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'WOLK' vrijwilliger, leuk om te doen
Op 4 augustus is het
project WOLK in Bosch-
veld van start gegaan,
een Boulevardtheater-
productie van Lucas de
Man. Het is een theatra-
le ontdekkingstocht van
'wat je bent, naar wie je
bent'. De bezoeker
wordt ontvangen door
een vrijwilliger die de
spelregels uitlegt en toe-
ziet dat alles prima ver-
loopt. Een van de vrijwil-
ligers is Selma Krom-
hout uit Boschveld. Sel-
ma vindt het leuk om
met kunst in de weer te
zijn en daarbij betrokken
te zijn.
Selma noemt zichzelf
beroepsvrijwilliger die
met liefde en plezier een
bijdrage wil leveren aan de samenleving, in welke vorm dan ook. 
Waarom gekozen voor WOLK? Selma: "Het is een mooi project om te doen,
want als je in de installatie gaat, ben je iemand. En WOLK is iets groots wat
in onze wijk plaatsvindt, dat vind ik bijzonder. Het gaat erom om te ontdek-
ken wie je bent. Het eerste wat ik zou zeggen is: 'Ik ben Selma en ik ben
schoonmaakster' bijvoorbeeld. Je zegt nooit: 'ik ben Selma en ik ben een
heel aardige vrouw'. Dat doe je niet. En WOLK stimuleert je om dat te probe-
ren te ontdekken. Het is een tocht door zes smalle donkere kamers. In iede-
re kamer heb je wel iets om over na te denken. Maar wat er precies gebeurt
zeg ik niet. Je moet het zelf maar gaan ervaren."

Stewardess
"Bij WOLK ben ik een soort van stewardess. Als ik beneden sta dan bewaak
ik de tijd van de mensen die naar boven gaan. Daar moet iedere keer zes
minuten tussen zitten, anders raakt de installatie van slag. Er nemen vier
mensen tegelijkertijd plaats in de wachtkamer. Ik vertel de bezoeker dat hij/
zij goed naar het 'virtuele' meisje, met haar mooie zachte Belgische stem,
moeten luisteren om de ontdekkingstocht te gaan ondernemen. Dat meisje
zit in zo'n modern veegding. Ik geef hen audioapparatuur en een koptele-
foon. En dan wens ik de bezoeker een fijne reis door het donkere gangen-
stelsel naar boven. Wanneer ik boven sta dan vind ik het belangrijk om te
zien hoe mensen naar buiten komen én of ze wel naar buiten komen. Je
weet maar nooit of mensen ergens zijn blijven steken. Het is echt de bedoe-
ling dat ze naar buiten gaan. Ik zorg er tevens voor dat mensen die al eerder
naar buiten zijn gekomen op het andere deel van het dak staan, zodat als je
naar buiten komt je echt even alleen helemaal bent.
Dat is de bedoeling, dat houd ik goed in de gaten. Ik kijk ook hoe mensen
naar buiten komen. Het is niet bedoeling dat ik er meteen op af stap en
vraag: 'hoe was het?' Dat moet je helemaal niet doen. Ik laat mensen rustig
even met hun eigen gevoelens bezig zijn. Wanneer ze naar mij toekomen of
hoi zeggen dan zeg ik: 'er is een boek waar je in kunt schrijven'. Ook geef ik
ze, als dat willen, een glaasje water. Ik zeg ook altijd dat ze zachtjes moeten
doen, anders stoor je de mensen die nog bezig zijn."

Spartaans
"Ik vind het heel leuk om te doen, hartstikke leuk zelfs. Ze hebben mij twee
dagen per week ingeroosterd. Een dienst van half vijf 's middags tot half ne-
gen 's avonds of 's middags van half twee tot half vijf, of 's avonds van half
negen tot elf uur 's avonds. We zijn altijd met meerdere vrijwilligers en wat
mensen van de organisatie. O ja, laatst waren er twee mensen in de wacht-
kamer die opeens zeiden: 'we willen niet meer'. Wie ben ik dan om te zeg-
gen en nou de trap op. Als je niet wilt, moet je het niet doen! Maar het is wel
bijzondere tocht, hoor! Om deze vrijwilligersklus te kunnen doen moet je wel
een beetje Spartaans ingesteld zijn, immers de voorzieningen zijn minimaal,
geen toilet en geen koffie. Ach, het hoort er allemaal bij!"

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

2

WOLK eindigt op 11 september



3

Jullie komen voor een stukje in de
Buurtkrant!

In de rubriek ‘Boschveldbewoners aan het woord’ een gesprek met het echt-
paar Gudde die ruim 25 jaar in de wijk wonen, al zijn ze nooit echt ingeburgerd. Maar wat wil je ook wanneer je de
helft van het jaar in het zonnige en warme Spanje vertoeft. Nu gaan ze niet meer. Mevrouw Gudde is 94 en manlief
(haar woorden) is 88 jaar. Wat volgt is een bijzonder gesprek met vooral mevrouw Gudde!

"Vertel eerst maar eens waar jullie voor
komen", zegt mevrouw Gudde. "Ik ont-
houd slecht namen, want ik ben licht de-
menterend. Nou weet ik het weer: jullie
komen voor een stukje in de Buurtkrant.
Wilt u koffie? Manlief maakt de koffie, wij
drinken de koffie met warme melk. En jul-
lie?" "Doe ons maar gewone koffie." Man-
lief loopt traag naar de keuken, zegt
niets. "Mijn man is geen prater", zegt me-
vrouw Gudde. Lachend: "Wat hij te weinig
zegt, zeg ik teveel. Tot voor kort gingen
we ieder jaar een half jaar overwinteren
in Albir in Spanje. In de winter wonen er
30.000 Nederlanders in dat deel van
Spanje. Ken je Albir of Benidorm? We zijn
hiermee begonnen toen mijn man met
pensioen ging, omdat ik reumatisch ben
en daar schijnt bijna altijd de zon, dat was
goed voor mijn lijf. Ik zei weleens: ik ben
een meid van twintig in een oud lijf. We
speelden daar vaak jeu de boules met
andere Nederlanders."

Uit de put gekocht
"Dit appartement hebben we, op aandrin-
gen van onze twee dochters, destijds uit
de put gekocht." Het appartementencom-
plex ligt aan de grens van Boschveld met
een fraaie uitkijk op een vijver waar de
eendjes kwaken. "Toen we het kochten
hebben we getekend en zijn meteen naar
Spanje gegaan. Uiteindelijk werd het huis
wel tienduizend gulden duurder. We ko-
men oorspronkelijk uit Achterveld, vlakbij
Leusden. Mijn man vond het maar niks
om in de stad te gaan wonen. We woon-
den buiten en zagen de koeien lopen.
Mijn dochters hebben hem toch weten
over te halen en nu willen we hier niet
meer weg. Het is de beste gok van ons
leven geweest om hier te gaan wonen.
We wonen in de buurt van het centrum, al
is het lopen daar naartoe er niet meer bij.
Het is wel fijn dat het gezondheidscen-
trum dichtbij is, zeker op onze leeftijd.
Onze boodschappen doen we niet in het
winkelcentrum in Boschveld, we gaan al-
tijd naar het overdekte winkelcentrum aan
de Helftheuvel."

