltje, ooit bedacht door
natuurkundige Higgs.  
Nikola Tesla (Servisch: Никола Тесла; geboren in Smiljan
op 10 juli 1856;  † New York, 7 januari 1943) was een Ser-
visch Amerikaans uitvinder, elektrotechnicus en natuur-
kundige. Hij wordt gezien als een van de grootste ingeni-
eurs en uitvinders aller tijden.
Weer anderen noemen Nederlandse Nobelprijswinnaars
als Peter Debye en Frits Zernike.
Meestal mag een straat niet vernoemd worden naar een
nog levend persoon, tenzij hij van koninklijk geslacht is,
maar anders zou Paul Crutzen mede ontdekker van het
ozongat een goede kans maken.
De laatste inzendster verwijst naar de planeten zelf en
stelt voor  de straten daarnaar te vernoemen zonder het
achtervoegsel straat, pad.
Het zwarte gat, Melkweg, Mercurius, Venus, Aarde, Mars,
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Zonnewende, Volle
maan, Nieuwe maan, Wassende maan, Afnemende maan,
Evenaar, Dageraad, Schemering.
We zullen de betreffende namen naar het College sturen.
Eens kijken wat ze ermee doen. 

Straat waarvoor nog een naam
wordt gezocht. (archieffoto)
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Winkelbestand
In de vorige Buurtkrant meldden wij al dat het
Bikkertje dicht gegaan was. Dat was een vaste
ontmoetingsplaats voor een aantal bewoners.
Op hetzelfde pleintje aan de Copernicuslaan is
nu ook supermarkt Azadi dicht gegaan. Voor
deze buurtsuper werd nog een 'cashmob' ge-
houden, waarover wij in oktober 2013 hebben
bericht. Het eetcafé Rafael was al eerder geslo-
ten. Het is te hopen dat met die winkels, die in
eigendom van BrabantWonen zijn weer spoedig
wat gebeurt.

In het winkelcentrum aan de Copernicuslaan/
Christiaan Huygensweg zijn onlangs 2 winkels
geopend: een Tattooshop en een 'Çiğköftem'.

Het laatstgenoemde pand is de laatste jaren meermalen van
huurder gewisseld en telkens wordt er dan weer flink verbouwd.
De winkel ziet er mooi en netjes uit, maar deze zaak  zou met
minder overlast vanwege verbouwing en inrichting een betere
start gemaakt hebben. Nu werd het witsel van de verbouwing
op het gras bij de bomen gegooid en de stoep werd aardig ver-
vuld. De emballage van de opening lag een paar dagen na de
opening te verwaaien op het van Coehoornplein. 
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HAS
Het Laurusgebouw (De Hooge Donken) wordt nu voor
een deel bevolkt door HAS-studenten. Voor hen is aan
de kant van de Parallelweg een aparte ingang ge-
maakt. In het overleg met de gemeente is ons gezegd
dat men zou parkeren op eigen terrein en dat het me-
rendeel van de studenten met openbaar vervoer of de
fiets zou komen. Op het binnenterrein zijn ook stan-
daards voor fietsen geplaatst. Echter in een mum van
tijd stond het trottoir bij de ingang vol met fietsen.
Soms ook tegen de op die plaats kwetsbare heg.
Enkele weken geleden is daar op de pilaren een ver-
bod voor fietsen en roken geplaatst. Toch staan er nog
regelmatig fietsen en het grasveld ligt bezaaid met
peuken. Dat laatste zou je zeker niet verwachten van
degenen die opgeleid worden om zorg te dragen voor
het groen.

Bestuursleden OBB gezocht
Enkele bestuursleden van het OBB zijn als bestuurslid
al actief sinds de oprichting. Dat is zo'n 10 jaar gele-
den. Het wordt de hoogste tijd, dat zij door jonge, fris-
sere krachten worden opgevolgd. Ook sommige werk-
groepen kunnen wat meer menskracht gebruiken. Na-
tuurlijk worden zij ingewerkt. Mensen die belangstel-
ling hebben of daar een keer over willen komen pra-
ten, worden met open armen ontvangen door de se-
cretaris, Kees Heemskerk ☎ 073 - 6233 195

De bedoeling is dat we nog in mei of juni een leden-
vergadering hebben, waarin de nieuwe bestuursleden
bij acclamatie gekozen kunnen worden.



