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Bij de foto

In Kindcentrum
Boschveld staan
de kernwaarden
van de school op
de trap naar de
units op de eerste
verdieping ge-
schreven. Alle kin-
deren en volwas-
senen die door de
gang lopen of de
trap opklimmen,
hebben de kans
om een of meer
van die kernwaar-
den te lezen. 
Dat is niet genoeg,
want wat er staat,
moet ook in het da-
gelijks leven terug-
komen. De manier
van werken die het
Kindcentrum ge-
bruikt, SlimFit, kan
daaraan bijdragen,
omdat er gewerkt
wordt in drie units
in plaats van klas-
sen. De Jenaplan-
school en de Dal-
tonschool zijn be-
kende vormen van
onderwijs waarin
de leerling zijn of
haar eigen weg
kiest en geholpen
wordt door de leer-
kracht of anderen
die op school de
leerkracht bijstaan.
SlimFit is het
nieuwste. 
Regelmatig komen
professionals van
andere scholen kij-
ken hoe de metho-
de in Kindcentrum
Boschveld werkt.
Tekst en foto: Michael
Bögels
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Inhoud

Colofon
De Buurtkrant is een bewonersinitiatief
dat wordt ondersteund door Divers, OBB,
Gemeente en sponsoren. 

Inleveren van kopij voor de volgende edi-
tie kan tot 31 december 2015 bij de re-
dactie.
De redactie behoudt zich het recht voor
om kopij te redigeren, te verkorten of te
weigeren. Kopij dient te zijn voorzien van
een naam.

Buurtkrant Boschveld verschijnt 8 maal
per jaar. Oplage 1650 exemplaren.

©2015 Buurtkrant Boschveld
Gehele of gedeeltelijke overname van ar-
tikelen of beeldmateriaal mag alleen na
toestemming van de redactie en altijd
met een bronvermelding.

Eindredactie/ vormgeving: 
Alfred Heeroma

Iedereen kent 'Ome Piet' 
In de rubriek de 'ondernemer van Boschveld aan het woord' een gesprek met
Ünsal Celik. Hij is samen met zijn vader eigenaar van een friettent met de
puur Hollandse naam Ome Piet, al 52 jaar een begrip in de wijk. De  friettent
is gemoderniseerd, de friet en de snacks worden voortaan gebakken in
nieuwe apparatuur. Ook kunnen klanten voortaan op schermpjes zien wat
Ome Piet te bieden heeft aan gefrituurde snacks.
  
In de vitrine liggen bami- en nasiballen, frikandellen en andere snacks uitnodi-
gend te wachten op klanten. Ook de voorgebakken friet ligt vers gesneden
klaar om in de sissende hete olie goudgeel te worden gebakken. Maar nu is
het stil, geen klant die wacht op zijn bestelling. Op zich fijn, dan hebben we tijd
genoeg om met Ünsal Celik te praten over zijn gemoderniseerde frietzaak.
"We zijn nog niet klaar, er moet nog een systeemplafond worden gemonteerd.
Het is eigenlijk meer een renovatie dan een echte verbouwing, de indeling is
niet veranderd. Alleen hebben we nieuwe schermpjes met daarop ons aan-
bod."

Ünsal is nu 14 jaar eigenaar van de friettent. "Ooit is de échte Ome Piet hier
52 jaar geleden achter in de garage met zijn friettent begonnen. Vandaar dat
ik nooit aan een naamsverandering heb gedacht, want iedereen in Den Bosch
kent wel Ome Piet. Het is een merknaam! Er komen veel mensen uit
Boschveld, maar ook van buiten de wijk. Onze specialiteit? Dat zijn de zelfge-
maakte nasi-, bami- en gehaktballen. Die verkopen goed evenals onze friet.
Ook maken we zelf bepaalde sauzen voor hachee of hete kip. Dat doet mijn
vader allemaal, dat is zijn specialiteit."  
"Iedere dag van tien uur 's morgens tot 's avonds tien uur zijn we open. Mijn
vader opent iedere ochtend de zaak. Ik kom wat later, dan gaat hij weer even
naar huis. Het is vooral tussen de middag en 's avonds van vijf uur tot zeven
uur aardig druk. Dan werken we een paar uurtjes samen, dat moet wel. Ik ga
rond zeven uur weg en dan blijft mijn vader in de zaak tot sluitingstijd." 
Hoe is de rolverdeling? "Ik help de klanten, bak de friet en de andere snacks.
Mijn vader doet al het voorbereidend werk. Ik hoop dat hij dat nog heel lang
kan doen, want daar is hij goed in. Mijn vader is 55 jaar, nog niet zo oud. Ik
ben 33 jaar. De bedoeling is dat we nog zeker tien jaar doorgaan. Daarna zie
ik wel weer verder, dan wil ik iets anders gaan doen. Maar ik heb nog geen
idee wat!"  
"Maar dat wist ik ook niet op mijn twintigste nadat ik op het MBO in de richting
commercieel medewerker succesvol had afgerond. Eerlijk gezegd had ik nooit
aan een friettent gedacht, want wij Turkse mensen eten geen friet. Ik heb ook
geen idee meer hoe dat is ontstaan. Er stond een friettent te koop en mijn
vader heeft de koop via een makelaar geregeld. Zo zijn we begonnen. We
wisten geen van tweeën hoe het was om friet te bakken, maar al snel bakte ik
friet op gevoel.

"We doen alles samen. Maar er zijn ook weleens meningsverschillen tussen
ons over hoe de zaak te runnen. Mijn vader is wat ouderwetser, ik denk meer
in deze tijd. Het is ook niet altijd eenvoudig: vader en zoon samen in één
zaak, dat maakt de onderlinge relatie anders. En net als andere jongeren heb
ik ook niet altijd de behoefte om mijn vader iedere dag te zien. Eigenlijk heb ik
nooit een vrije dag, maar eenmaal per jaar ga ik veertien dagen op vakantie
naar de zuidkust van Turkije. Het is hard werken, maar ik klaag niet. Gelukkig
gaat alles goed!"
Tekst: George van der Zande    Foto: Michael Bögels



Buurtvrouw, mooi én belangrijk werk 
Buurtman, buurtvrouw? Dat klopt niet helemaal, want Shivana en Mieke, zijn
twee buurtvrouwen. Een buurtman is er nooit geweest. Misschien komt dat
wel omdat vrouwen gemakkelijker ingang hebben. ‘"Ach, ik lijk misschien wel
op een buurtman met mijn zwarte broek en mijn zware stem", zegt Mieke gekscherend. Het begin van een plezierig
gesprek met Mieke en de nieuwe buurtvrouw Shivana in hun domicilie met de passende naam de 'oude pastorie'. 
 
Mieke is vanaf het begin buurt-
vrouw, vier jaar dus. "Ik vind het
nog steeds heel fijn en bijzonder
om dit werk te doen. Het is mooi
én belangrijk werk." 
Bij de start hiervan waren er meer
mensen bij betrokken, uiteindelijk
is er één koppel overgebleven:
Mieke en Karima. Karima is ge-
stopt. Shivana heeft haar opge-
volgd, een brok enthousiasme die
er heel veel zin in heeft. "Ik vind
best wel spannend om bij mensen
binnen te stappen. Hoe zullen ze
op mij reageren? Iedereen kent
Mieke intussen. Maar mensen rea-
geren heel positief op mij. 'Ik heb
je in het buurtkrantje zien staan'.
'Superleuk, hoor ik dan' "
"Misschien komt dat omdat je ge-
tint bent", grapt  Mieke er tussen-
door. Shivana lacht en gaat ver-
der: "Ik wil graag opkomen voor de
belangen van mensen, zeker voor
de kwetsbaren, iets voor hen bete-
kenen. Daarnaast werk ik een aantal uren in de supermarkt, heel iets anders." Veel gelach. "Straks wil ik weer gaan
studeren. Een studie die  met mensen heeft te maken. De mens is een heel boeiend wezen."  

Twintig uur per week staan Shivana en Mieke  klaar voor
de wijk, iedere werkdag behalve vrijdags. "De ene dag
werken we 's morgens, de andere dag 's middags of 's
avonds. Dat hangt puur af van de mensen, zij moeten tijd
vrij willen maken. Het liefst werken we op afspraak. We
gaan altijd met z'n tweeën naar een eerste afspraak. Dat
is een bewuste keus. Met z'n tweeën hoor je en zie je
meer. Dat is ook beter voor je veiligheid. Niet dat deze tot
nu toe in het geding geweest, maar toch. Bovendien kun
je gemakkelijker op elkaar terugvallen en overleggen in
de zin van: wat vind jij ervan, hoe zie jij dit, hoe zou jij dit
aanpakken. Bij het maken van een verslag is dat fijn, om-
dat we allebei onze eigen manieren hebben", aldus Mie-
ke. 

Het begint met flyeren. Shivana: "We stoppen flyers in de
bus. Op de flyer staat dat wij als buurtvrouwen binnenkort
een keer op bezoek willen komen, gewoon gezellig een
praatje komen maken. We flyeren per blok, niet tegelijker-
tijd in de gehele wijk. Dat is niet haalbaar. Na een week
gaan we de wijk in en bellen we aan." Mieke: "Soms tref-
fen we mensen thuis, soms niet. We mogen niet altijd
naar binnen, omdat het niet uitkomt of omdat mensen
geen behoefte hebben aan ons. Eenmaal binnen vertel-
len we wie zijn en wat we doen. Bij de een doen we onze
schoenen uit, bij de ander niet. We maken altijd gebruik
van onze standaardvragen, over het wonen, de buurt, de
gezinssamenstelling, de dagelijkse dingen, de sociale
contacten en eventueel over het werk wat ze doen." 
 
"In zo'n gesprek hoor je vaak al heel veel. Het kan ook
gewoon een gezellig babbeltje zijn waarbij veel wordt ge-
lachen, maar het kan een gesprek zijn waarin je hoort dat
het water tot aan de lippen staat. Dat kan zijn vanwege
schuld of andere problemen. We merken ook dat er best
wel armoede is in de wijk. Daarnaast is het een probleem
dat er op een aantal plekken slecht Nederlands wordt ge-
sproken. Ik bedoel dat niet negatief, maar het komt de
communicatie niet altijd ten goede." 

"We vragen altijd – wanneer er problemen zijn – of ze
hierin begeleid willen worden. Nee, we doen zelf geen
hulpverlening. We signaleren, verwijzen. Ook zeggen we
wel eens tegen mensen of het niet verstandig is om pro-
fessionele hulp in te roepen, bijvoorbeeld maatschappe-
lijk werk. En als ze willen gaan we mee. We doen niks
zonder hun toestemming. En als ze niet willen dan vra-
gen we wel of we een melding van de situatie kunnen
maken. We werken veel samen met Marieke, onze coach
en met het wijkteam." 

Hebben jullie inmiddels de hele wijk bezocht? "Nee, we
hebben nog steeds niet alle blokken gedaan. Wat we
doen vraagt gewoon veel tijd, zorg en aandacht. Indien
nodig gaan we drie of vier keer terug." Shivana is nu een
maand bezig. "Ik zit echt op mijn plek. Als je doet wat je
leuk vindt dan werk je eigenlijk niet." Mooi gezegd. 
"We liggen elkaar wel, het past goed. We houden allebei
van humor en we zijn allebei eigenwijs!" 

Tekst: George van der Zande    
Foto: Michael Bögels
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Decorspektakel in het Boschveld
Ambachtencentrum 

Al tien jaar heeft het Bosch Decor Collectief (BDC) haar werkplaats in het Boschveld Ambachtencentrum. Het BDC
houdt zich bezig met het maken van de decors en met de technische ondersteuning op het toneel. Hun laatste groot-
ste opdracht was het ontwerpen en bouwen van een heus Narrenschip voor de gelijknamige voorstelling in het Je-
roen Bosch Art Center.  