Nooit ingeburgerd
"Nee, eigenlijk zijn we nooit ingeburgerd
in Boschveld. Dat komt omdat we Braban-
ders niet goed verstaan, die praten heel vlug. Jullie praten
niet echt Brabants! Dus kunnen we er weinig over vertel-
len. Maar ja, we waren ook meestal weg naar Spanje. Wel
gaan we altijd naar de BBS naar het Resto van Harte op
woensdag. Daar komen niet alleen ouderen, maar ook
jongeren. Je kunt er heerlijk eten voor weinig geld en daar
komen leuke mensen. Ik praat dan honderduit, mijn man
zwijgt en kijkt toe. Regelmatig maak ik daar een praatje
met buitenlandse mensen, waarom ook niet?" Mevrouw
Gudde is achter haar toverdoos (zo noemt ze haar com-
puter) bezig met het schrijven van haar levensloop. "Ik
heb het boek gelezen van Hugo Borst die over zijn de-
menterende moeder schrijft. Dat is een heel aandoenlijk
verhaal. Toen dacht ik: dat moet ik ook gaan doen. Maar

ik vertel mijn verhaal vanaf de andere kant. Ik schrijf over
nu en ga dan terug in de tijd. Hebben jullie kleinkinderen?
Weet u, als ze ziek zijn ben ik dat ook. Dat hoort bij het
ouder worden. Het is toch lastig om kinderen op te voe-
den in deze dwaze wereld met al die aanslagen en dat
gekke ding: de mobiele telefoon. Mijn kleindochter gaat
binnenkort verhuizen. Ik kan wel huilen, want ze woont nu
zo mooi." Haar man (die niet op foto wil) mengt zich voor
eerst in het gesprek en zegt: "Het zijn jonge mensen, je
moet je er niet mee bemoeien." Tja, en dat laatste valt niet
mee voor mevrouw Gudde.
Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant



Introductie Qigong en Taji
“Bewegen is goed, intelligent bewegen is beter”

Reeds 5000 jaar doen Chinezen allerlei oefeningen voor het verbeteren van
hun gezondheid en voor hun spirituele ontwikkeling. Onder invloed van ver-

schillende spirituele tradities en de Traditionele Chinese Geneeswijzen hebben zich talloze oefenmethoden ontwik-
keld. De bekendste daarvan zijn: Qigong (Chi Kung) en Taiji (Tai Chi).

De Qigongbeoefe-
ning combineert
houding, beweging,
ademhaling en aan-
dacht. De beoefe-
ning beoogt het ver-
groten en reguleren
van de vitale levens-
energie, het ontwik-
kelen van mentale
kracht en het zuive-
ren van het lichaam
van ziekteverwek-
kende factoren.
Qigong omvat een
zeer rijk palet aan
oefeningen: bewe-
gings- en houdings-
oefeningen, adem-
halingsoefeningen,
meditatie, oefenin-
gen met klank en
zelfmassage.

Taiji is van oor-
sprong een martiale
kunst. Tegenwoordig
wordt het vooral be-
oefend als een oe-
fenvorm voor het
versterken van de
gezondheid en als een meditatie in beweging. Taiji bestaat
uit een aantal houdingen die tot een vloeiende bewe-
gingsvorm worden aaneen geregen. Deze vorm wordt
langzaam, ontspannen en met alerte aandacht uitge-
voerd. De beoefening ontwikkelt mentale kracht en ge-
bruikt deze kracht om de vitale levensenergie in het li-
chaam te leiden. Taiji vergroot de vitaliteit, maakt het li-
chaam flexibeler en zuivert het.

Ruud Raaijmakers geeft introductielessen op woensdag-
avond 7 september in de BBS Boschveld. De Qigongles is
van 19.15 tot 20.30 uur en Taiji van 20.45 tot 22.00 uur.
De kosten voor een introductieles zijn € 8,50. Uitgebreide
informatie vindt u op www.dantian.eu.

Tekst en foto: Ruud Raaijmakers

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant

Koffieochtend Parousia gemeente
Sinds 13 juli staan ook doordeweeks de deuren open van het kerkgebouw aan de 's-Gravesandestraat 1B. De komen-
de tijd zal op dinsdagochtend vanaf 09.30 uur de koffie klaar staan en bent u van harte welkom om langs te komen
voor koffie en een praatje. Voor de kinderen is er een speelhoek dus jong en oud is welkom!

De evangelische gemeente Parousia of afgekort
'de EGP' is een eigentijdse kerk waarin relaties
centraal staan. Wij geloven dat God graag deel
uitmaakt van ons leven omdat wij van waarde en
betekenis voor Hem zijn.
Wilt u meer weten? Kom dan langs op de dins-
dagochtend of bezoek onze website 
www.egp-denbosch.nl.

Op 8 oktober organiseert de EGP een kleding-
beurs. Als kerk willen we graag uitdelen aan de
mensen in de wijk die weinig geld hebben om
kleding te kopen.
De kledingbeurs duurt van 10.00 tot 13.00 uur
en vindt plaats in het kerkgebouw.
Entree is gratis en kleding kunt u kopen voor een
klein prijsje. Voor de kinderen is er wat lekkers
en een springkussen.

Tekst: Pieter Room
Foto: Michael Bögels
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Muziektheater route 'Held van Boschveld'

Vincent Verbeeck en Janneke Franke, beide theaterma-
ker en muzikant, zijn in de ban geraakt van de prachtige
en persoonlijke verhalen van wijkbewoners uit het kleurrij-
ke Boschveld. En deze verhalen krijgen eind september
op verschillende locaties in de wijk een muziektheaterpo-
dium met als titel: ‘De Held van Boschveld’. Het gaat over
het thuis voelen in de wijk. Een leuke, maar spannende
uitdaging, omdat alles pas aan het eind gaat samen ko-
men. Geen simpele klus om te regisseren, zegt Janneke.