Werkzaamheden in de wijk
Vrachtwagens rijden af en aan. Materiaal en hijskranen
worden gebracht en cementwagens komen aanrijden. Er
klinkt al om 7.00 uur muziek in de wijk vanuit de verschil-
lende bouwplaatsen. Kortom er wordt hard gewerkt in
Boschveld en het einde is nog lang niet in zicht. 
Over de Parallelweg schrijven we een apart artikel, want
daar gebeurt de komende weken het meest. In dit artikel
de andere werkzaamheden.

Bouw Brede Bossche School
Het gebouw is al op hoogte en ook zijn voor beide verdie-
pingen de meeste prefab-onderdelen al aangebracht.
Men is nu op manshoogte de buitenmuur aan het metse-
len. De stellages voor het hogere metselwerk worden al
opgezet. De grijze steen is wat flets volgens sommige be-
woners. Andere bewoners vinden juist deze kleur een
welkome afwisseling in de wijk. Een oordeel kan pas ge-
veld worden als alles gereed is, zodat de accenten van
de ramen en deuren er beter uitkomen.
Aangezien het tot nu toe uitstekend weer voor de bouw
geweest is, zou het heel goed zijn als de aannemer veel
eerder dan de planning (eind december/ begin januari)
met de bouw klaar is. 

Nieuwbouw Vlek 19 BrabantWonen
Hier is de aannemer wat betreft de binnenmuren begon-
nen aan de 1e verdieping. Deze muren van de begane
grond zijn voor alle 37 woningen gereed. Als alles 'ge-
steld' is en de blokken voor de woningen gereed liggen
dan worden er op 1 dag gemiddeld 2 woningen (verdie-
pingen) gelijmd. Rond alle woningen staan nu stellages
en de stenen voor het metselwerk liggen gereed. Eerst
moeten de betonnen liggers nog bij alle  woningen aan de
Voltastraat en Kamerlingh Onnesstraat gelegd worden als

vloer van de 1e verdieping en dan kan men daar ook ver-
der aan de gang zoals op de Copernicuslaan.
Wij zijn benieuwd, welke van deze 2 grote projecten het
eerst dit jaar volledig wordt opgeleverd.

Overige werkzaamheden
Elk seizoen heeft zo zijn werkzaamheden. De in man-
schappen zeer uitgebreide schoffelploeg is weer in de
wijk bezig. De tunnel naar de stad heeft weer zijn gebrui-
kelijke schoonmaakbeurt gehad. Misschien is het opge-
vallen dat van het 'kunstwerk' in de tunnel, dat de kinde-
ren samen met Muzerije gemaakt hebben, weinig is over
gebleven. Dat was al aan één kant van de fietstunnel bin-
nen enkele maanden het geval. Het is mei vorig jaar door
de wethouder plechtig in gebruik genomen.
Het groot onderhoud aan de 41 woningen Buys Ballot-
weg, Ampèrestraat en omgeving is weliswaar vlak voor
Kerstmis opgeleverd, maar men is nu nog bezig met de
2e oplevering. Zo is geconstateerd dat er hier en daar te
weinig vloerisolatie was aangebracht. Ook de buitenruim-
te moet de aannemer nog steeds schoonmaken van be-
tonresten enzovoorts. De gemeente moet daar ook nog
delen van het hekwerk rond het speelterrein vervangen (1
gedeelte bij de bouw aangereden, een ander na de bouw
ineens verdwenen).