Het Narrenschip wordt deze week op de planken ge-
bracht door muziektheatergezelschap 'De Meijerij'. Een
theatergezelschap dat repeteert in de Theaterwissel, toe-
valligerwijs ook gevestigd in het Boschveld Ambachten-
centrum. Wij van de redactie' gingen, in het kader van het
aanstaande Jeroen Boschjaar, eens een kijkje nemen bij
de voorbereidingen bij het BDC. 
Er wordt gezaagd en geschilderd. We staan bij het voor-
steven van het Narrenschip dat maar liefst zes meter
hoog is. Joop Nafzger, voorzitter van het BDC, staat met
een verfkwast in zijn linkerhand. Het nog blanke voor- en
achterdek moet op kleur worden gebracht en dat is ge-
zien het aantal vierkanten meters nog een pittige klus.
Maar zo te horen is de vrijwilligers van het BDC niets te-
veel. Joop: "we moeten wel doorwerken, want de premiè-
re van het Narrenschip in het Jeroen Bosch Art Center is
op 20 november."
Het BDC is opgericht in 1985 en leidde tot 10 jaar terug
een soort van nomadenbestaan. De decorclub, allemaal
vrijwilligers, volgde de ene naar de andere productie op
het gebied van onder meer musicals, revues, toneel en
ballet. Ter plekke decors ontwerpen, bouwen en schilde-
ren. Meestal gebeurde dat in leegstaande hallen in de di-
recte omgeving. 
Joop Nafzger is heel blij met deze plek. "Hier hebben we
genoeg ruimte om decors te bouwen en ook decorstuk-
ken en rekwisieten op te slaan. We huren het pand van de
BIM, tot in ieder geval volgend jaar juni." 

"Het mooie is dat we met een betrekkelijk kleine groep van
zo'n tiental vrijwilligers een grote groep aan culturele instel-
lingen kunnen ondersteunen met decors en technische ad-
viezen op het toneel en achter de coulissen. Mede dankzij
ons kunnen honderden amateurs en (semi)professionals hun
hobby beoefenen en vele toeschouwers laten genieten van
hun kunsten. En dat voor weinig geld. De producties zorgen
voor de materialen, we geven aan wat we nodig is. Het gaat
om theatergezelschappen zoals de Meijerijverenigingen, bal-
letscholen, operagezelschappen en koorverenigingen, maar
ook om scholen." 
"De vrijwilligers bij het BDC zijn werkenden en niet-werken-
den. Een groep werkt op maandagmorgen aan het Narren-
schip en een groep, waaronder ik, op dinsdagavond. We zijn
allemaal hobbyisten. Twee goede rechterhanden hebben is
wel een voorwaarde, anders gaat het niet lukken. Intussen
zijn we al lang bij elkaar, hebben we veel plezier en zijn we
een heel hechte club geworden." Zo te zien aan het houten
bouwwerk werken er bij het BDC vaklui.
Even later komt Mieke van Opstal, van het muziektheaterge-
zelschap de Meijerij, een kijkje nemen. Ook zij is heel be-
nieuwd hoe de bouw van het Narrenschip vordert. Mieke
speelt zelf ook mee in het spektakel. Zij speelt Melina, de be-
drogen echtgenote. "Het wordt nog spannend, want we heb-
ben nog niet kunnen oefenen op het schip. Dat kan pas op
het laatste moment wanneer het Narrenschip wordt opge-
bouwd in het theater, en dat is een paar dagen voor de pre-
mière in het Jeroen Bosch Art Center (JBAC)."
Het theaterstuk het Narrenschip gaat over een schip vol
drenkelingen dat op de zee ronddoolt en op weg is naar het
noodlot. Ieder bemanningslid heeft wel een laatste verhaal of
zonde op te biechten. En dat is allemaal ontstaan in het
Boschveld Ambachtencentrum. Hoe fraai!

Tekst: George van der Zande    
Foto's: Michael Bögels
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Afwezigheid pastoraal buurtwerker
Van eind december tot mei 2016 is Sietske Nieboer met zwangerschaps- en
ouderschapsverlof. Zij kijkt er naar uit u, je en jullie daarna weer te ontmoe-
ten bij de Wijkplaats, bij u thuis of in de wijk. 

In de tussentijd zal haar werk bij het buurtpastoraat overgenomen worden door Ju-
lia Hoppenbrouwers en Koos Guis. Misschien zijn zij al een bekend gezicht, toch
stellen zij zich graag nog eens voor.

Mijn naam is Julia Hoppenbrouwers en ik ben 37 jaar
oud. Mijn wieg stond in Oekraine, maar ik woon al
weer bijna 7 jaar in Nederland. Ik ben getrouwd met
een Bosschenaar en we hebben een kind van 6 jaar.
In mijn geboorteland had ik theologie gestudeerd en
toen ik naar Nederland kwam, wilde ik iets doen wat
bij mijn opleiding en ervaring paste. Zo kwam het
pastoraat in zicht. Gelukkig werd mijn diploma in Ne-
derland erkend (wat voor de meeste diploma's niet
het geval is) dus hoefde ik niet helemaal opnieuw te beginnen met studeren. Wel moest
ik mij specialiseren in pastoraal werk aan de Universiteit van Tilburg. Tegelijk deed ik mijn
stage als geestelijk verzorger voor mensen met verstandelijk beperking. Mijn stageplaats
werd ook mijn eerste werkplek.
In april 2013 ben ik begonnen bij het Straatpastoraat in ’s-Hertogenbosch en daar werk ik
nog steeds en met veel plezier.
Van september 2014 tot juni 2015 heb ik ook nog een dag per week voor het buurtpasto-
raat in Boschveld gewerkt. Het was erg leuk en erg boeiend. Ik heb veel nieuwe mensen
leren kennen – ik ben blij ze terug te zien. Met plezier kom ik terug om weer een tijdje
mee te werken tijdens het verlof van Sietske.

Mijn naam is Koos Guis, ik ben 39 jaar en sinds vorig jaar woonachtig in
Leerdam. Daarvoor heb ik ruim 7 jaar in ’s-Hertogenbosch gewoond.
Aangezien ik tijd over had, heb ik indertijd besloten om als vrijwilliger
taallessen te geven op de Wijkplaats. Zo heb ik kennis kunnen maken
met Sietske en Gerry en heb ik hun werk bij het pastoraal buurtwerk van
dichtbij mogen meemaken. Dit vrijwilligerswerk heb ik met veel plezier
zo'n anderhalf jaar gedaan. Ik ben hier echter mee gestopt om tijd vrij te
maken voor mijn opleiding tot pastoraal werker. Ik studeer aan Windes-
heim Hogeschool en heb het uitstekend naar mijn zin! Toen ik vanuit de
opleiding een stageplek moest regelen, was de keuze voor de Wijkplaats
snel gemaakt. Onder begeleiding van Sietske heb ik stage gelopen en
hierdoor kennis kunnen maken met het pastorale werk. Dit is me erg
goed bevallen! Tevens heb ik hierdoor veel mensen in en rondom de
Wijkplaats leren kennen. Aangezien Sietske nu met zwangerschaps- en
ouderschapsverlof gaat, is mij gevraagd of ik samen met Julia zo lang
haar taken wil overnemen. Dit zie ik als een zeer mooie uitdaging waar ik
heel veel zin in heb! Ik kijk er dan ook naar uit om dit werk te gaan doen
en ik hoop velen van u te ontmoeten zowel op de Wijkplaats en/of in de
wijk zelf.  

Julia en Koos zijn op maandag aanwezig. Julia is er ook op vrijdag, maar kan op afspraak ook op andere dagen aan-
wezig zijn. 

Tekst en foto's: Julia Hoppenbrouwers en Koos Guis
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Plan Hart van Boschveld
De termijn van de inspraak liep op 19 oktober af. Voor die tijd heeft het OBB
een uitgebreide reactie geschreven. Ook hebben wij van de gemeente een
overzicht gekregen van de vragen en opmerkingen die door de aanwezigen
zijn gesteld op de avond van 21 september. Beide documenten zijn te vin-
den op de website www.boschveldbeweegt.nl onder documenten. Voor wie
geen internet heeft zijn ze af te halen bij het secretariaat op de Edisonstraat
28.
Met de gemeente is afgesproken dat wij de kritiekpunten en vragen bespre-
ken in een overleg van de gemeente en een afvaardiging van de wijk. Via
de verzending van het verslag van het Boschveldoverleg zijn mensen daar-
toe uitgenodigd en dat heeft tot enkele aanmeldingen geleid. Ondertussen
heeft er een overleg plaatsgevonden over de thema's parkeren en groen/
bouwen. Graag zouden wij er nog mensen bij hebben die in het toekomstige
Hart wonen (Marconistraat, Copernicuslaan even en Edisonstraat oneven).
In de volgende Buurtkrant doen wij verslag van dit overleg en gaan dan in op een van de onderdelen van dit plan voor
het hart van Boschveld, Daar is nu geen ruimte meer voor. Wel kunt u al een samenvatting hier van lezen in de nieuws
artikelen op www.boschveldbeweegt.nl (datering 24 november).
Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Alfred Heeroma



Klaverjassen
De Bossche Klaverjasclub viert binnen-
kort haar 30 jarig bestaan.
Nog niet iedereen heeft ons nog kun-
nen vinden in het nieuwe gebouw van
de Bossche Brede School. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden,
maar ook oud-leden zijn ook weer van
harte welkom.
De kaartclub staat open voor alle leef-
tijden.

We kaarten  volgens het Amsterdamse
Systeem. Er is een kleine maandprijs,
en een jaarprijs,maar gezelligheid is de
grootste prijs die te winnen is. Iedere
donderdagavond vanaf 20.00 uur in de
Brede Bossche School, Zernikestraat
2.
Kom eens vrijblijvend langs!

Contactgegevens:
Per mail Hansbieling@ziggo.nl
Of per telefoon 06 - 5163 8032 (Ria)

West presenteert
De Wereldreis

Wanneer en waar?
West Presenteert… De Wereld-
reis neemt in het Beatrixpark op
zaterdag 21 mei 2016 tussen
12.00 en 19.00 uur bewoners
van de wijken Kruiskamp,
Schutskamp en Boschveld in
één dag mee de wereld rond. 

Waarom?
Hoewel er veel actieve verenigin-
gen zijn in Den Bosch West, ont-
breken brede wijkactiviteiten
voor jong en oud. Daarom orga-
niseren we De Wereldreis, een
kleurrijk feest met serieuze on-
dertoon. 
We vieren samen de enorme cu-
linaire en culturele diversiteit in
onze wijk. Deze leveren soms
spanningen op in de wijken. Met De Wereldreis bieden we tegenwicht aan
vooroordelen en negatieve berichtgeving!

We vieren de diversiteit!
Tijdens De Wereldreis draait het bovenal om ontmoeten. We ontmoeten, de-
len ervaringen en presenteren vol trots onze gevarieerde komaf én de wijk
waarin we met zijn allen wonen. Er komen kramen met eten uit alle wind-
streken, opgesteld in een cirkel die de wereld voorstelt. Ieder 'werelddeel'
deelt daarnaast haar tradities, dans, muziek, kunst en verhalen op het podi-
um.

Welke ideeën zijn er al?
• We willen muziek, dans, theater enzovoort uit zoveel mogelijk landen en
culturen op het podium hebben. Als u talent op een van deze gebieden
heeft en u zoekt een podium om dit talent met uw buurtbewoners te delen?
Dat kan tijdens De Wereldreis.
• We willen gezonde gerechten van iedere cultuur in het zonnetje zetten.
Dus kunt u (of samen met anderen) lekker koken en wilt u uw kookkunsten
laten proeven aan uw buurtbewoners? Dat kan tijdens De Wereldreis.
• Wijkbewoners kunnen hun kunstwerken exposeren. Wellicht zijn er bewo-
ners die een workshop willen organiseren?
• Maken van kunstcollages, die we naderhand op diverse plekken in de wijk
een plaatsje willen geven.
• Sportverenigingen kunnen laten zien welke mogelijkheden zij bieden voor
de wijkbewoners.
• Brocante markt (met als thema cultuur, denk aan bijvoorbeeld Marokkaan-
se theepotten, Hollandse molentjes enzovoort)
• Leuke, spannende activiteiten voor kinderen.
• Wellicht organiseren we een loterij, waarvan de opbrengsten  ten goede
komt van een goed doel in de wijk?
• Een plek waar mensen hun eigen verhaal kunnen vertellen (á la ‘Babbel-
box’ van Man Bijt Hond), een gastenboek, een spandoek waar je je positie-
ve boodschappen op kunt schrijven als oppepper voor de wijk: 

‘Fijn dat je er bent!’    ‘Je bent uniek’ ‘Je mag er zijn’

Heeft u zelf ook nog een idee? Geef het aan ons door, maar vooral:
Help ons mee dit idee te realiseren

Uitnodiging
We nodigen de bewoners van Kruiskamp, Schutskamp en Boschveld na-
drukkelijk uit om ons te helpen bij het organiseren en realiseren van de dag.
Vele handjes zijn nodig zowel in de aanloop naar het feest als op de dag
zelf.