Accordeonspeler Vincent en violiste Janneke hebben el-
kaar ontmoet tijdens het rondtrekkende geslaagde
‘BoschveldWereldKeuken’ project. Daar hoorden ze schrij-
nende, prikkelende, spannende, trieste en grappige ver-
halen. En die verhalen krijgen nu een eigen podium. "Het
mooie was dat er ook enkele enthousiaste bewoners
rondliepen met een dergelijk idee. De verbinding was toen
snel gemaakt en zo is het plan om een muziektheaterrou-
te in de wijk te realiseren geboren. De gesprekken met al-
lerlei wijkbewoners van diverse culturen leidden tot een
script dat de basis vormt voor deze voorstelling. We heb-
ben de verhalen uitgewerkt en op tekst en muziek gezet.
Het was wel een hele klus om de juiste snaar te raken,
maar dan heb je wel mooie portretten die er toe doen. Het
is een fraaie mix geworden. We hebben gesproken met
een echtpaar dat dacht dat het gemoedelijk wonen is in
de wijk. Nou, echt niet. Helemaal niet! En met een Marok-
kaanse vrouw die zegt: 'Ik ga hier nooit meer weg'.

Thuis voelen
"Zo is het een project geworden voor en door bewoners
van Boschveld met als thema: 'je thuis voelen'. We noe-
men de wijkbewoners helden omdat het gewone mensen
zijn met een soort van heldenverhaal, over wat je nodig
hebt om je ergens thuis te voelen. Het mooie is dat men-
sen best bereid waren om zonder schroom veel te vertel-
len. Dat is heel bijzonder. We hebben een man uit Bosnië
die in de jaren negentig naar hier is gevlucht. Daar kan hij
heel mooi over vertellen. Dat gaat hij doen en zijn verhaal
gaan we muzikaal omlijsten. Na de vakantie gaan we
weer flink repeteren."

Muziek als verbindende factor
De bedoeling is dat de muziek de verbindende factor
wordt in de uitvoering van het muziektheaterstuk. Janne-
ke: "De taal van verschillende culturen in onze wijk is best

lastig om echt
theater te ma-
ken, vandaar dat
muziek maken de hoofdmoot wordt. Dat vinden we toe-
gankelijker dan theater spelen. Als we aan mensen vra-
gen: 'doe je mee aan een theatervoorstelling' zullen ze
eerder nee zeggen, denken wij. Met muziekinstrumenten
is dat gemakkelijker. En als mensen instrumenten hebben
is dat ook heel fijn, maar geen noodzaak. Maar het zou
leuk zijn om met verschillende ritmes aan de slag gaan,
dat zal sowieso gebeuren, omdat de kinderen allerlei in-
strumenten spelen. De muziek en de tekst doen Vincent
en ik, waarbij Vincent vooral de composities doet. Het leu-
ke is dat zes studenten van het Koning Willem 1 College
ook gaan meedoen. Drie acteurs en drie muzikanten in
opleiding die ook verhalen van bewoners (muzikaal) gaan
vertellen. Wat dit muziektheaterproject spannend maakt is
dat alles pas aan het eind gaat samenkomen. Normaal,
wanneer ik de regie doe, weet ik hoe gaat lopen, wie wat
gaat doen. Dat is nu afwachten."

Verschillende locaties
"De opzet is om op meerdere locaties in de wijk te gaan
spelen. Het publiek kan dan van de ene naar de andere
locatie lopen. We gaan spelen op bijvoorbeeld een galerij-
flat. Het lijkt ons leuk om daar de spelende kinderen en de
Boschveldband op te zetten en dat het publiek dan toe-
kijkt. De graffitimuur is ook leuk, daar zou een scène kun-
nen worden gespeeld. Ook hebben we nog een beetje
chique hofje op het oog waar nooit iets gebeurt. Tijdens
deze wandeling wordt het publiek begeleid door onze ei-
gen Boschveldband. Dat wordt ongetwijfeld een muzikaal
feest. Uiteindelijk komen we dan uit op een plek waar de
afsluiting plaatsvindt. We gaan twee voorstellingen spelen
op 29 en 30 september om 19.00 uur’. Wat gaat het muzi-
kale thema worden? ’De Boschveldband speelt sowieso
wereldmuziek, dat zal straks wel leidend zijn. We probe-
ren natuurlijk wel de verschillende muziekculturen terug te
laten komen. Die sfeer zal het worden. Noël Josemans
gaat de productie doen. Hij heeft hier veel ervaring mee,
dat is voor ons wel heel fijn."

Spannend
"Het is een leu-
ke en bijzonde-
re uitdaging die
vooral heel
spannend is.
We kunnen het
nog zo goed
voorbereiden,
maar we weten
niet precies hoe
‘t gaat uitpak-
ken. Het mu-
ziektheaterstuk
moet er in een
korte tijdsspan-
ne staan. Ik vind het ook belangrijk dat de mensen die
meedoen zich prettig voelen. Mensen hebben veel in-
breng, ze moeten vooral aangeven wat ze willen. Immers,
Vincent en ik kunnen het ook niet alleen doen, dat is ook
niet goed. Kijk als er echt knopen moeten worden doorge-
hakt, dan doen wij dat, maar het gaat wel over hen. De
komende weken gaan we samen met Wieke Wijnen van
de Copernikkel, Ton Joore en Marieke Smeets, de BBS en
de Fietswerkplaats extra aandacht geven aan dit unieke
project. Dat doen we in de wijk, maar ook via social me-
dia." Held van Boschveld!, dat gaat ongetwijfeld lukken!
Tekst: George van der Zande 
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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  Mocht je op een of andere manier willen deelnemen aan deze voorstelling op een andere manier dan als publiek? Dat kan zo
      wel als artiest als achter de schermen. Enthousiast? Meld je dan aan via info@copernikkel.nl o.v.v. Boschveld Muziek Theater 
    route. Voorstellingen op 29 en 30 september om 19.00 uur op verschillende locaties in Boschveld.



De Wereldreis - gaat
u mee?

 
Als u denkt dat u de grens over
moet om iets van de wereld te
zien, dan heeft u het mis! U hoeft
uw eigen stad niet eens uit om te
genieten van eten, muziek en ver-
tier van over de hele wereld. Op
zaterdag 17 september is er het
wijkfeest De Wereldreis in het Bea-
trixpark, Kruiskamp. U kunt gratis
naar dit mooie feest komen en on-
der het genot van heerlijke hapjes
en drankjes genieten van kunst,
theater, muziek en sport.

 
De Wereldreis is een kleurrijk feest.
We vieren samen de enorme culi-
naire en culturele diversiteit in onze
wijk. Dat is bijvoorbeeld te zien aan
het programma van de dag. Antilli-
aanse band Prisiri komt optreden,
er is een smartlappenkoor en de
Nederlands-Marokkaanse band
Kasba is erbij. Natuurlijk zijn er nog
veel meer muziekstijlen! Daarnaast
zijn er marktkramen met eten uit
alle windstreken en zijn er speciale
kinder- en jongerenactiviteiten.
Tenslotte kan ook de sportieve
wijkbewoner zijn ei kwijt. Verschil-
lende sportverenigingen zullen hun
aanbod onder de aandacht bren-
gen en het is dan natuurlijk moge-

lijk om een balletje mee te trappen of zelf eens een frisbee te
gooien.
 