Verschillende bewoners hebben gebeld of mij aangespro-
ken. Het ging dan om de paaltjes van de fietsstraat ter
hoogte van de speelplek aan de Buys Ballotweg. Men
dacht dat die neergeklapt waren ten behoeve van de
werkzaamheden aan deze woningen. Neen, dat was een
maatregel van de gemeente afdeling vorstbestrijding. Al
in november zijn deze paaltjes overal in de stad op fiets-
paden neergeklapt, om zo de strooiwagens van zout ruim
baan te geven. Volgens mij is er in die 5 maanden 2x ge-
strooid en na een heleboel mooie zonnige dagen is ein-
delijk 1 paaltje overeind gezet. Hopelijk is de gemeente
bij het verschijnen van deze Buurtkrant er ook in ge-
slaagd de 2e overeind te zetten.
Kapotte lampen die worden gemeld, worden soms de vol-
gende dag al vervangen. Dat gaat heel snel. Het plaatsen
van nieuwe lichtmasten duurt wat langer. Zo was de licht-
mast vlak voor de bakker door een auto aangereden.
Dat was in november gebeurd. Het heeft tot maart ge-
duurd eer er een nieuwe lichtmast geplaatst is. Mogelijk
een verzekeringskwestie.
Bij het kerkgebouw van Parousia is een schilder al enkele
weken bezig met het buitenwerk.

Eind maart werden er op de Edisonstraat drie stevige
goede schuttingen aangebracht. Het einde van een heel
lang overleg. 
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Parallelweg 2e fase
Dit project zal nog regelmatig terugkeren in deze Buurt-
krant. Het besluit over de loop van deze weg dateert van
bijna 10 jaar geleden. In al die tussenliggende jaren was
het vooral iets op papier, maar nu ondervinden met name
bewoners aan de Parallelweg aan den lijve wat deze
werkzaamheden inhouden. De uitvoering loopt nog tot ver
in 2015, maar volgens de planning zijn wij in Boschveld er
in 2014 grotendeels vanaf.

Werkzaamheden nutsbedrijven
De aannemer van de nutsbedrijven kon niet gelijk met
Heijmans werken aan het vervangen van de leidingen
van de Parallelweg. Het gevolg was een tijdelijk fietspad
eind december. Dat tijdelijke fietspad en daarna ook de
stoepen voor de woningen gingen vanaf begin februari op
de schop. 

Hopen zand of stenen lagen voor ramen of op hoeken
van straten. Die  werden naar gelang het werk vorderde
ook steeds verplaatst. Eerst zou dat werk rond begin
maart gereed zijn, maar de laatste dagen is er met veel
mankracht van aannemer, Enexis en stratenmakers ge-
werkt om althans het gebied in gereedheid te brengen
voor de grote operatie van de bussenparade vanwege de
werkzaamheden aan het spoor. Op sommige plekken,
met hekken omgeven, moet daarna nog doorgewerkt
worden. Tussendoor kwam ook KPN om de huisaanslui-
tingen te vervangen.
Ook die moet nog te-
rugkomen. Al die tijd
waren Celsiusstraat
en Christiaan Huy-
gensweg afgesloten.
Echter de borden die
geplaatst waren door
de aannemer van de
nutsbedrijven gaven
daarover niet altijd
duidelijkheid.

Werkzaamheden Heijmans komende maanden
Het bestaande Qpark en het hondenuitrenveld aan de
Parallelweg zijn door aannemer Heijmans al verwijderd.
Heel snel is een tijdelijk nieuw hondenuitrenveld aan de
Paardskerkhofweg aangelegd en de aanleg van een
nieuw Qpark verderop is al aardig gevorderd. Daarmee is
het terrein vrij voor de aanleg van de nieuwe Parallelweg.
De planning is dat op 28 mei deze nieuwe Parallelweg
vanaf de Magistratenlaan tot en met de afslag ter hoogte
van de directiewoning van Grasso er ligt. Dat betekent
dat dan ook het tijdelijke fietspad aan de Parallelweg ge-
asfalteerd is en definitief geworden is. Ook de aansluiting

op de Christiaan Huygensweg  met de nieuwe trap is dan
gereed. In die werkzaamheden zit ook de kruising met
Paardskerhofweg - Edisonstraat en het verwijderen van
de stamlijn, die nog over de rijweg loopt. Ook wordt dan
de schade aan de
onderkant van de
nieuwe fietsbrug
hersteld. Daarvoor
moet de tunnel een
dag worden afge-
sloten. Om te voor-
komen dat het
weer gebeurt is
een waarschu-
wingsbord aange-
bracht. 