Meld u aan via email westpresenteert@gmail.com of bij Brahim Settout
via email b.settout@divers.nl of telefoon 06 - 5064 8060

Sint en Salsa
Sinterklaas is weer in de Stad en zal
ook de BBS in Boschveld bezoeken.
Op 5 december zal de goedheiligman
aanwezig zijn van 10.00 tot 13.00 uur.
Het belooft een echt feest te worden
voor de kinderen (en ouders). Er zijn
dan diverse activiteiten.

Op 15 januari start er nieuwe cursus bij
de BBS. Voor blinde en slechtziende
mensen zal er dan les worden gegeven
in salsa, de zo swingende dans. Tij-
dens deze cursus 'blinde liefde voor
salsa' is er dan extra begeleiding. 

Fatima Zahra Jallal 

☎ 06 - 5326 5206

Fatima-zahra@bredebosschescholen.nl
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  Zernikestraat 2
 ☎ 073 • 822 5380     
 info@wijkpleinboschveld.nl
 Zie www.divers.nl voor 
 activiteiten en actuele
 spreekuren

Openingstijden Wijkplein
 Maandag        09.00 •    12.00 uur

       13.00 •    16.00 uur
 Dinsdag        13.00 •    16.00 uur
 Woensdag         09.00 •    12.00 uur 
 Donderdag        09.00 •    12.00 uur
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Verruiming inloopspreekuur het 
                       Juridisch Loket
Vanaf 1 november 2015 heeft het Juridisch Lo-
ket in Den Bosch (Stationsweg 9) inloopspreek-
uur op:
• dinsdag van 09.00 - 11.00 uur 
• donderdag van 14.00 - 16.00 uur 
Dit inloopspreekuur is alleen bedoeld voor kwets-
bare rechtzoekenden, voor wie telefonisch contact door persoonlijke omstandig-
heden of uit kostenoverweging een te hoge drempel is. Tijdens een in-
loopspreekuur kunnen klanten zonder afspraak hun juridische vraag stellen. Bui-
ten het inloopspreekuur is de vestiging alleen open voor afspraken die klanten
telefonisch met onze juristen hebben gemaakt.  Dat kan op werkdagen van 09.00
- 18.00 uur via 0900-8020 (€ 0,25 p/m).
Voor meer informatie kunt u ook de website bezoeken: www.juridischloket.nl 
Tekst: Wim Smeets

Ervaring vrijwilliger
Vrijwillige Thuishulp
'Na drie bedankjes ga ik er van-
door... ze is weer blij, opgelucht,
gerustgesteld...'
"Ik ben ook blij; blij dat ik met zo
weinig zo veel kan betekenen. Uit
mijn werk haal ik veel voldoening,
maar als vrijwilliger misschien wel
meer. Het zit in mij dat ik wil ge-
ven... Niet zozeer dingen geven,
dan wel iets goeds, iets nuttigs
doen. Als kind hielp ik mijn moe-
der al bij goede doelen, zoals de
verkoop van kinderpostzegels en
de acties voor S.O.S. kinderdor-
pen. De mooie herinneringen hier-
aan koester ik nog steeds!"

"Er zijn zoveel mensen die een of
andere vorm van ondersteuning
behoeven. Dit betekent dat er dus
ook veel kansen liggen om ande-
ren te helpen. Al heel lang liep ik
rond met het idee om vrijwilligers-
werk te gaan doen, maar ik wist
nog niet zo goed wat. Totdat ik de
advertentie van de Vrijwillige
Thuishulp las. Een oudere dame
vraagt hulp bij haar administratie.
Toen wist ik het: dit wil ik gaan
doen, dit past bij mij en mijn per-
soonlijke situatie. En ik heb er
geen dag spijt van gehad! Naast
de voldoening die ik eruit haal,
vind ik het ook mijn maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid om me
in te zetten voor anderen, belan-
geloos, kosteloos. Gewoon omdat
de wereld in mijn ogen een stukje
beter wordt als we aandacht heb-
ben voor elkaar en elkaar helpen."
"Soms kom ik binnen en dan hoor
ik haar zeggen '... ik weet het ge-
woon niet meer... je moet me hel-
pen ... ik kan dit toch niet allemaal
zelf...'
En als ik na een uurtje de deur uit-
stap heb ik weer een goed gevoel,
want ik weet dat zij weer even
vooruit kan. Zij kijkt uit naar mijn
komst, en ik verheug me er altijd
weer op om bij haar langs te
gaan!  Het kost me weinig of geen
energie, integendeel, het geeft mij
energie!!"
Iedereen, jong en oud die  naar
aanleiding van dit enthousiaste
verhaal behoefte heeft aan meer
informatie of een gesprek over
vrijwilligerswerk bij de Vrijwillige
Thuishulp, kan contact opnemen
met:
Wim Huiskamp, projectmedewer-
ker Vrijwillige Thuishulp. 
Tel: 073 - 612 4488

Tekst: Vrijwilliger Vrijwillige Thuiszorg

Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Gemeente/ WMO
consulent

Medewerker
Mia van Wanrooij

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 11.00

Bureau Sociale
Raadslieden
MEE
Mantelzorg
Juvans

Maaike de Ruijter 

Inge Bonnet

Maandag

Dinsdag
Veerle Slosse
Mohammed Cherabi

Dinsdag
Woensdag

09.00 - 10.30

13.00 - 15.00
15.00 - 16.00
10.00 - 12.00

Divers Wijkwerkers/
Platform 073
Divers Vrijwillige
Thuishulp (VTH)
BrabantWonen
Wijkagent: per telefoon 0900 - 8844 en vragen naar Bas van Boxtel
Email: bas.van.boxtel@politie.nl

Wijkwerkers Boschveld

Wim Huiskamp/ 
Marian  Tuerlings

Donderdag

Donderdag

Wim van de Wiel Donderdag 

09.30 - 11.00

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00

Zernikestraat 2
☎ 073 - 822 5380
www.divers.nl

Afscheid Willeke van der Doelen
Per 1 januari 2016 ga ik Divers en Boschveld ver-
laten. Enige tijd terug ben ik gestart met mijn ei-
gen bedrijfje en ik heb besloten me hier volledig
op te gaan richten.
Dat neemt niet weg dat ik het erg jammer vind dat
ik ga vertrekken.
Ik heb jarenlang met heel veel plezier gewerkt in
de wijk. Ik heb genoten van alle gesprekken met
de kleurrijke bewoners van deze mooie wijk en
veel geleerd van alles wat langs is gekomen. 
Via deze weg wil ik dan ook iedereen, bewoners
en samenwerkingspartners, bedanken voor de fij-
ne samenwerking en de mooie tijd in Boschveld.
Ik werk nog tot en met 18 december, dus tot die
tijd kunnen jullie bij mij terecht met vragen.
Na die tijd kunnen jullie contact opnemen met Mi-
chel Lensen (06 - 5478 4859 of per email
m.lensen@divers.nl) 

Ik hoop jullie zeker nog tegen te gaan komen in
de toekomst!

Tekst en foto: Willeke van der Doelen

LET OP: de openingsrijden van het Wijkplein rond kerst zijn: maandag 21 de-
cember, dinsdagmiddag 22 december en woensdagochtend 23 december.
Het Wijkplein en BBS zijn gesloten vanaf donderdag 24 december 2015 t/m zon-
dag 3 januari 2016. Op maandag 4 januari 2016 kan iedereen weer terecht in het
Wijkplein en BBS Boschveld.
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Hulp van vrijwilligers Henri en Ad
Bij het Wijkplein kun je terecht voor allerlei vragen. Zo ook het lezen van moeilijke brieven en het vragen van advies
over geldzaken. Soms is er sprake van meer dan alleen één brief, blijft de post langer liggen en heb je weinig tot
geen overzicht over je financiën. 
Bij het Wijkplein hebben we twee vrijwilligers. Henri en Ad, die je kunnen helpen om dingen weer goed op orde te
krijgen. Zij komen bij je thuis en bekijken persoonlijk naar jouw situatie. Ze helpen je dan zo'n 3 tot 6 maanden, net
zolang totdat er weer overzicht is.

Wat bieden zij aan?
1. Het ordenen van de post. Bewaren, weggooien, sorte-
ren, nakijken en bespreken. Als het nodig is, bekijken zij
de post niet alleen van dit jaar, maar ook van vorige ja-
ren. Regelmatig treffen wij daar waardevolle zaken tus-
sen, zoals contracten en verzekeringspolissen.
2. Overzichtelijk maken van de administratie door het
aanleggen van mappen en het maken van een financieel
overzicht. Zo is meteen te zien welke uitgaven iemand
doet en of daar misschien op bespaard kan worden, bij-
voorbeeld door goedkopere verzekeringen af te sluiten.
3. Controleren of iemand recht heeft op toeslagen of ge-
meentelijke regelingen. Bekijken of hij/zij belasting kan
terug krijgen.
4. Helpen en ondersteunen bij het invullen van formulie-
ren, opstellen van brieven, verduidelijken van binnenge-
komen post.

Deze hulp bij de administratie
thuis is bedoeld voor iedereen
die om welke reden dan ook is
vast gelopen. Met alle informatie
wordt uiteraard vertrouwelijk om
gegaan.  

Wat verwachten zij?
• Ondersteuning kost niets, is op
basis van vrijwilligheid maar de
ondersteuning is niet vrijblijvend.
• Afspraken die worden ge-
maakt, moeten namelijk worden
nagekomen. 
• Uiteindelijk blijft iemand zelf
verantwoordelijk voor zijn financi-
ele zaken, het werk van Henri en
Ad is dus ondersteunend en ad-
viserend met als doel dat op de
duur deze taak weer helemaal
zelf op kan worden gepakt.

Mijn naam is Ad (links op foto) en
ik ben sinds 1 mei 2015 gepen-
sioneerd. Ik heb 43 jaar bij de
Rabobank gewerkt, waarbij fi-
nancieringen aan bedrijven en
particulieren mijn grootste deel
van mijn werkzame leven was.
De laatste vijftien jaar heb ik me intensief bezig gehou-
den met bedrijven en particulieren die in de problemen
zijn gekomen. Privé help ik al diverse mensen met het in-
vullen van hun belastingaangifte en het aanvragen van
toeslagen.
Ik ben gepensioneerd, maar wil mijn levenservaring
graag gebruiken om andere mensen te helpen. 

Mijn naam is Henri Oosterveen (rechts op foto) en ik ben
altijd werkzaam geweest in commerciële functies. Daarbij
had ik ook de verantwoordelijkheid voor grote budgetten.

Aangezien  zorg en welzijn de laatste jaren veel aandacht
krijgen, zeker ook de financiële gevolgen daarvan, heb ik
mij hier verder in verdiept. Zo heb ik de cursus Vrijwillig
Ouderen Adviseur gevolgd, die van Thuisadministrateur
en een Belastingcursus. Sinds 2 1/2 jaar ben ik vrijwilliger
bij Divers.
De laatste 1½ jaar werk ik voornamelijk voor het wijkplein
Boschveld, maar ik kom ook regelmatig in Kruiskamp en
Deuteren. Per week werk ik drie dagdelen.
Inmiddels  heb ik al tientallen mensen kunnen helpen die
vastgelopen waren met hun administratie en financiën. 
Dat heeft hen meer rust en ook een beetje meer levens-
geluk gebracht en ik ben blij daarbij van dienst te hebben
kunnen zijn.