Tijdens De Wereldreis draait het vooral om ontmoeten. We ont-
moeten, delen ervaringen en presenteren vol trots onze gevari-
eerde komaf én de wijk waarin we met zijn allen wonen. Met De
Wereldreis willen we iedereen in Den Bosch West samenbren-
gen en laten zien wie er allemaal wonen en wat er allemaal ge-
beurt. Zo zijn er veel actieve vrijwilligers aanwezig en is er ruim-
te voor allerlei projecten en verenigingen uit Den Bosch West.
Als u komt leert u dus vanzelf de wijk waar u woont beter ken-
nen. Misschien komt u er uw buren ook wel tegen of leert u
nieuwe bewoners kennen.   
 
De Wereldreis is op zaterdag 17 september van 12.00 tot 19.00
uur in het Beatrixpark in de Kruiskamp (dicht bij de BBS)
 
Wilt u meehelpen of meer informatie? Neemt u dan contact op
met Brahim Settout wijkwerker bij Welzijn Divers:
b.settout@divers.nl   06 - 5064 8060

  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

Zernikestraat 2
☎ 073 - 822 5380
www.divers.nl
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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/ Tessa Tomasini

Maandag

Dinsdag
Veerle Slosse
Mohammed Cherabi/ Yuri
Beset

Dinsdag
Woensdag

09.00 - 10.30

13.00 - 15.00
15.00 - 16.00
10.00 - 12.00

Divers Vrijwillige
Thuishulp (VTH)
BrabantWonen
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar Bas van Boxtel
Email: bas.van.boxtel@politie.nl
De wijkwerkers, Michel Lensen & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur
meer. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail. 
Michel Lensen: 06 - 5478 4859 of m.lensen@divers.nl         
Wim Smeets:    06 - 2159 4960 of w.smeets@divers.nl

Wim Huiskamp/ 
Marian  Tuerlings
Wim van de Wiel

Donderdag

Donderdag 

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00



De (t)huiskamer staat voor gezelligheid
Ruim een jaar geleden hebben Carolijn en Marian elkaar leren kennen. Samen kwamen zij op het idee om in de BBS
iedere vrijdagmiddag de mogelijkheid te bieden om, onder het genot van een kopje koffie, gezellig samen te zijn. Je
doet waar je op dat moment behoefte aan hebt. Je neemt je eigen knutselproject mee en ontmoet anderen. We moch-
ten meteen beginnen met de uitvoering van het idee. Geen voorgekauwde programma's, maar eigen inbreng. De
eenvoud van het idee is er nog steeds. 

De kerngroep bestaat uit 3 enthousiaste vrijwilligers: Richard, Lucia en Marian. Binnen de kerngroep heeft ieder zijn ei-
gen kwaliteiten.
Richard woont nog niet zo lang in de wijk Boschveld. Hij doet vrijwilligerswerk bij de SOS rommelmarkt, een kringloop-
winkel aan de Ridderspoorstraat en houdt ervan een spelletje te spelen. Vooral schaken vindt hij leuk.
Lucia is binnen de BBS een bekend gezicht. Ze is de drijvende kracht achter de boodschappendienst en helpt buurtbe-
woners tijdens de spreekuren van het wijkplein. Haar enthousiasme en het gemak waarmee ze contact maakt met an-
deren leidde tot een creatieve vriendschap met Marian. 
Marian zegt daarover: “We hebben elkaar leren kennen tijdens 'Meer Bewegen voor Ouderen' en zijn elkaar niet uit het
oog verloren. We gingen steeds meer dingen delen met elkaar, ondanks dat Lucia stopte met de gymgroep op dins-
dagmiddag”. Lucia sloot aan bij het idee voor de (t)huiskamer: iedere week aan de bonte tafel van het wijkplein ideeën
delen, patronen uitwisselen en praten over het leven van alle dag. Gewoon onder het genot van een bakje koffie of
kopje thee."

"In het begin was ook Carolijn actief betrokken als vrijwilliger. Gelukkig komt ze nog vaak naar de (t)huiskamer op vrij-
dagmiddag. Richard heeft ons, als vrijwilligers, verder geïnspireerd en ook mannen kunnen nu gemakkelijker aanslui-
ten."

"Hoe mooi het idee ook is, het is niet makkelijk om aan alles te denken en vorm te geven. Daarom worden we nu ge-
holpen door Benthe van Divers. We hebben met haar subsidie aangevraagd en gekregen van “Goed voor Elkaar”, een
subsidieregeling vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch. We kunnen nu meer doen dan plannen maken. Een leuke flyer
hebben we al. 

Tekst: Richard, Lucia en Marian
Foto: Olaf Smit
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Vlak voor het ter perse gaan deze Buurtkrant kregen we te horen dat door veranderde omstandigheden bij de
(t)huiskamer de toekomst onzeker is. Er zullen tot nader bericht geen bijeenkomsten meer plaatsvinden. Als
in de toekomst de omstandigheden aanleiding geven tot het hervatten van de (t)huiskamerbijeenkomsten, dan
zullen we u daar over informeren. 



Groen en Spelen
Het duurt heel lang voordat een klein boompje de omvang van een grote
reus heeft. Daarom is zorg voor de bestaande bomen en zorgvuldig daar-
mee omgaan van groot belang In lente en herfst zijn de kleurschakeringen

van groen prachtig om te zien. Nog steeds wachten we op een aantal acties van de gemeente, die zijn afgesproken
in het overleg over het beheer van de openbare ruimte.

Behoud van bestaande bomen
Jammer genoeg zijn voor de aanleg van de Paardskerkhofweg
vier lindebomen gekapt. In het overleg over dat plan is toege-
zegd dat de nieuwe haakse parkeerplaatsen in de Koestraat
zodanig worden aangelegd dat alleen het kleine boompje daar-
voor moet sneuvelen. Ook blijven de twee lindebomen aan de
Parallelweg, op de hoek Edisonstraat voor de Hooge Donken,
gehandhaafd. De tekening wordt daarop aangepast.
Bij de uitvoering van werkzaamheden dienen bestaande bomen
beschermd te worden. Nu is de aannemer van Enexis heel druk
bezig geweest met het verleggen van leidingen en er zijn heel
wat nieuwe putten gekomen op het grasveldje op de hoek Edi-
sonstraat/ Parallelweg. Deze keer werden de bomen wel be-
schermd. Maar in hun ijver was ook een dode boom beschermd
tegen de graafwerkzaamheden.