Vanuit het project Sporen zou Heijmans, die daarvan ook
de aannemer is, de geluidsschermen in maart gereed
moeten hebben. Daar is wat vertraging opgetreden van-
wege het beschikbaar komen van de grond. Want ook bij
NS is het ingewikkeld met wel 3 gesplitste bedrijven. Zo is
de start van de aanleg van de fietsenstalling onder de
Passarelle verschoven naar week 17.  Dus start na Pa-
sen als het project Sporen volgens planning is opgele-
verd. Voor dat project Sporen is heel wat gebeurd op de
Parallelweg en staan veel fietsen op het da Vinciplein.
Daar staat een bord bij dat ze na 2 mei verwijderd wor-
den. Nu was er ook zo´n bord bij de vorige buiten dienst-
stelling van de treinen. Daar stond toen september op.
Echter zolang er niets op tijd is aangelegd zijn dit loze
dreigementen.
Vanwege de afsluiting van de Parallelweg gedurende zo'n
10 weken zijn omleidingroutes gemaakt. Dat zijn vaak
langere routes dan zou kunnen. De eerste dagen willen
automobilisten hun eigen sluiproutes proberen. Het ge-
volg was dat de Copernicuslaan op donderdagmorgen bij-
na helemaal vol auto's stond. Al die fietsers met name
schoolgaande jeugd had voorrang bij de rotonde. Ook de
rij op de Simon Stevinweg en Onderwijsboulevard groei-
de in lengte. Op de vrijdagmorgen was het al heel wat
minder druk.

Overlast duurt nog een tijd
Bewoners van de Parallelweg zijn nog lang niet van de
overlast af. De aannemer van de nutsbedrijven werkt nog
even door. Op dit moment hebben wij de afsluiting van-
wege de werkzaamheden aan het spoor. De afsluiting
van de Parallelweg gaat daarna door totdat Heijmans ge-
reed is met de bovenvermelde werkzaamheden. Dan is er

even rust, maar in de loop van
het jaar gaat Zayaz aan de slag
en dan gaan zeker de Brabantse
stoepjes weer open voor de
huisaansluitingen van de riole-
ring.
Een lichtpuntje is dat de Heus
definitie verdwijnt uit
's.Hertogenbosch, maar de zwa-
re vrachtwagens van dit bedrijf
zagen wij gelukkig de laatste tijd
niet meer op de Parallelweg om-
dat de doorrijhoogte van de tun-
nel van de Veemarktweg dat ver-
hinderde.
De gemeente loopt al vooruit op
de toekomst. Er is een nieuw
bord geplaatst op de hoek Fah-
renheitstraat/ Celsiusstraat. Wij
weten niet of dit bord al staat in
het boek van het rijexamen.
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Boschveldoverleg
De bomen in de wijk botten veelkleurig uit en het is al vol-
op lente, terwijl Pasen juist dit jaar erg laat is. Voor de
Paasvakantie hebben we nog een Boschveldoverleg.
Vlak voor de Carnaval hadden we ook nog een Bosch-
veldoverleg waarin vooral veel cijfers over 2013 aan de
orde kwamen.

24 februari 2014:  Cijfers over Boschveld 
Tijdens deze vergadering kwamen heel wat cijfers aan
bod van het Wijkplein, de politie en het Meldpunt Schoon,
Heel en Veilig. Wij doen hieruit een losse greep. Meer cij-
fers kunt u vinden in de agenda en het verslag op de
website www.boschveldbeweegt.nl.
Het Wijkplein had in 2013 294 unieke bezoekers. Dat is
meer dan in 2012 en gelijk aan 2011, toen het Wijkplein
Boschveld als enige in de stad 1 dag open was tijdens de
grote vakantie. Er waren in 2013 1364 klantcontacten en
dat zijn er 200 meer dan vorig jaar.
De cijfers van de politie over 2013 gaven in het algemeen
een gelijk of beter beeld dan in 2012. In heel de stad was
ingezet op het terugdringen van of pogingen tot woningin-
braak. Dat is in Boschveld gelijk gebleven 34 in 2012 en
33 in 2013. Diefstal van en uit motorvoertuigen was een
heel stuk minder; van 70 naar 51. Hetzelfde geldt voor
drank en drugsoverlast; van 14 naar 5. Deze daling kan
ook liggen aan het feit dat mensen niet melden. De ge-
luidsoverlast is ook gelijk gebleven. Er is wel een duidelij-
ke stijging van bedreiging - mishandeling, maar bij 2 of 3
adressen is de politie zeer regelmatig geweest, waardoor
het beeld wat vertekend is.
Wijkagent Sanne van Esch riep mensen op voor deelna-
me aan de actie Avondblauw in mei of juni.
De cijfers van het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig gaven
aanleiding tot discussie over de illegale stort. Deze was