Zou je graag geholpen willen worden of heb je graag wat
meer informatie?
Bel dan even met het wijkplein 073 – 822 5380 en vraag
naar Wim of Nancy. 

Tenslotte nog een tip voor degenen die een computer (of
tablet) tot hun beschikking hebben.
Kijkt u eens op www.socialekaart073.nl
Daar vindt u ontzettend veel informatie bij elkaar op ge-
bied van zorg, welzijn, wonen, inkomen, opvoeden, wet-
ten en regels. Heel veel nuttige adressen ook van organi-
saties waar u wat aan kunt hebben!

Tekst en foto: Willeke van der Doelen

Programma Ouderkamer BBS Boschveld
Datum
26 november

Tijd
13.00 - 15.00

Activiteit
Informatie over pestgedrag

Gast(en
Tara de Veer

3 december
10 december
17 december

13.00 - 15.00
13.00 - 15.00

Voorbereiden Sinterklaasfeest/ nabespreken thema pestgedrag
Vragen over opvoeding aan de hand van een stelling

13.00 - 15.00 CJG; positief opvoeden
24 en 31 december geen ouderkamer i.v.m. Kerst

Allen
Tara de Veer
Bernadette van den Akker



Wijkgericht
‘Wat een gastvrije wijk’
Zo hoort een debat over de locatiekeuze voor een asielzoekerscentrum  gevoerd te worden. Dat is de conclusie die veel 
deelnemers aan de bijeenkomst van 8 september trokken. In 1931 Congrescentrum Brabanthallen werd toen met 
wijkbewoners gesproken over de mogelijke  realisatie aan de rand van deze wijk. Wethouder Eric Logister kijkt met 
genoegen terug op de avond.

Bewonersavonden die uit de hand lopen, krijgen veel 
publiciteit en dus is die over Boschveld al bijna vergeten. De 
wethouder: “Dit was een avond zoals vrijwel iedereen die 
het liefste ziet. Er zijn argumenten uitgewisseld en dat 
gebeurde helder en met respect. ’s-Hertogenbosch wil graag 
een gastvrije stad zijn en Boschveld liet zich die avond zien 
als een gastvrije wijk. Geen weerzin tegen de komst van 
vluchtelingen, maar wel oprechte en terechte zorgen.”

“Boschveld is een wijk die steeds sterker wordt en die 
ontwikkeling moet vooral gesteund en versterkt worden,” 

refereert Eric Logister aan die terechte zorgen. “Een  
asielzoekerscentrum is dan niet passend, zo was te horen 
tijdens de avond, want het vraagt te veel van deze aan 
kracht winnende wijk.” De wethouder wil geen vergelijking 
maken met andere bijeenkomsten over mogelijke locaties. 
“Dat lijkt me weinig zinvol. Ik laat het graag bij de vaststel-
ling dat je in Boschveld een goed gesprek kunt voeren.”

Als locatie voor een asielzoekerscentrum  is inmiddels het 
terrein van Coudewater bij Rosmalen gekozen.

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, november 2015
Editie Buurtkrant Boschveld

Veel belangstelling was er op 8 september voor de bijeenkomst over opvang van vluchtelingen.
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Het Niets-dan-lof-plein 
De weg er naartoe was lang, maar het resultaat mag er volgens de winkeliers aan de Copernicuslaan wezen. “Niets dan 
lof,” vindt Herman Willems van de schoenenzaak. Giel van Erp van Verhallen en Jansen Kantoorvakhandel: “Het 
resultaat is prima”.

Hamid Azimi mag tevreden zijn. De projectleider van de 
gemeente gaat op zijn fiets graag kijken bij zijn laatste 
hoogstandje: de renovatie van het plein voor de winkels 
aan de Copernicuslaan. Of we maar begrip willen hebben 
voor het feit dat bij de opening, gevierd met een wijkfeest, 
de bomen nog niet waren geplant. Bij het ter perse gaan 
van deze nieuwsbrief is een bedrijf daar druk mee en kan 
ook dat geschrapt worden van de ‘nog-te-doen-líjst’.

Snel vergeten
Overigens zaten de winkeliers er helemaal niet mee dat 
die bomen even op zich lieten wachten. Ze zijn, zo blijkt 
bij een wandeling langs de ondernemers, wel wat wachten 
gewend. Willems: “De weg naar de reconstructie was lang 
en de maanden mei en juni, toen het hier voor de deur 
een grote zandbak was, waren niet gemakkelijk. Maar dat 
vergeet je allemaal snel, zodra je hier naar buiten kijkt. 
Niets dan lof.”

Helemaal niets te klagen? Willems denkt even na en 
bekent dat hij echt niets kan bedenken. “Moet je kijken 
wat een mooi uitzicht ik heb. Dat begon al toen de 
apotheek en appartementen aan de andere kant van de 
straat werden opgeleverd. En nu is het dus helemaal mooi. 
Ik krijg werkelijk dagelijks positieve reacties van klanten.”

Even wennen
Van Erp, die in 1990 eigenaar van de in 1961 geopende 
kantoorvakhandel werd, doet in zijn enthousiasme niet 
onder voor Willems. Hij is tevens bestuurslid van de 
winkeliersvereniging en voegt er graag aan toe dat ook 
dat bestuur het allemaal mooi vindt. “Het was voor 
automobilisten even wennen wat nu de rijrichting is. De 
rode plantenbakken bleken eerst 20 centimeter te dicht op 
de winkels te staan – ach, het zijn kleine dingen. Hele 
kleine dingen.”

Een vrijwilliger van de Copernikkel heeft één kleine klacht: 
de lijnen van de parkeervakken aan de kant van de 
Celsiusstraat zouden niet goed zichtbaar zijn. Van Erp 
knikt. “Ja, daar moet misschien nog wat aan gebeuren. 
Maar een andere wens is belangrijker: wat zou het fijn zijn 
als er hier eindelijk een supermarkt komt.”

Herman Willems op het trottoir van het vernieuwde plein.  
Op de achtergrond werkt een hovenier aan het vullen van bakken met aarde en het plaatsen van bomen.

Giel van Erp op de rand van één van de rode plantenbakken. 
“Ondernemers moeten zelf in de gaten houden of de planten 
water nodig hebben. Daar hoeft de gemeente niet voor te 
komen, kunnen we best zelf.”
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Het jongerenwerk is terug 
Terug van weggeweest: het jongerenwerk. Met Boksveld Fit en Boschveld Boys en in de toekomst nog veel meer. Bryan 
Bhugoea van S-port, Reggae Coutinho van Divers en Leon Pijnenburg van Zayaz zijn de stuwende krachten achter de 
activiteiten.

Even leek het welzijnswerk in ’s-Hertogenbosch het roer 
om te gooien en te kiezen voor vooral algemene wijkwer-
kers. Weg met de meidenwerkers, jongerenwerkers en 
seniorenwerkers. Dat was maar voor even, want de 
specialisten zijn terug van maar heel kort weggeweest. Tot 
genoegen van jongeren in Boschveld, zo blijkt. De belang-
stelling voor de activiteiten die er voor hen worden 
georganiseerd is immers groot.

In een vorige uitgave van Wijkgericht mocht Leon Pijnen-
burg, wijkwerker van Zayaz, Boksveld Fit al presenteren. 
Leon geeft boksles aan tieners en twintigers en dat 
programma voorziet in een grote behoefte. Bryan vertelt 
dat het niet bij boksen blijft. “We gaan het programma 
stapje voor stapje uitbreiden. Meer sporten, meer jonge-
ren, meer activiteiten,” vertelt de sportwerker van de 
gemeente. Hij werkt in Boschveld en combineert dat werk 
met activiteiten in andere wijken en voor asielzoekers in 
het AZC. 

Boschveld Boys
Bryan, Reggae en Leon waren afgelopen zomer betrokken 
bij SummerSport. Samen met de BBS werd toen een fl ink 

pakket van sport en spel georganiseerd in en rond die 
Brede Bossche School. Het kan beschouwd worden als een 
eerste presentatie van het vernieuwde jongerenwerk. De 
activiteiten leidden niet alleen tot aanmelding voor 
Boksveld Fit, maar ook voor de Boschveld Boys. Bryan: “Dit 
is de Boschveld-versie van Doelbewust. Daarbij draait het 
om voetbal, maar we leggen  de lat lekker hoog. Het gaat 
er niet alleen om dat je goed kunt voetballen, maar dat je 
ook de sociale vaardigheden hebt, die bij zo’n teamsport 
horen. Dat je samen kunt werken, je aan regels houdt, 
gezag van de coach accepteert en het team belangrijk 
vindt dan jezelf. In zowat alle wijken van de stad wordt 
Doelbewust gehouden en het is overal erg populair.”

Reggae maakt ondertussen met een aantal jongeren 
plannen om de voetbalkooi in de wijk te vernieuwen. 

Belangstelling om mee te doen aan één van de activitei-
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Reggae Coutinho (met witte pet) en Leon Pijnenburg (met groen shirt) houden de jeugd van Boschveld fi t.
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Minder illegaal afval
De weken tegen illegaal afval hebben geholpen. Niet 
alleen waren de weken zelf leuk en zinvol, maar er wordt 
minder stiekem naast afvalcontainers gezet.

De rondgangen door de wijk, de lessen op school, het 
opruimen van rommel en het recht leggen van scheve 
tegels en de folder die is bezorgd: het is allemaal niet 
voor niets geweest. Sinds 15 september moest de 
afvalstoffendienst twintig keer uitrukken voor illegale 
stort en dat is veel minder dan voorheen. Met de 
ongevraagde routes door de wijk is het dan ook afgelo-
pen.

De  ondergrondse containers zijn inmiddels in  het 
westelijk  deel van de wijk geplaatst en voorzien van een 
nieuw pasjessysteem. Ook zijn daar containers voor oud 
papier geplaatst. Er is inmiddels een gesprek gevoerd om 
met allerlei betrokkenen terug te blikken en dat leidde 
tot de conclusie dat de wijk er beter en schoner bijligt.

Bekijk 
de modelwoning
Benieuwd hoe de eengezinshuizen in Vlek 20 gaan 
worden? Kom vooral kijken naar de modelwoning die 
BrabantWonen er liet inrichten. Kunt u meteen zien hoe 
hard er in de buurt al wordt gewerkt. 

Zo staan de woningen in de Lorentzstraat al in de 
steigers. Toen deze nieuwsbrief naar de drukker ging, 
waren bouwvakkers druk met het uithakken en vernieu-
wen van voegen in de gevel. Ook werden nieuwe 
dakkapellen geplaatst. Tegen de tijd dat u dit leest, 
liggen er bij veel huizen al nieuwe pannen op en zijn 
schilders aan het werk. 
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Vlek 17: onderhoud of nieuwbouw?  
Worden de huurwoningen van Zayaz in Vlek 17 (Kelvinstraat, Buys Ballotweg, Ampèrestraat en Lorentzstraat) 
afgebroken en vervangen door nieuwbouw? Of wordt het onderhoud op maat? “Zegt u het maar,” laat de corporatie 
aan de 91 huishoudens in de buurt weten. Een klankbordgroep, kerngroep en een bureau gaan op zoek naar het 
antwoord.

Ties den Engelsen woont in de Röntgenstraat en is lid van 
de kerngroep. De kerngroep is door de klankbordgroep 
van zestien bewoners benoemd om met Zayaz de inspraak 
voor te bereiden en het bureau te kiezen. Dat werd KAW. 
Ook  alle andere bewoners van Vlek 17 doen mee, het 
bureau gaat met hen in gesprek. Dat leidt uiteindelijk tot 
een advies aan Zayaz, dat wel eerst met de klankbord-
groep wordt afgestemd.