Veel mensen klagen over het feit dat we een slechte zomer
hebben gehad met heel weinig warme, zonnige dagen en voor-
al veel regen. Nu is dat laatste altijd goed voor het groeien van
al het groen. In dat opzicht is het heel merkwaardig dat een aantal nieuwe bomen langs de Nelson Mandelalaan bijna

al hun blad heeft verloren. Het leek erop dat iemand
met een ontbladeringsspuit in plaats van een water-
tank deze bomen had benaderd. Deskundigen zeg-
gen dat deze uitval het gevolg is van de droge dagen
in mei, maar hadden die zelfde deskundigen er niet
voor kunnen zorgen dat ze vóór die bladuitval met de
watertank waren langs gekomen. Het is nu maar de
vraag of deze betreffende bomen het in de toekomst
nog zullen redden en niet dood zullen gaan. 
Elk jaar nemen wij met de gemeente door waar nieu-
we aanplant in de wijk nodig is. Zo is al vele malen de
heg bij de Kinderkwek in het Westerpark aangepakt,
maar in al die jaren is het nog niet gelukt rondom een
goede heg te krijgen. Zo is er dit jaar ook weer onder
de boom bij de zijgevel Ampèrestraat 1 nieuwe aan-
plant gekomen en dat is een dorre verdroogde bende
geworden. Ook onder de esdoorn op de parkeer-
plaats van het winkelcentrum heeft maar de helft van
de hortensiaplanten het gered.

Overleg gemeente
Op 23 september hebben wij het volgen-
de overleg met de gemeente over het
beheer openbare ruimte. Wij bespreken
dan het verloop van de werkzaamheden
Parallelweg en hopen dat de betreffende
collega's in de rustige vakantiemaanden
de tijd hebben gevonden om op de al
lang (soms meer dan een jaar) open-
staande vragen een antwoord te geven.

Boschveldtuin
Bij de verhuizing hebben de meeste
overgeplante bomen en struiken het ge-
red; sommige appelbomen en ook de
pruimenboom hadden veel meer vruch-
ten dan vorig jaar; alleen de oudere (pe-
ren)bomen hebben dit jaar nog geen
vrucht gedragen en misschien moeten
die eerst aan hun nieuwe plek wennen. 
Een kleine vaste groep is elke vrijdag-
middag (behalve dan in de afgelopen va-
kantiemaand) op de tuin te vinden en er
zijn nog steeds plekken beschikbaar voor
nieuw mensen. Er wordt gezaaid en geoogst en ook on-
kruid gewied. Dat laatste doen ze bij Zayaz steeds min-
der, want de vakken en heggen van Zayaz worden matig
of niet onderhouden. In het vak op de hoek Parallelweg/

Christiaan Huygensweg is in al die maanden het onkruid
hoger gegroeid dan de nieuwe beplanting, die na de werk-
zaamheden aan de flats is aangebracht.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels en Nicole Pakker

's Gravesandestraat 13  
                  

☎ 073 -623 3195 

                             E-mail: info@obboschveld.nl
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Wijkgericht
Paardskerkhofweg: even doorbijten
Even een half jaar doorbijten, maar dan is de Paardskerkhofweg een schitterende straat geworden. Met ook onzichtbare 
verbeteringen.

Hamid Azimi heeft namens de gemeente de leiding over 
de reconstructie van de weg. Hij vertelt hoe in drie fasen 
de weg wordt opgeknapt. Als het weer mee zit en er geen 
onverwachte dingen gebeuren is het project eind dit jaar 
geklaard. Dan is de riolering compleet vernieuwd. Regen- 
en afvalwater worden gescheiden, zodat het schone water 
niet langer naar de installatie gaat waar rioolwater wordt 
gezuiverd.

Wandelroute
“Het is nu nog een weg die langs wat bedrijven loopt en 
braakliggende terreinen”, vertelt Hamid, “maar straks 
wordt het een hele mooie straat. Een mooie wandelroute 
ook van het centrum naar de Brabanthallen.” Om dat voor 
elkaar te krijgen worden nieuwe bomen geplant en 
worden trottoirs en bestrating vernieuwd. 
Tijdens het werk zijn er wegomleidingen en is altijd een 
deel van de Paardskerkhofweg afgesloten. Speciale 
aandacht is er voor de bereikbaarheid van Grasso.  

“De medewerkers kunnen nog steeds hun auto’s parkeren 
op het braakliggend terrein aan de Paardskerkhofweg. 
Dat is eigenlijk geen parkeerterrein, maar de gemeente 
vindt het goed dat daar tijdelijk wordt geparkeerd. De 
ingang is wel verplaatst, die ligt nu aan de Oude Engelse-
weg. Via een loopplank kunnen de medewerkers vanaf 
dat parkeerterrein aan de Paardskerkhofweg naar en van 
Grasso lopen.” Bevoorradende vrachtwagens rijden tijdens 
de werkzaamheden het terrein via de Parallelweg op en af. 

Koestraat
Het wordt ook een poosje behelpen voor bewoners van 
een deel van de Koestraat. Tijdens de werkzaamheden 
kunnen zij  twee weken hun auto niet in de eigen straat 
kwijt. Ook voor hen wordt het braakliggend terrein 
beschikbaar gesteld. Al deze en de te realiseren verkeers-
maatregelen zijn tijdig afgestemd met het OBB en winke-
liers in de wijk. 

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, september 2016
Editie Buurtkrant Boschveld

Hamid Azimi in de Paardskerkhofweg
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Aan de slag met een eigen budget
De gemeente stelt vanaf 1 januari 2017 geld beschikbaar dat door bewoners uit Boschveld kan worden besteed. 
Wijkmanager Riekje Bosch vertelt er over.

“In alle buurten, wijken en dorpen in 
de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt 
hard gewerkt aan de nieuwe subsidie-
regeling”, vertelt Riekje. “Per 1 
januari 2017 gaan enkele subsidiere-
gelingen geheel of gedeeltelijk 
verdwijnen en daar komt het Wijk en 
Dorpsbudget voor in de plaats. Eén 

Wijk-subsidie voor en door bewoners 
die in hun buurt aan de slag willen, 
dat is het plan.”

Voor alle bewoners
Het budget is straks beschikbaar voor 
alle bewoners en kan bijna overal 
voor worden gebruikt. Voor Boschveld 

gaat het om ruim € 15.000 per jaar. 
Riekje: “We willen dat bewoners er 
goed en makkelijk mee kunnen 
werken. Met elkaar, om hun buurt, 
wijk of dorp zelf en direct te verbete-
ren. In april hebben we samen met 
wijk- en dorpsraden nagedacht hoe 
het zogenoemde ‘W&D-budget’ eruit 
moet komen te zien. Toen hebben we 
ook de regels gepresenteerd.”