gestegen van 527 in 2012 naar 551. Op sommige plek-
ken in de wijk zoals Marconistraat, Voltastraat, Paards-
kerkhofweg gebeurt dit vaak in de avond of nacht door
auto's van buiten de wijk. Op veel andere plekken doen
bewoners dit jammer genoeg. Het totaal aantal meldingen
in Boschveld was gestegen van 913 naar 987 maar de
stijging wordt naast de genoemde illegale stort vooral ver-
oorzaakt door verkeersmeubilair en bomen. Dat hangt
weer samen met het feit dat na een periode van rust de
bouwactiviteiten weer begonnen zijn.

Verder stelden de wijkwerkers zich voor en kwam de
stand van zaken van de werkzaamheden aan bod.
ter illustratie een van de overzichten

7 april: Sociale visie en project Muzerije voor
Boschveld  

De werkzaamheden en de daarmee mogelijk gepaard
gaande overlast zijn een vast onderwerp van bespreking.
Hetzelfde geldt voor nieuws uit de werkgroepen.
In oktober en november hebben wij gesproken over de
herijking van de sociale visie. Anine Vloedgraven en Mar-
ga de Leeuw zijn aanwezig om een toelichting te geven
op de planning en welke groepen men wil gaan benade-
ren. Ook horen we welke speerpunten de professionals
voor Boschveld gekozen hebben.
Lidwin van Grunsven, werkzaam bij de Muzerije, komt
toelichting geven op een mogelijk project in Boschveld.
Dat project wordt gefinancierd door het Bernard Cultuur-
fonds en BrabantWonen. Zij heeft al met verschillende
partners in de wijk gesproken en komt in het Boschveld-
overleg wensen over zo´n project inventariseren.
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Parkeerregeling voor heel de wijk
Als u dit leest, valt heel de wijk,
behalve een gedeelte van de
Paardskerkhofweg, onder de par-
keerregeling. Deze zou per 1 april
ingaan. We hopen dat de invoe-
ring in de overige delen van de
wijk met minder strubbelingen ge-
paard gaat. We hebben de raad
gegeven om meer van die gele
borden 'parkeersituatie gewijzigd'
te plaatsen. Nog steeds komen
wij autobezitters tegen, die het
bord van de parkeerregeling niet
gezien hebben. Als je bijvoorbeeld

bij de Edisonstraat de wijk binnenkomt, dan heb je als au-
tomobilist je handen vol om jouw voertuig veilig  langs de

obstakels van de aannemer te loodsen. Je ziet dan als
buitenstaander het bord van de parkeerregeling niet en
soms wordt daar ook nog een omleidingsbord vlak voor
geplaatst zodat je het helemaal niet kan zien.

De parkeerduur van de blauwe schijf is weer terugge-
bracht naar 1 uur, maar het effect daarvan is nog niet dui-
delijk zichtbaar. Dat hangt mogelijk mede samen met het
feit dat daarop te weinig gecontroleerd wordt. 
De invoering van de parkeerregeling voor heel de wijk
heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het resul-
taat is toch dat er zeker door de week een rustig parkeer-
beeld is ontstaan in de wijk. In de weekenden en vooral
op zondag is toch in bepaalde delen van de wijk te mer-
ken dat het aantal parkeerplaatsen niet is aangepast aan
het huidige autobezit.

Meldingen Meldpunt in 2013 gesorteerd
naar aantal.
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    Huisartsenzorg        
    Verloskunde       
    Psychologische hulp 
    Fysiotherapie            

    Logopedie           
    Ergotherapie
    Diëtiste                        
    Onderwijscoaching

     Op werkdagen  open van 8.00 - 17.00       En eigen weekenddienst!
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