Andersom
Nathalie van Esch is projectconsulent bij Zayaz en vindt het 
een spannende aanpak. “Meestal bedenken wij iets en dat 
gaan we dan bespreken met bewoners. Nu gaat het 
andersom. Door een bureau erbij te betrekken, krijgen de 
bewoners de deskundigheid die nodig is om hun wensen 
en klachten gebundeld te krijgen.” Maatwerk is waar 

mogelijk een reële optie, er zijn veel verschillende soorten 
woningen. Echter niet alles is bespreekbaar. “Renovatie is 
niet mogelijk, dat is zo duur dat we net zo goed voor 
nieuwbouw kunnen kiezen. Onderhoud zou wel een optie 
kunnen zijn.” 

Ties heeft er zin in. “Direct nadat Zayaz de aanpak bekend-
maakte en buurtgenoten hoorden dat ik meedeed, 
spraken meerdere buren mij er op aan. Hier en daar is wat 
argwaan en denken mensen dat alles achter de schermen 
al geregeld is. Maar gelukkig zijn de meeste mensen toch 
vooral erg positief.” Over de uitkomst wil Ties vooraf geen 
uitspraken doen. “Wel durf ik te voorspellen dat het 
uiteindelijk advies door Zayaz overgenomen wordt. Je 
tuigt niet zo’n circus op, om het daarna allemaal naast je 
neer te leggen.” 

Een deel van de klankbordgroep in vergadering bijeen. Ties den Engelen was helaas ziek toen de foto werd gemaakt.
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De school kan niet zonder ouders
Goed nieuws: de basisschool van Boschveld zit in de lift. De schoolprestaties zijn goed, de samenwerking met zowat alles en 
iedereen in de wijk is hecht en het schoolgebouw oogst niets dan lof. Nu ouders nog meer de school binnenlokken. Want het 
Kindcentrum kan niet zonder ouders, vindt directeur Hans van Zoggel. Een interview ter gelegenheid van (bijna) één jaar BBS.

Ouders kunnen er vast maar moeilijk 
aan wennen: de peuterspeelzaal heet 
tegenwoordig peuterarrangement en 
samen met de kinderopvang en de 
basisschool vormt die groep het 
Kindcentrum. De kinderen zitten 
tegenwoordig niet meer in afzonder-
lijke groepen, maar in drie zogenoem-
de units. Hans kan er enthousiast over 
vertellen. Over hoe kinderen van 
verschillende leeftijden samen in één 
grote ruimte werken, hoe er meer-
dere beroepskrachten beschikbaar zijn 
en hoe dit alles leidt tot een nog bete-
re school, gelukkige kinderen en 
goede prestaties. Wie zich meent te 
herinneren dat de school in Boschveld 
het beroerder doet dan gemiddeld, 
moet zich snel door Hans laten 
bijpraten: het afgelopen schooljaar 
bijvoorbeeld leverde de school een 
groep 8 af die prima voldeed aan het 
landelijk gemiddelde.

Bovengemiddeld
Het lijkt een te goed bewaard 

geheim. Net als het feit dat de school 
van kleur begint te verschieten. Hans 
legt uit dat er voor kinderen van 
buitenlandse afkomst en voor kinde-
ren met weinig verdienende ouders 
extra vergoedingen beschikbaar zijn. 
“Die vergoedingen nemen af, want 
we worden meer en meer een 
gemiddelde school wat betreft de 
afkomst van de kinderen. Jammer dat 
we die extraatjes missen, maar het is 
natuurlijk alleen maar goed dat we 
een school voor iedereen zijn.”

Het gaat goed met de school en dat 
komt niet alleen door de kwaliteit van 
het onderwijs. Hans maakt samen met 
het ‘team 0-13’ fl ink werk van de 
promotie. Zo zijn er nog niet zo lang 
geleden vier korte fi lmpjes gemaakt. 
Die gaan onder meer over de manier 
waarop het onderwijs is georganiseerd, 
over hoe de school er in slaagt vreed-
zaam te zijn en over het Kindcentrum. 
En dan is er nog de berichtgeving op 
sociale media Facebook en Twitter.

Ouderkamer
Is er dan niks meer te wensen? 
Jazeker wel: ouders mogen zich nog 
veel meer bemoeien in en met de 
school. “Ook hier geldt dat het al veel 
beter gaat dan in het oude schoolge-
bouw. Elke ochtend staan collega’s op 
het schoolplein en maken we praat-
jes. Ouders van de jongste kinderen 
mogen tot in de klas – wij noemen 
dat unit – meelopen. Elke donderdag 
is er de ouderkamer, waarbij we met 
of zonder thema met elkaar praten. 
En ook voor hand- en spandiensten 
vragen we de hulp van ouders.” Dat 
laatste kan beter. “We hebben laatst 
een excursie moeten afzeggen 
vanwege te weinig meewerkende 
ouders.” Maar belangrijk vindt Hans 
dat ouders zich laten informeren door 
de school en dat ze de school infor-
meren. “Kinderen groeien door 
aandacht en die aandacht komt van 
ouders en van de school. Alle reden 
om samen veel met elkaar in gesprek 
te zijn.”

Hans van Zoggel in Unit 1 met kinderen tot zes jaar.
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Hamid en de wijk, mooie combinatie  
Zo’n drie keer per week fi etst Hamid Azimi door Boschveld. En altijd doet hij dat met een brede glimlach op het gezicht. 
“Want ik ben zo trots op hoe mooi de wijk wordt,” zegt de senior projectleider van de afdeling Realisatie & Beheer 
Openbare Ruimte van de gemeente. 

Hamid is al zes jaar actief in Boschveld en combineert dat 
werk met het leiden van projecten in andere wijken. In 
onze wijk wordt hij een steeds bekender gezicht en dat 
komt vanwege een nieuwe taak. “Ik overleg tegenwoordig 
ook met de wijkraad en de winkeliersvereniging. Erg fi jn, 
dat die rol  erbij is gekomen. Het is namelijk belangrijk dat 
ik veel contact met mensen in de wijk heb. Voor hen doe ik 
dit werk. De tijd is gelukkig voorbij dat ambtenaren 
vanachter een computer of tekentafel wat bedachten en 
dat bewoners dan zes weken de tijd kregen om er op te 
reageren. We werken voor en samen met de wijk.”

Paardskerkhofweg
In het werk van Hamid draait alles om de openbare ruimte. 
Hij bereidt samen met zijn projectteam het werk voor om 
straten, trottoirs, parken, riolering en gebouwen tot stand 
te brengen. Zo gaat hij binnenkort aan de slag met de 
herinrichting van de openbare ruimte aan de Paardskerk-
hofweg. De Boschveldtuin gaat verhuizen naar een locatie 
ietsje meer richting het midden in de wijk, met meer 
sociale controle. Ook laat Hamid de grond bouwrijp maken 
voor de bouw van het zogenoemde CPO-project, een 
complex woningen waarvan de toekomstige bewoners zelf 
de opdrachtgever van de aannemer zijn. Als de huizen zijn 
gebouwd, gaat Hamid aan de slag met de omgeving 
daarvan.

Het was de bedoeling dat er nu al stevig gesloopt zou 
worden aan de straat, maar pand nummer 14 gaat pas in 
het voorjaar tegen de vlakte. “Er nestelen vleermuizen in 
dat gebouw. Die dieren zijn wettelijk beschermd. In maart 
vliegen ze pas uit, dus daar moeten we op wachten.” De 
gemeente wil de dieren vervangende huisvesting geven. Er 
wordt overwogen om vleermuiskasten te plaatsen aan de 
achtergevel van BBS Boschveld. “Maar daarover moeten 
we nog overleggen met de gebruikers van het BBS, zoals 
de school.”

Belofte
In de jaren dat Hamid in Boschveld actief is, heeft hij al 
heel wat grote en kleine projecten tot een goed einde 
mogen brengen. Hij is trots op de fi etsstraat die is aange-
legd, de herinrichting van buurten, de nieuwe rioleringen 
waarbij regenwater wordt gescheiden van afvalwater, het 
vernieuwde plein voor het winkelcentrum en het gedeelte 
tussen de Parallelweg en de Copernicuslaan. “Ik heb daar 
destijds de belofte over gedaan dat de inrichting  van 
schoolplein en de inrichting openbare ruimte van de 
Copernicuslaan tot aan de Parallelweg voor Nieuwjaar 
2015 klaar zou zijn. Zowat de hele wijk twijfelde eraan of 
dat ging lukken. Toen ik mijn belofte waarmaakte, stond 
er een leuk stukje, geschreven door het OBB, over in de 
buurtkrant. Dat heb ik erg gewaardeerd.”

Hamid Azimi voor Paardskerkhofweg 14. Het gebouw gaat in het voorjaar tegen de vlakte. 
Kunstenaars zijn praktisch allemaal weg en zitten nu in het keramisch centrum aan de Zuid Willemsvaart.
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gebouwd, gaat Hamid aan de slag met de omgeving 
daarvan.

Het was de bedoeling dat er nu al stevig gesloopt zou 
worden aan de straat, maar pand nummer 14 gaat pas in 
het voorjaar tegen de vlakte. “Er nestelen vleermuizen in 
dat gebouw. Die dieren zijn wettelijk beschermd. In maart 
vliegen ze pas uit, dus daar moeten we op wachten.” De 
gemeente wil de dieren vervangende huisvesting geven. Er 
wordt overwogen om vleermuiskasten te plaatsen aan de 
achtergevel van BBS Boschveld. “Maar daarover moeten 
we nog overleggen met de gebruikers van het BBS, zoals 
de school.”

Belofte
In de jaren dat Hamid in Boschveld actief is, heeft hij al 
heel wat grote en kleine projecten tot een goed einde 
mogen brengen. Hij is trots op de fietsstraat die is aange-
legd, de herinrichting van buurten, de nieuwe rioleringen 
waarbij regenwater wordt gescheiden van afvalwater, het 
vernieuwde plein voor het winkelcentrum en het gedeelte 
tussen de Parallelweg en de Copernicuslaan. “Ik heb daar 
destijds de belofte over gedaan dat de inrichting  van 
schoolplein en de inrichting openbare ruimte van de 
Copernicuslaan tot aan de Parallelweg voor Nieuwjaar 
2015 klaar zou zijn. Zowat de hele wijk twijfelde eraan of 
dat ging lukken. Toen ik mijn belofte waarmaakte, stond 
er een leuk stukje, geschreven door het OBB, over in de 
buurtkrant. Dat heb ik erg gewaardeerd.”

Hamid Azimi voor Paardskerkhofweg 14. Het gebouw gaat in het voorjaar tegen de vlakte.  
Kunstenaars zijn praktisch allemaal weg en zitten nu in het keramisch centrum aan de Zuid Willemsvaart.
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Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?  
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig (073) 615 5555 
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt  
u mee aan een schone stad! 

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel 
informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen,  
neem dan contact op met wijkmanager Riekje Bosch, 
telefoonnummer (073) 615 5657 of mail naar 
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook 
op Facebook: Wijkmanager-West-s-Hertogenbosch. 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente 

’s-Hertogenbosch. 

Duurzaam slopen
De sloop van de huizen in Vlek 18 (Ampèrestraat, Kamerlingh Onnesstraat, Voltastraat, Lorentzstraat) is in volle gang. De sloop 
wordt heel duurzaam uitgevoerd: sloopmateriaal wordt bijvoorbeeld opnieuw gebruikt.

Voor de sloop begon, heeft eigenaar 
BrabantWonen laten onderzoeken of 
er asbest aanwezig was. Dat asbest 
wordt volgens bijzonder strenge 
regels verwijderd. Daarna worden alle 
materialen verwijderd, die opnieuw 

gebruikt kunnen worden. Het gaat 
daarbij onder meer om koper, ijzer, 
hout en glas. Wat er dan over blijft, is 
een stenen karkas. Ook dat wordt met 
voorzichtigheid gesloopt. Want ook 
voor het puin geldt dat hergebruik 

mogelijk is. 