Want hoe de gemeente ook probeert 
zoveel mogelijk vrijheid te geven aan 
de wijken en dorpen, er kan niet 
worden ontkomen aan enkele 
afspraken. Riekje somt wat voorbeel-
den op. “Een initiatief mag niet in 
strijd zijn met de wet. Verder moeten 
de aanvragers een goede boekhou-
ding verzorgen. Het geld kan aan 
bijna alles worden besteed: sociale 
projecten, projecten in het kader van 
de veiligheid of projecten die te 
maken hebben met de inrichting van 
het openbare gebied – het mag 
allemaal.” Wijk- en dorpsraden lieten 
tijdens de bijeenkomst in april weten 
dat ze zelf ook nog wel een regel 
wilden vaststellen: dat de aanvraag 
voor iedereen in de wijk zichtbaar 
moet zijn. 

Samen aan de slag 
Elke wijk of dorp in de stad verschilt, 
weet Riekje. “In sommige wijken zijn 
bewoners al heel ver in hoe zij straks 
met vrijwilligers de aanvragen voor 
W&D-budget willen beoordelen. In 
andere wijken is dat nog niet het 
geval. Ik help graag waar nodig.” 

In oktober is er een bijeenkomst voor 
alle bewoners en vrijwilligers die 
vanaf januari 2017 voor hun wijk of 
dorp aanvragen van eigen buurtbe-
woners gaan beoordelen. Samen met 
het wijkmanagement worden dan 
afspraken gemaakt over gemeen-
schappelijk spelregels en tips en tricks 
voor het beoordelen van aanvragen 
uit je eigen wijk of dorp. Maar ook 
hele praktische zaken als ‘hoe dien je 
een aanvraag in? En wie doet wat 
daarna? En tegen het einde van dit 
jaar zorgen we er natuurlijk voor dat 
alle bewoners uit onze wijk goed 
weten waar en hoe je per 1 januari 
2017 een W&D-budget aanvraag voor 
Boschveld  kunt indienen.

Riekje Bosch: “Boschveld krijgt een eigen budget”. 
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Nieuwe flats in Boschveld
Flats van zestig jaar afbreken? Bij BrabantWonen namen ze dat besluit niet overhaast. Maar na intensief onderzoek 
bleek het de beste oplossing. Boschveld krijgt zeven nieuwe flats in Vlek 21, het gebied tussen de Oude Vlijmenseweg 
en de Copernicuslaan. 

Ontwikkelaar Örjan Game van BrabantWonen legt uit dat 
het niet gebruikelijk is om flats van zestig jaar te gaan 
vervangen. “We hebben dan ook gekeken of een renova-
tie niet beter is. Met zo’n ingrijpende opknapbeurt 
kunnen we het wooncomfort best verbeteren, maar de 
problemen met betrekking tot tocht, vocht en geluidsover-
last los je er niet mee op.” Voor de bewoners is het geen 
schokkend nieuws. Al sinds de laatste opknapbeurt, tien 
jaar geleden, is bekend dat er mogelijk vervangende 
nieuwbouw komt. Wie sindsdien in één van de flats kwam 
wonen, kreeg dat ook te horen van BrabantWonen. 

Verhuisregeling
Onlangs werd het dan zo goed als officieel. Zo goed als, 
want het gaat pas echt door als 70 procent van de bewo-
ners akkoord gaat. De kans dat dit gebeurt is groot, 
gezien de reacties die Örjan en zijn collega’s tot op heden 
mochten ontvangen. Die reacties kwamen onder meer 
binnen, nadat BrabantWonen alle bewoners een brief 
stuurde over het plan. Ook werden er informatiebijeen-
komsten gepland. Die zijn al achter de rug. Daarna komen 
er nog individuele gesprekken. Dan zal het ook gaan over 
de noodzakelijke verhuizing en de daarbij behorende 
verhuisregeling. “Die maken we in overleg met een 
vertegenwoordiging van de bewoners”, kondigt Örjan 
aan. 

Wie vanwege de vervangende nieuwbouw gaat verhuizen, 
krijgt vanzelfsprekend een urgentieverklaring. Omdat de 
afbraak en de nieuwbouw blok voor blok plaats hebben, 
maakt dat het hebben van een nieuwe woning relatief 
eenvoudig. “Vanaf blok twee staat er een nieuwe flat 

klaar voor wie moet verhuizen”, legt de ontwikkelaar uit. 
Daarnaast wordt er ook nog een nieuwbouwplan ontwik-
keld voor nieuwe appartementen op de plaats waar nu 
nog de oude basisschool staat.

Woningwet
In totaal gaat het in Boschveld om 152 flatwoningen en 
dus evenzoveel huishoudens. Hoe de nieuwe flats er uit 
gaan zien, is nog niet bekend. Sterker: het zou zomaar 
kunnen dat het tweede of derde blok anders wordt dan 
het eerste. “Dat is het gevolg van de gefaseerde aanpak. 
In de loop der jaren kan de visie op zo’n flat immers 
veranderen.” De verwachting is wel dat de nieuwe 
appartementen net zo groot zijn als de huidige. “Dat 
heeft te maken met de strenge regels van de nieuwe 
Woningwet, we moeten nog meer dan in het verleden 
woningen bouwen die aansluiten bij het inkomen van de 
bewoners.” De sloop begint in 2019.

BrabantWonen zoekt nog bewoners uit deze flats in 
Boschveld die willen meedenken over de bewonersverhuis-
regeling. Aanmelden kan bij Örjan, o.game@brabantwo-
nen.nl. 

Eén van de flats die plaats gaat maken voor nieuwbouw.

In de huidige flats wonen veel mensen uit het buiten-
land. Omdat zij mogelijk moeite hebben brieven over 
de nieuwbouw te begrijpen, is er voor hen ook 
mondelinge informatie. Ze kunnen daarvoor naar het 
Wijkplein. Het is fijn als lezers van deze nieuwsbrief 
dat aan die mensen vertellen.
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Evenementen: gezelligheid en gedoe
Het aantal grote evenementen groeit overal in Nederland stormachtig en ’s-Hertogenbosch is daarop geen 
uitzondering. Inwoners van Boschveld kunnen er over mee praten. Op het terrein van de Brabanthallen 
werden dit voorjaar Kingsland en de Foute Party gehouden. En dat heeft Boschveld geweten. Ineens popte 
de vraag op: hoe zit dat met het evenementenbeleid van de gemeente?

Een evenement zonder overlast bestaat niet. En dus levert 
zowat elk evenement klachten op. Henri Holtz en Murat 
Yildiz weten er alles van, want zij zijn dag in dag uit bij de 
gemeente bezig met het afgeven en zo nu en dan weige-
ren van vergunningen. “Het aantal klachten groeit”, weet 
Henri. “Dat komt mogelijk door de toegenomen mondig-
heid van mensen”. Feit is dat de gemeente streng toeziet 
op de handhaving van evenementen. Organisatoren die de 
vooraf gestelde geluidsgrenzen overschrijden, lopen 
bijvoorbeeld kans op forse boetes.