BrabantWonen verwacht dat de sloop 
in december klaar is. In januari al 
wordt begonnen met de bouw van 
nieuwe huizen.

Vaste stek  
De Boschveldtuin krijgt een vaste stek. De tuin schuift iets op naar het westen en komt tegen BBS Boschveld aan te 
liggen.

Nicole Pakker, één van de coördinatoren van de tuin, 
bekent dat “wij als vrijwilligers nogal wat noten op onze 
zang hebben. We hebben haast, willen graag een flinke 
laag goede grond, een afsluitbaar hek, een bouwlamp, 
toezicht met een camera, elektra, water, verlichting en een 
opbergruimte.” Het is nog niet bekend of al die wensen 
worden ingewilligd. Wat wel zeker is: tijdens enkele 

bijeenkomsten maken de vrijwilligers met externe deskun-
digen en belangstellenden een ontwerp voor de tuin. Ook 
kinderen doen er aan mee.

De stemming blijft opperbest onder de vrijwilligers. Zo 
werd onlangs een gezellig oogstfeest gehouden, inclusief 
kampvuur en samen eten aan een lange tafel.

Een wijkbewoonster tuiniert in de Boschveldtuin.
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Groen en Spelen
Natte straten, kale bomen, bladeren vliegen om je oren en de wind waait
door je haren, kortom: herfst! De werkgroep Groen en Spelen en de kern-
groep van de Boschveldtuin zijn dit najaar bezig met de toekomst van het
groen in de wijk, het beschermen van waardevolle bomen en de voorbereidingen voor een nieuwe Boschveldtuin.

Bestaand en nieuw groen
Alle reacties op het wijkplan Hart van Boschveld, ook de mondelinge van de avond in de BBS, heeft de gemeente ver-
zameld en hebben we 19 november besproken met een groep bewoners en ambtenaren. Het ging onder andere over
de ideeën voor het Groene Hart en alle te kappen bomen. Hopelijk gaat de gemeente met de reacties en alles wat we
besproken hebben het plan nog aanpassen, voordat de gemeenteraad het vast gaat stellen.

De werkgroep Groen en Spelen heeft op 26 oktober gesproken met de gemeente onder andere over de nieuwe
Boschveldtuin, de Paardskerkhofweg en de aanplant bij het winkelcentrum. Bestaande bomen, zoals de Lindes aan
de Paardskerkhofweg, de bomen rond het voormalige buurthuis aan de Edisonstraat en de bomen in de Koestraat wil-
len we zoveel mogelijk behouden en beschermen bijvoorbeeld bij het sloopwerk en aanleg van parkeerplaatsen of wo-
ningbouw. We hebben daarbij ook de deskundige van de Stichting Boom en Bosch ingeschakeld om mee te denken
en de gemeente aan haar bomenbeleid te houden.
Intussen heeft de werkgroep ook contact met de nieuwe bewoners van BWWB over de groene invulling van hun ter-
rein aan de Edisonstraat en de omgeving.

We gaan er vanuit dat de groenbeheerder van de gemeente intussen de
bestelling van hagen, struiken en nieuwe bomen voor onze wijk heeft ge-
daan. Dan zullen de komende maanden op allerlei plekken in de wijk, die
wij hem hadden doorgegeven, nieuwe planten worden gezet en dode bo-
men vervangen. We houden natuurlijk in de gaten of dat ook echt gebeurt.
Op verzoek van de gemeente hebben we nog extra plekken aangegeven
waar aanpak van het groen de wijk mooier zou maken want er is nog wat
geld te besteden in Boschveld.
De nieuwe bomen en beukenhagen in de vakken op het plein voor het win-
kelcentrum zijn half november geplant, de lage planten in het vak van het
podium komen later namelijk half december.
In de rode plantenbakken bij de winkels en de bloembakken op het Vol-
taplein zijn in de herfstvakantie door kinderen samen met mensen van het
Groen Platform Den Bosch bloembollen gepoot. We zijn benieuwd naar
het fleurige resultaat komend voorjaar!

De gemeente gaat de speelplekken aan de Fahrenheitstraat en de 's-Gravesandestraat een opknapbeurt geven met
nieuwe toestellen en kunstgras.

Boschveldtuin
Nog steeds zijn er veel verschillende padden-
stoelen te bewonderen in de Boschveldtuin.
Door de relatief hoge temperaturen groeien er
nog allerlei slasoorten, snijbiet en ook veel
gele en oranje eetbare bloemen van de Oost-
Indische kers.
Tijdens de geslaagde klusmiddag en het
oogstfeest op 24 oktober hebben we de hou-
ten banken en een aantal kweekbakken opge-
knapt. De Boschveldboys hebben ervoor ge-
zorgd dat het hek langs de fruithaag weer een
echt hek is, de jongere kinderen waren druk
met het wilgenvlechten en herfstspinnen knut-
selen en de ouderen hebben zaden gepeld. Na
afloop waren er lekkere hapjes en was het nog
lang gezellig bij een warm vuurtje.
Deze maanden zijn we vooral bezig met het
voorbereiden van de verhuizing en nadenken
over hoe de nieuwe Boschveldtuin eruit moet
gaan zien. We hebben onlangs op de Beurs-
vloer bij Avans al nuttige contacten gelegd voor
zaken zoals grond, houtsnippers en compost.
Tijdens het komende Boschveldoverleg gaan
we actief met het ontwerp aan de slag. Ieder-
een kan dan meedenken over de inrichting van de nieuwe plek. 
Als je ook wilt schetsen aan de nieuwe Boschveldtuin dan ben je van harte welkom in de BBS op maandag 30
november van 20.30 tot 22.00 uur.

Ook kinderen kunnen meedenken over de inrichting van de tuin en daarvoor gaan we een aparte middag organiseren,
waarvoor de uitnodigingen nog volgen. De kindermiddagen gaan in het voorjaar weer verder op de woensdagmidda-
gen en daar denken we nu over na, samen met Klupup en de BBS.
Verder zijn we natuurlijk ook in de winterperiode op de vrijdagmiddagen in de tuin te vinden, want er is altijd wat te
doen, al is het maar bijkletsen met andere wijkbewoners onder het genot van een kop koffie of thee. Wees welkom
tussen 15.00 en 17.00 uur aan de Paardskerkhofweg 12b!
Tekst en foto's: Nicole Pakker

     's Gravesandestraat 13  
     ☎ 073 -623 3195 

   E-mail: info@obboschveld.nl

www.s-hertogenbosch.nl

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen? 
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig (073) 615 5555 
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt 
u mee aan een schone stad! 

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel 
informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen, 
neem dan contact op met wijkmanager Riekje Bosch, 
telefoonnummer (073) 615 5657 of mail naar 
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook 
op Facebook: Wijkmanager-West-s-Hertogenbosch. 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente 

’s-Hertogenbosch. 

Duurzaam slopen
De sloop van de huizen in Vlek 18 (Ampèrestraat, Kamerlingh Onnesstraat, Voltastraat, Lorentzstraat) is in volle gang. De sloop 
wordt heel duurzaam uitgevoerd: sloopmateriaal wordt bijvoorbeeld opnieuw gebruikt.

Voor de sloop begon, heeft eigenaar 
BrabantWonen laten onderzoeken of 
er asbest aanwezig was. Dat asbest 
wordt volgens bijzonder strenge 
regels verwijderd. Daarna worden alle 
materialen verwijderd, die opnieuw 

gebruikt kunnen worden. Het gaat 
daarbij onder meer om koper, ijzer, 
hout en glas. Wat er dan over blijft, is 
een stenen karkas. Ook dat wordt met 
voorzichtigheid gesloopt. Want ook 
voor het puin geldt dat hergebruik 

mogelijk is. 

BrabantWonen verwacht dat de sloop 
in december klaar is. In januari al 
wordt begonnen met de bouw van 
nieuwe huizen.

Vaste stek  
De Boschveldtuin krijgt een vaste stek. De tuin schuift iets op naar het westen en komt tegen BBS Boschveld aan te 
liggen.

Nicole Pakker, één van de coördinatoren van de tuin, 
bekent dat “wij als vrijwilligers nogal wat noten op onze 
zang hebben. We hebben haast, willen graag een fl inke 
laag goede grond, een afsluitbaar hek, een bouwlamp, 
toezicht met een camera, elektra, water, verlichting en een 
opbergruimte.” Het is nog niet bekend of al die wensen 
worden ingewilligd. Wat wel zeker is: tijdens enkele 

bijeenkomsten maken de vrijwilligers met externe deskun-
digen en belangstellenden een ontwerp voor de tuin. Ook 
kinderen doen er aan mee.

De stemming blijft opperbest onder de vrijwilligers. Zo 
werd onlangs een gezellig oogstfeest gehouden, inclusief 
kampvuur en samen eten aan een lange tafel.

Een wijkbewoonster tuiniert in de Boschveldtuin.



18

Boschveld op de schop
Op dit moment vinden er op tenminste 4 plekken in Boschveld werkzaam-
heden plaats: sloop Vlek 18, sloop voormalig buurthuis, onderhoud 28 een-
gezinswoningen BrabantWonen en binnenterrein kabouterwoningen Ampè-

restraat/ Buys Ballotweg. Bij 2 complexen van Zayaz worden plannen voor aanpak voorbereid. U kunt daarover alle-
maal lezen in deze Buurtkrant. Daarnaast worden er hier en daar nog kleinere werkzaamheden verricht.

Zo heeft de kop van de Paardskerkhofweg bij de Oude Engelenseweg een
week open gelegen. Vlak na de asfaltering van de Oude Vlijmenseweg/
Oude Engelenseweg was de stoep voor de ingang van Neptunus verzakt.
Het riool bleek bij de werkzaamheden niet goed aangesloten te zijn. Enkele
weken later ging die stoep weer open. Er was een verstopping bij de jacht-
haven van Neptunus. Vervolgens verhuisden de werkers naar de overkant
en ging daar het trottoir ook open. Men ontdekte toen dat huisnummer 5/7
bleek te zijn aangesloten op een loos riool uit 1932 van circa 60 meter lengte
en waar geen revisiegegevens van waren. Dat riool heeft jaren gefunctio-
neerd als een 'septictank'. Door de werkzaamheden aan de rijweg zijn de
toch al slechte buizen verder ingestort en dat heeft de boven beschreven
verzakkingen veroorzaakt. Dat is nu allemaal hersteld door de huisaanslui-
tingen 5/7 aan te sluiten op het openbaar riool en het loze riool vol te spuiten
met schuimbeton. 

Even een stukje terug op de kop van
de Copernicuslaan zijn een tijdje na
de aanpak nog vier nieuwe lichtmas-
ten geplaatst. Het was vreemd dat
daar wel het wegdek was aangepast,
maar de oude lichtmasten waren blij-
ven staan. Die waren bij de werk-
zaamheden aan de Oude Vlijmense-
weg en Oude Engelenseweg daar
wel allemaal vervangen.
Bij het hondenuitrenveld aan de Oude
Vlijmenseweg ter hoogte van de
Röntgenstraat zijn bij de ingangen
betonnen platen aangebracht. Bewo-
ners hadden gevraagd om wat stenen
bij het hekje omdat bij regen het daar
altijd drassig is. Die vraag is niet ge-
honoreerd. Nu echter het bedrijf voor
het gras maaien met veel zwaarder
materieel komt, zijn deze betonblok-
ken er gekomen. Het is wel opvallend
dat deze machine overal nogal wat
sporen en kuilen nalaat bij het maai-
en. Dat was voorheen niet het geval.
De ondergrondse containers voor restafval, maar ook voor papier, zijn geplaatst in het westelijk deel van de wijk. Deze

keer is de beloofde ondergrondse
op de hoek Koestraat/ Parallelweg
ook eindelijk geplaatst. Na uitrei-
king van de pasjes en een week
overgang zijn de oude semi's weg-
gehaald. De illegale stort is, dankzij
de actie van september, afgeno-
men, maar nog steeds vinden wij af
en toe vuilniszakken op de plekken
waar vroeger de semi's stonden.
Dat kan leiden tot een forse boete,
waarvan er in de periode van de
actie 14 zijn uitgedeeld. Die € 150
kun je beter besteden bijvoorbeeld
aan Sinterklaas of Kerst.
Ook wordt er nog veel te veel brood
op gras en straat gegooid. Het ligt
vaak te beschimmelen en langza-
merhand krijgen wij een hele meeu-
wenkolonie in de wijk. Die kwamen
vroeger niet verder dan de Bra-
banthallen. Straks klaagt iedereen
weer over het feit, dat auto's niet al-
leen onder het stof zitten van de
sloop maar ook van de meeuwen-
poep. 
Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: : Michael Bögels & Alfred Heeroma

  
     's Gravesandestraat 13  
     ☎ 073 -623 3195 
      E-mail: info@obboschveld.nl



19

Parallelweg
In de vorige Buurtkrant hebben we vermeld dat het project na 2 jaar is afge-
sloten, maar dat er nog wat zaken moesten afgewerkt worden. Op 27 okto-
ber, de Bevrijdingsdag van 's-Hertogenbosch, is rond de Royal Welshbrug
een plechtigheid geweest. Daarbij werd onder meer een maquette onthuld. 

Twee bussen vervoerden op die dag de geno-
digden en het koor uit Wales naar de Vee-
marktkade onder aan de Royal Welshbrug. Jan
de Wit schetste aan de hand van een van de
soldaten van de Welsh Division de gebeurte-
nissen rond de bevrijding. In hem werden al de
gesneuvelde soldaten van deze divisie her-
dacht. Hun namen staan op de rand van de
cortenstaal brug en deze rij van 147 namen
loopt over heel die lengte door. Wethouder van
Son sprak zijn waardering uit voor de bouwers,
ontwerpers en onthulde daarna met de 2 hoog-
bejaarde leden van de Welsh Division de ma-
quette waarin dank wordt uitgesproken voor de
bevrijding van 's-Hertogenbosch.  Zo hebben
wij aan de rand van onze wijk een monument
dat in ere gehouden moet worden. Hopelijk blij-
ven de graffiti van deze plek weg.
Wat betreft het afwerken van zaken is er toch
nog het een en ander gebeurd in de afgelopen
weken. Weliswaar is de hoogtebegrenzer, die
weer omver was gereden, in de afgelopen 6 weken nog niet vervangen, maar het licht in de tunnel is wel aangepakt.

Daarvoor zijn ze ten-
minste 3 dagen bezig
geweest en werd tel-
kens een deel van de
tunnel afgezet. Dezelf-
de ploeg van Heijmans
heeft nog niet zo lang
geleden ook de aan-
gereden lichtmast aan
de Nelson Mandela-
weg vervangen. In de
tunnel aan de kant van
het Paleiskwartier
heeft de gemeente
een aantal van de ste-
nen die met gaten het
water door lieten ver-
vangen. Sommige ste-
nen lagen behoorlijk
ongelijk zodat dat voor
fietsers die anderen
wilden passeren ge-
vaar opleverde.

Ook zijn eindelijk rond
het fietspad langs de
flats van de Parallel-
weg de foute borden
vervangen door de
goede. Dat heeft wel
erg lang geduurd. 

Bij het kruispunt Parallelweg/ Oude Engelenseweg, dat is afgesloten, rij-
den nog steeds automobilisten over het fietspad. Zij hebben de bordjes
van doodlopende weg niet gezien en hebben er geen zin in om te keren
en gebruiken dan het fietspad zodat ze toch nog bij de Brabanthallen of
de Verkadefabriek kunnen komen. Wij hebben van die afsluiting een te-
kening gehad en er is helemaal niet uitgevoerd volgens tekening. Daar
stonden dus wel meerdere paaltjes op. Ondanks ons aandringen is deze
situatie nog steeds niet verbeterd.

Er zijn overigens nog meer wat kleinere zaken die op het lijstje staan.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: : Michael Bögels
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Boschveldoverleg
In het laatste overleg van dit jaar kijken we vooruit naar 2016. We verzame-
len ideeën voor de inrichting van de Boschveldtuin, die mogelijk al in maart
volgend jaar naar de nieuwe plek verhuist. We kijken ook terug naar de ac-

tie schoon Boschveld en de toename van de woninginbraken en de inbraken in auto's. Op 19 oktober was er een
toelichting op het CPO-project van Bewust Wonen en Werken Boschveld (BWWB) en kwam de herijking van de so-
ciale visie aan bod.

19 oktober Herijking sociale visie en toelichting CPO-project
Als we in de BBS vergaderen laat de techniek ons soms in de steek. Zo werkte de beamer niet bij de presentatie van
de herijking sociale visie, maar bij het CPO-project gelukkig wel. 
Er werd voor de sociale visie een actieplan gepresenteerd rond de volgende thema's: armoede, jongeren, kinderen,
wonen, taal en samenwerken. Overigens waren de acties niet allemaal even helder geformuleerd en zaten er weinig
termijnen van afhandeling, bijsturing bij. Bij de discussie over het CPO-project passeerden de bekende opmerkingen
de revue: openbaarheid binnenterrein, compensatie van de gekapte bomen door groep zelf, parkeren op openbaar
gebied. 
Twee verkeerszaken kwamen ook aan de orde.
In de Fahrenheitstraat 27-43 het aantal parkeer-
vakken van 6 naar 5 terugbrengen, omdat de
huidige parkeervakken niet allemaal de goede
maat hebben, waardoor schade wordt veroor-
zaakt. Na enige discussie ging de vergadering
hiermee akkoord. Dat is ook snel door de secre-
taris naar de gemeente bevestigd. En je raadt
het nooit; nog dezelfde week waren de goede
witte strepen gezet (en de verkeerde afgeplakt).
Snel handelen en besluiten uitvoeren kan dus
toch!
Ook werd bewoners gevraagd om gevaarlijke si-
tuaties in de 30 km/u zone te melden. Nu is op
dit moment nog geen melding of formulier bij het
secretariaat  binnengekomen. Dat is typisch
Bosch zullen we maar denken. Veel klagen op
straat of tegen elkaar, maar als er iets op te los-
sen valt dan zie je niets. Overigens heeft de ge-
meente zelf op grond van eerdere klachten over
gevaarlijke situaties al het voorstel gedaan om
bij de afslag van de fietsstraat op de Copernicus-
laan naar de Kamerlingh Onnesstraat anders in te richten, omdat de situatie voor automobilisten niet altijd duidelijk is.
We hebben gevraagd dat ook te doen bij de hoek van de van Leeuwenhoekstraat met de Copernicuslaan, omdat het
zicht voor de fietsers daar slecht is mede daar de geparkeerde (bedrijfs)auto's.

30 november Inrichten nieuwe Boschveldtuin en politiezaken
Het valt te verwachten dat er het
een en ander te vertellen (dan
wel te klagen) valt over de pro-
jecten in uitvoering dan wel voor-
bereiding. De aanpak van de
Paardskerkhofweg is weer ver-
der opgeschoven naar mei 2016.
Eerst wordt PK14 gesloopt en
dat kan pas vanaf maart als de
vleermuizen uit hun winterslaap
zijn. 
De toename van auto- en wo-
ninginbraken is onderwerp van
bespreking met de wijkagent, die
heeft dan de cijfers van het der-
de kwartaal paraat en mogelijk
ook die van de eerste maanden
van het laatste kwartaal. Verder
spreken wij over de te nemen
maatregelen rond oud en nieuw.
Er wordt ook verslag gedaan
over de stand van zaken met be-
trekking tot het overleg over het
Hart van Boschveld. In het twee-
de deel van de vergadering is er
een ontwerpsessie voor de in-
richting van de nieuwe Bosch-
veldtuin.

Voor januari staat gepland de BBS. Hoe functioneert deze in het algemeen en met name voor de buurt. 
 
Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: : Michael Bögels, Alfred Heeroma
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Binnenterreinen Buys Ballotweg en
Amperèstraat

Het is al weer bijna 2 jaar gelden (20 december 2013) dat de onderhouds-
werkzaamheden aan de kabouterwoningen van de Buys Ballotweg, van Leeuwenhoekstraat, Ampèrestraat, Kamer-
lingh Onnesstraat zijn afgerond. In de artikelen daarover in deze Buurtkrant schreven wij ook over de aanpak van
binnenterreinen waarover het eerste overleg met BrabantWonen in november 2013 was. Nu zijn we toe aan de laat-
ste stappen van die lange weg.

Eerst moesten de bewoners bekomen van de onder-
houdswerkzaamheden, want die hadden aardig wat over-
last veroorzaakt, mede omdat bij de aannemer een aan-
tal ontslagen vielen.
De eerste stap in het proces was het afsluiten van een
aantal poorten. Dat is gebeurd en daarmee is de veilig-
heid op de binnenpleintjes, waar af en toe het een ander
vernield werd of vuil gedumpt, verbeterd
De tweede stap was dat per blok bewoners met elkaar
overeenstemming moesten krijgen wie uitbreiding van
zijn tuin zou krijgen. Dat was niet voor iedereen mogelijk.
Per blok is er tenslotte gekozen en al een aantal maan-
den geleden zijn de handtekeningen bij iedereen opge-
haald. 
Eindelijk begon 4 november de uitvoering en toen bleken
mensen zich niet meer te herinneren waarvoor ze gete-
kend hadden en er ontstonden discussies. Het werk is
diezelfde week even stilgelegd, maar nu zijn de werklui
weer volop bezig en we hopen dat alles verder verloopt
zoals afgesproken. Het betekent dat een aantal bewo-
ners een aardig stuk tuin erbij gekregen heeft tegen een
geringe huurverhoging (alleen voor de extra schuttingen
en deur, niet voor de m2 tuin). BrabantWonen heeft ver-
volgens niets meer te maken met die binnenpleintjes en
is van die zorg af. Het hele complex oogt daardoor veel
beter.
Er blijft echter nog wat te wensen over. Slechts de helft
van dit complex (Ampèrestraat, Kamerlingh Onnesstraat)
heeft nieuwe bestrating gekregen en daar is ook de riole-
ring vernieuwd. In het verleden is ons toegezegd dat de
vernieuwing van de riolering (waarvoor toen gedurende 4
begrotingsjaren € 500.000 per jaar is uitgetrokken), de

aanpak van de woningen zou volgen. Volgens ons zou
dan in 2014 het stukje van Leeuwenhoekstraat en de
Buys Ballotweg tussen Simon Stevinweg en Kamerlingh
Onnesstraat aan de beurt moeten komen. Neen zei de
gemeente ineens: het ligt er nog goed bij en is nog niet
versleten. 
Wij zijn het niet eens met deze verandering in beleid en
hebben dit ook als een van de voorbeelden van niet na-
komen van afspraken betreffende het opknappen van het
openbaar gebied in Boschveld in onze brief van augustus
2015 opgenomen. Op deze brief is nog geen antwoord
gekomen, wel heeft er een gesprek over plaatsgevonden.
Daarover zijn wij niet positief gestemd. Zo langzamer-
hand beginnen wij ons af te vragen welke afspraken met
de wijk nog wel nagekomen worden vooral als het gaat
om fundamentele zaken die geld kosten, maar waarvoor
in het verleden in de begrotingen geld gereserveerd is.

Tekst: Kees Heemskerk        Foto : Michael Bögels

     's Gravesandestraat 13  
     ☎ 073 -623 3195 

   E-mail: info@obboschveld.nl

Boschveld boende
Het was de laatste keer in 2015 en de eerste keer dat de kinderen geen 2 Euro kregen. Dat was te merken: er waren
veel minder kinderen. Vooral de oudere kinderen lieten het afweten zodat we op een zonnige woensdagmiddag met
16 kinderen en 12 volwassenen waaronder Proper Jetje aan het prikken gingen. Dat ging heel goed en de begeleiders
onder wie verschillende moeders hadden een prettige activiteit.