Kingsland
Murat vertelt dat de inbreng van inwoners op diverse 
momenten mogelijk is. “Nog voor burgemeester en 
wethouders de kalender vaststellen, kunnen inwoners er 
hun zienswijze over geven. De kalender (s-hertogenbosch.
nl/evenementenkalender.html, red.) is bedoeld om evene-
menten qua locaties, doelgroepen en mogelijke overlast zo 
goed mogelijk te spreiden en de visie van bewoners is 
daarbij welkom.” Per evenement moet ondanks die 
kalender nog een vergunning worden aangevraagd. Voor 
die wordt gegeven krijgen inwoners weer de kans om 
zienswijzen in te dienen. Als de gemeente die naast zich 
neer legt, is er nog de mogelijkheid om bezwaar te maken. 

Bij Kingsland liep het dit jaar anders. Het gemeentebe-
stuur besloot toestemming te geven het dance-event te 
verplaatsen van de Pettelaarse Schans naar de Brabanthal-
len. Dat verraste de wijk en leidde tot klachten, onder 
meer vanwege bezoekers die overlast veroorzaakten in de 
woonwijk.

Klachten
Tijdens en na het evenement kunnen omwonenden en 
andere betrokkenen bezwaren kenbaar maken. Kwestie 
van Stadstoezicht bellen of de meldkamer van de politie. 
In beide gevallen wordt Henri gealarmeerd. De  gemeente 
komt direct in actie, bijvoorbeeld door surveillerende 
medewerkers van afdeling Stadstoezicht een bezoek te 
laten brengen. 

Het blijkt lastig in te schatten of een evenement tot te 
veel herrie leidt. Henri: “Het weer is daarbij erg van 
invloed. Hoe staat de wind? Is het koud? Vochtig? Het 
maakt allemaal verschil. Net als de muziek. Wie bij een 
opera op de Parade blij een stoeltje uitklapt en geniet, 
kan zomaar aan de telefoon hangen als een DJ een paar 
weken later minder decibellen veroorzaakt.”

Brabanthallen
Grote klagers zijn Boschvelders niet, zo is de indruk van 
Murat en Henri. “Mensen beseffen heel goed dat het 
wonen dichtbij de Brabanthallen tot gevolg heeft dat er 
evenementen worden gehouden en dat die tot last of 
overlast leiden.” Dat er toch behoorlijk is gemopperd over 
Kingsland, wordt door Henri en Murat dan ook serieus 
genomen. “Al blijft het lastig om vast te stellen wat nu de 
reden van zo’n toename is.”

Klachten over een evenement?  
Bel Stadstoezicht: 073 - 615 5565.

De Foute Party. Dit soort evenementen leidt zo nu en dan tot overlast in de wijk.
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‘Nederlands, dames!’
Het blijkt dé manier om Nederlands te leren: lessen volgen die niet op lessen lijken. In BBS Boschveld worden ze elke 
vrijdag gegeven. Geen taallessen, maar taalontmoetingen. Zinvol en gezellig, ook voor de vrijwilligers. 

Maja Milic^ević komt oorspronkelijk uit Bosnië. Toen ze in 
de jaren negentig naar Nederland kwam, nam ze zich voor 
zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. Ze volgde 
een integratiecursus en haalde binnen een maand haar 
diploma. “Het toonbeeld van integratie”, noemt Karien 
van Els haar. Karien en Maja zijn allebei vrijwilligster bij de 
taalontmoetingen, die trouwens ‘Meer met Elkaar’ heten. 
“Maja is hartstikke streng”, lacht Karien. “O wee als de 
deelnemers in hun eigen taal met elkaar spreken. ‘Neder-
lands, dames!’, zegt ze dan.” Maja knikt. “Als je in deze 
samenleving iets wilt bereiken, dan moet je echt de taal 
spreken”, vindt ze. En zij kan het weten. 

Rollenspel
Daarmee is meteen het belang van de taalontmoetingen 
verklaard. Thea van de Meerendonk, een andere vrijwillig-
ster, knikt. “Het is belangrijk dat je bij de huisarts goed 
kunt uitleggen wat er is en dat je de dokter begrijpt. Maar 
ook voor plezierige contacten met de buren is het belang-
rijk.” De deelneemsters bepalen zelf waar het over gaat. 
Vraaggericht werken, noemt vrijwilligster Ans Schumacher 
dat. “Dan vertelt een vrouw dat ze volgende week naar de 
dokter gaat en dan doen we een rollenspel. Dan oefenen 
we het gesprek. Hartstikke handig.” En leuk. Want wie 

meedoet, leert meer dan alleen Nederlands. Karien: “Er 
ontstaan hier hechte vriendschappen. En sowieso is het 
voor iedereen een plezierige, wekelijkse afspraak.” 

Dat blijkt. Tijdens het gesprek met de vrijwilligers, wande-
len de deelnemers binnen en wordt er druk en gezellig 
gebabbeld. Als de taalontmoeting van start gaat, verdelen 
ze zich in groepjes. Maja en Ans richten zich op de 
vrouwen die de meeste moeite hebben met de taal, Karien 
doet de iets verder gevorderden en Thea mag de toppers 
begeleiden. Alle groepen bestaan uit louter dames. De 
herengroep heeft vergelijkbare taalontmoetingen in de 
wijk Hambaken.

Enthousiast
De vier dames doen hun vrijwilligerswerk onder de hoede 
van welzijnsorganisatie Divers. Ans begon ermee toen ze 
met pensioen ging. “Ik ben bewust op zoek gegaan naar 
iets dat leuk en zinvol is.” Ze doet het nu een jaar en is 
razend enthousiast. “Het geeft voldoening om te zien dat 
de vrouwen die eraan meedoen zich beter redden. Het is 
voor hen ook een opstapje naar meer, naar een opleiding 
bijvoorbeeld. En verder is het voor ons, vrijwilligers, 
natuurlijk ook ontzettend gezellig.”

De taalontmoetingen worden elke vrijdag in BBS Boschveld gehouden van 9.30 tot 11.30 uur.  
Wie als vrijwilliger mee wil doen, kan zich melden bij Karima Majaiti van Divers, K.Majaiti@divers,  06 - 1137 7902.

Het seizoen van de taalontmoetingen werd in juli afgesloten met een picknick. 
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Welkom in Vlek 18
Welkom, Boschvelders! Tegen de tijd dat deze nieuwsbrief verschijnt, is de 
bouw van eengezinswoningen in Vlek 18 zo goed als afgerond. Het zijn 
allemaal Boschvelders die er hun intrek nemen.