In het verleden kwam Proper Jetje of iemand anders op de dag zelf of
daarvoor nog even in de units vertellen dat het weer Boschveld Boent
met Proper Jetje was. Op 21 oktober was het ook afsluiting van de kin-
dertuin in de Boschveldtuin en sommige kinderen gingen liever naar de
fietswerkplaats. Bij de oudere kinderen was het niet krijgen van 2 Euro
een reden om niet te komen. Het gevolg was dat wij bij een jaargemid-
delde van 40 kinderen deze keer maar 16 kinderen hadden. Aan deze
kinderen is uitgelegd dat zwerfafval opruimen geen werk is. Werken doe
je voor geld en daarom mag werken soms best stom zijn. Zwerfafval op-
ruimen is normaal en leuk en je krijgt er een schone buurt van. Dat is
fijn en bovendien goed voor het milieu. Het geld wat de gemeente voor
deze activiteit heeft is nu niet verdwenen. We bewaren dat tot het eind
van het schooljaar en doen dan iets leuks voor de kinderen, die hebben
meegedaan. Dat is dan alleen voor de kinderen die ook alle keren (of 1
keer niet) geweest zijn. 
Samen met hun moeders, die ook meelopen bepalen we dan wat we
gaan doen.
De nieuwe data van Boschveld Boent verschijnen in de Buurtkrant van
februari 2016.
Deze keer waren er 2 groepen die volgens de jury, waar Proper Jetje
ook zitting in had, recht hadden op een beker, maar eigenlijk hadden
alle groepen heel goed gewerkt.

Tekst: Kees Heemskerk        Foto : Laura Graus
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Sloop
Eerst bouwen dan slopen was de reactie op het Masterplan en later het uit-
gangspunt bij het wijkplan Boschveld. Wij zijn nu eind 2015 aan het slopen
om in 2016 verder te gaan bouwen aan een mooi Boschveld. Het kantoor

van de Afvalstoffendienst en het voormalige buurthuis maken plaats voor het CPO-project van 23 nieuwbouwwonin-
gen en de 57 woningen van BrabantWonen voor 37 nieuwbouwwoningen.

Buurthuis
Slopen gaat altijd gepaard met veel lawaai en veel
stof, vooral als er tijdens wind niet gesproeid
wordt.
Als deze Buurtkrant verschijnt, zal er nog maar
weinig te zien van het voormalige buurthuis. De
sloper is dan bezig met de kelders en dat is nog
een heel karwei. Wij vreesden voor de 2 bomen in
de Edisonstraat die behouden moesten blijven,
vooral toen van de voorkant de ramen ingedeukt
werden. Daarmee zijn enkele takken ook bescha-
digd en afgebroken. Later is onder toezicht van de
bomenman van de gemeente het deel van het
voormalige buurthuis dicht bij de boom gesloopt.
Alle overige bomen die in dit gebied staan, waar-
onder ook de mooie paardenkastanje, worden ge-
kapt voor het ecologische plan van de vereniging
Bewust Wonen en Werken Boschveld. Of ieder lid
van de vereniging zich bewust is van deze aan-
tasting van groen zonder compensatie vragen wij
ons af.
Overigens kan de vereniging BWWB niet meteen
na die sloop gaan bouwen, want de grond moet
eerst nog bouwrijp worden gemaakt. Maar dan is
het al gauw maart en wordt er begonnen met de sloop van PK14. Dat kan niet eerder gebeuren, omdat daar vleermui-
zen in huizen en volgens de Flora en Faunawet mag er dan niet gesloopt worden tussen november en maart. Dit heeft
tot gevolg dat de Energiebedrijven pas in mei (na de sloop) aan de gang gaan. 

Woningen BrabantWonen
BrabantWonen heeft bij de keu-
ze van het sloopbedrijf bewust
gekozen voor een aannemer die
veel recycelt. Dat betekent dat
zoveel mogelijk goederen wor-
den hergebruikt. Zo zijn, nadat
de asbestverwijdering voltooid
was, alle stenen van de Bra-
bantse stoepjes in zakken ver-
zameld. Hetzelfde is gebeurd
met de dakpannen. Ook het
hout van de panlatten wordt
apart verzameld. Overig hout,
stenen enzovoort wordt apart
gehouden en afgevoerd. 
Nog steeds is de toezegging dat
voor Kerstmis de sloop gereed
is. Zo'n zelfde toezegging geldt
voor het onderhoudswerk aan
de eengezinswoningen. Dat zou
betekenen dat in dit kleine deel
van de wijk waar het nu volop
lawaai is en de stoepen en plei-
nen vol staan met auto's en ma-
teriaal vlak voor Kerstmis een
vredige rust indaalt. We hopen

het van harte voor iedere bewoner in die buurt. 

De nieuwbouw van de 37 woningen start snel na de
sloop en als het weer mee zit en de nieuwe methode van
bouwen werkt zijn de woningen al in 2016 bewoond. De
toewijzing daarvan zou dan in de lente plaatsvinden,
maar dan dienen OBB, gemeente en BrabantWonen
eerst overeenstemming te hebben over de toewijzingsre-
gels voor deze woningen.

We hadden gehoopt dat er ook al begonnen kon worden
met de sloop van de voormalige basisschool en de gym-
zaal. Dat is echter niet het geval. Immers het bouwplan
voor deze locatie (Vlek 3) dat in de inspraak gebracht zou
worden in het laatste kwartaal 2014 is nog steeds niet de-
finitief of rijp voor inspraak. De latere planning (najaar
2015) voor dit bouwplan zien wij ook niet meer zitten,
want er is nog maar 1 maand over.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: : Michael Bögels, Alfred Heeroma
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				Huisartsenzorg								
				Verloskunde							
				Psychologische	hulp	
				Fysiotherapie
				Huid/	Oedeem-therapie

Orthopedagogiek
Logopedie											

				 Ergotherapie
				 Diëtiste																								
				 Onderwijscoaching

										Op	werkdagen		open	van	8.00	-	17.00 								

Onderhoud 28 eengezinswoningen
Toen de vorige Buurtkrant verscheen was het werk aan deze woningen nog
niet begonnen en was de voorlichting aan de bewoners net achter de rug.
Dat de aannemer nu met al zijn onderaannemers bezig is, is goed te mer-
ken van 's morgens vroeg tot in de avond en dan niet alleen voor de bewo-
ners van deze woningen, maar ook voor veel van de buren. De wensen van
bewoners zijn voor een deel gehonoreerd. Er blijft nog heel wat te wensen
over zo bleek op de vergadering van de bewonerscommissie op 16 novem-
ber. 

De woordvoerster van de bewonerscommissie en de ondersteuner van de
Woonbond hebben een werkdag meegemaakt in Son. Op die dag werden 's
morgens  met alle onderaannemers de buitenwerkzaamheden doorgespro-
ken en afspraken daarover gemaakt. Hetzelfde gebeurde 's middags met de
werkzaamheden binnen. Leidraad van die gesprekken was: zorg dat je el-
kaar helpt en zo min mogelijk overlast voor de bewoners veroorzaakt. 
Op de voorlichtingsdag in de modelwoning werden in 3 sessies alle zaken toegelicht en bewoners kregen enkele da-
gen daarna een scheurkalender waarop precies per dag stond welke aannemer binnen in huis zou moeten zijn. Met
zoveel mensen op het werk is samenwerking en communicatie essentieel. We hebben op de vergadering van de be-
wonerscommissie geconstateerd dat er over het algemeen hard gewerkt wordt, maar dat op een aantal punten het
toch nog mis ging. Dat lijstje van klachten was toch wel erg lang.
Er zit volgens de bewonerscommissie veel te veel druk op het werk (in 6 weken alles klaar) en dat is niet goed en leidt
tot te veel stress en blijven liggen van zaken. Ook staan de straten mudvol met auto's, materiaal enzovoort.
Op  het laatste moment is besloten dat er ook nog nieuwe voordeuren komen, maar die worden pas in januari 2016
aangebracht omdat ze dan pas geleverd worden. De zonnepanelen zijn weer verdwenen en met de overige wensen
van de bewoners is weinig gedaan.
We hopen dat de komende dagen de afstemming beter gaat en de uitvoering op sommige onderdelen meer kwaliteit
krijgt zodat we in de volgende Buurtkrant daar uitgebreid over kunnen schrijven. 
Tekst: Kees Heemskerk   
Foto: Alfred Heeroma
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Kinderkookclub Boschveld Kokkies
Wij zijn Natascha en Laura,
twee enthousiaste jonge da-
mes van 26 en 30 jaar oud.
Vanuit passie voor gezonde
voeding en het plezier in het
begeleiden van kinderen, heb-
ben wij een kookclub voor kin-
deren opgericht. 
Op dinsdag 3 november 2015
zijn wij gestart met de Bosch-
veld Kokkies. Hier doen 8 kin-
deren aan mee in de leeftijd
van 7 tot 12 jaar. Zoals de
naam al zegt vindt dit plaats in
de keuken van de BBS Bosch-
veld. 
Ons doel is om kinderen te le-
ren dat gezond eten ook heel
lekker kan zijn. Ook hopen wij
de kinderen te laten ervaren
dat ze al meer kunnen in de
keuken, dan dat ze denken. 
De kinderen hebben inspraak
bij de gerechten en hun
nieuwsgierigheid wordt aange-
sproken. Dit door middel van
experimentjes, bewustwording,
smaakproefjes, snijtechnieken
en andere leuke onderdelen. 
De laatste keer koken de kin-
deren voor hun ouders. Die
mogen dan komen proeven
wat hun zoon of dochter heeft
geleerd. Daarna krijgen de kin-
deren een certificaat en een
receptenboekje mee naar huis.
Hierin staat alles wat ze de af-
gelopen weken gemaakt heb-
ben. 
We hopen dat de kinderen in de toekomst regelmatiger hun ouders in de keuken mee gaan helpen.

Tekst en foto's : Natascha Blahétek en Laura van Wezel

Sporten voor vrouwen
Elke dinsdagavond, van 20.30 tot 21.30 uur,
geeft de enthousiaste docente Souad allerlei
sportlessen aan vrouwen die het leuk vinden
om te bewegen, maar er zelf niet aan toeko-
men.
Denk hierbij aan Zumba, dans, aerobics, be-
wegen op muziek, maar ook een potje bas-
ketballen.
Het is allemaal simpel dus je hoeft geen pro-
fessionele sporter te zijn. Het gaat vooral om
het bewegen op een leuke en fijne manier.
Elke vrouw is welkom, ongeacht leeftijd of
achtergrond. Het is op dit moment een ge-
zellige groep die open staat voor meer spor-
tieve dames.
Zo ben je toch een uurtje aan het sporten en
ontmoet je ook andere vrouwen.
De activiteit vindt elke dinsdagavond plaats
in de Brede Bossche School Boschveld, in
de Zernikestraat 2. Per keer betaal je een
kleine bijdrage van € 2.
Aanmelden hoeft niet, je bent gewoon wel-
kom. De inloop is vanaf 20.15 uur en de
groep is vaak rond 21.45 uur helemaal klaar.
Dus voor alle dames uit West: kom gewoon
eens kijken en doe lekker mee!
Voor vragen kunt u terecht bij Souad: 
06- 5871 6869

Even voorstellen
Mijn naam is Inge Bonnet, ik ben
25 jaar en werk sinds kort als
consulent van MEE in de wijk
Boschveld. MEE ondersteunt cli-
enten met een beperking. Met
een beperking wordt bedoeld:
verstandelijke beperking, licha-
melijke beperking, auditieve be-
perking, visuele beperking, NAH
en chronisch ziek. 
Ik heb 2½ jaar bij MEE gewerkt
in de wijk Noord. Ik ben daarna
naar het IMW in Tilburg gegaan.
Sinds oktober ben ik weer werk-
zaam bij MEE Den Bosch en
mag ik in de wijk Boschveld en
Maaspoort werken. Ik vind het
fijn om terug te zijn en heb erg
veel zin om in Boschveld en
Maaspoort aan de slag te gaan!
Ik heb mijn spreekuur op dins-
dag van 13.00 tot 15.00 uur.
Kom gerust eens langs!
Tekst en foto: Inge Bonnet