De belangstelling voor de woningen, gebouwd door BrabantWonen, was 
groot. Maar liefst 620 reacties kreeg de woningcorporatie. Omdat gezinnen 
uit Boschveld voorrang kregen, zijn er uiteindelijk 37 huishoudens blij ge-
maakt. Wat ook fijn is: twee bomen zijn op verzoek van de werkgroep Groen 
& Spelen gespaard. In het oorspronkelijk plan zouden ze gekapt worden.

Met de afronding van dit deel van de wijk (blok Voltastraat - Lorentzstraat - 
Amperèstraat - Kamerlingh Onnesstraat) is weer een mijlpaal bereikt in de 
herstructurering van de wijk. Die herstructurering duurt nog tot ongeveer 
2025.

Papa’s en mama’s mogen ook boenen
Vaders en moeders uit Boschveld wordt nadrukkelijk gevraagd om mee te doen met Boschveld Boent. De belangstelling 
van kinderen is best goed, maar er is wel behoefte aan meer begeleiding door volwassenen. Op 7 september is het 
weer te doen.

Boschveld Boent is een succes. De wijk wordt mede dankzij 
deze acties steeds schoner. Toch ligt er nog een hoop 
zwerfafval en dus is er nog genoeg op te ruimen. Op 7 
september verzamelen kinderen zich mét zoveel mogelijk 
ouders om 13.00 uur bij Kindcentrum Boschveld. Met de 
altijd vrolijke Proper Jetje trekken ze vervolgens de wijk in. 
Ook de kraakwagen van de Afvalstoffendienst is er weer 
bij, handig voor wijkbewoners die kosteloos nog wat grote 

spullen kwijt willen. De wagen wordt geparkeerd aan de 
Edisonstraat en Voltastraat.

Na afloop is er vanaf 14.30 uur een gezellige afsluiting 
met wat lekkers. Dan wordt ook de wisselbeker uitgereikt. 
Eén van de kinderen mag die in huis houden tot de 
volgende editie van Proper Jetje.

Bouw 
begonnen
De bouw van het zogenoemde 
CPO-project is begonnen. Tussen de 
Paardskerkhofweg en BBS 
Boschveld worden de 23 woningen 
van de ‘Vereniging Bewust Wonen 
en Werken Boschveld’ gebouwd. 
De bouw duurt negen maanden tot 
een jaar.

Bijzonder is dat een al bestaande 
woning, Paardskerkhofweg 10, met 
een aanbouw tot een logisch 
onderdeel van het nieuwe complex 
van woningen wordt gemaakt. Ook 
bijzonder: het project is zeer 
duurzaam. Zo krijgen de huizen 
geen gasaansluiting. De woningen 
worden verwarmd met zonne-
warmte. 



Boschveld Boent met Proper Jetje
Op 29 juni hebben we weer met een tiental kinderen en meerdere begelei-
ders samen met Proper Jetje zwerfvuil geprikt. De wisselbeker ging naar
kinderen die voor het eerst meededen. Op woensdag 7 september begin-
nen we het nieuwe schooljaar goed met hopelijk veel kinderen en meer begeleiders zodat we de wijk na de vakanties
weer schoon krijgen. Op die middag komt ook de kraakwagen. 
 
7 september Samen met Proper Jetje aan de slag
We gaan op 7 september weer met kinderen en begeleiders aan de slag. We maken in het nieuwe (school)jaar hopelijk
een goede start. Al is er geen goud te winnen, wel geeft het voldoening als de straat weer blinkt als een spiegel en al
het zwerfvuil is opgeprikt. Dat gebeurt dan door de kinderen en we rekenen erop dat er genoeg begeleiders zijn om
met hen mee te lopen.
In voorgaande jaren was er vanuit de gemeente ook een hele boenactie, waarbij de wijk werd ingedeeld in 5 delen. Be-
woners werden gevraagd om hun auto tijdelijk in een ander deel van de wijk te zetten. Dat gebeurde via waarschuwin-
gen huis aan huis en de dag daarna onder de ruitenwissers van de auto's. Dat was veel werk voor enkele vrijwilligers.
Sinds dit jaar heeft de gemeente een andere aanpak voor het schoon houden van de openbare ruimte. Dat gebeurt via
beeldbestek. In een
eerdere Buurtkrant
hebben wij daarover
geschreven. Het bete-
kent dat de boenacties
gepland door het jaar
heen plaats vinden en
niet worden gekoppeld
aan schoonmaakac-
ties door de wijk. Dus
geen aanpak zoals
voorgaande jaren al
gebeurt er wel het een
en ander tijdens die
week onder andere
verwijderen van graffi-
ti, reinigen putten, na-
lopen bestrating. Dat
scheelt ook heel wat
werk voor de paar vrij-
willigers. Het was
soms ook ondankbaar
werk als op de dag dat
een bepaald  deel van
de wijk zou worden
aangepakt er nog een
heleboel auto's ston-
den.
Er komt wel een
kraakwagen van de Afvalstoffendienst.

Kraakwagen
Bij de kraakwagen van de Afvalstoffendienst kunt u uw grof vuil inleveren zonder daarvoor te betalen. Deze kraakwa-
gen staat op 2 plaatsen in de wijk
Voltastraat ter hoogte van Copernicuslaan 89/91 van 13.00 tot 13.45 uur 
Edisonstraat bij de BBS van 14.00 tot 14.45 uur

Bewoners die ziek zijn of slecht ter been kunnen hun grof vuil laten ophalen. Zij moeten dan uiterlijk dinsdag 6 septem-
ber het OBB bellen (073 - 6233 195 of 06 - 2444 9890). Dan wordt het grof afval op die woensdagmiddag opgehaald
door een wagen van de WeenergroepXL, die door BrabantWonen wordt beschikbaar gesteld.
Het is verstandig als bewoners die binnenkort naar de nieuwbouw gaan verhuizen nu al vooruit kijken welke zaken zij
willen weg doen. Dat kunnen ze die dan bij de kraakwagen brengen.

Schone wijk een zaak van ons allemaal
De wijk schoon houden is niet alleen een taak van de gemeente
of maandelijks voor kinderen tijdens Boschveld Boent. Nog veel
te vaak ligt er naast de ondergrondse grof vuil. Het pasje past
(behalve bij de van Leeuwenhoekstraat) op meerdere onder-
grondse containers. Dus als deze vol is of niet werkt, is het een
kleine moeite om naar de volgende te lopen. Soms zitten de on-
dergrondse containers muurvast omdat er veel te grote vuilnis-
zakken ingestampt worden of twee zakken tegelijk. Als dit ge-
drag van een aantal bewoners doorgaat, krijgen wij in het ver-
volg geen gratis kraakwagen meer. Dan moeten de goeden
weer lijden onder degenen die het niet zo nauw nemen.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Karin Claassen
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Boschveldoverleg
Op 27 juni hadden we vlak voor de vakantie een korte vergadering waarin
vooral de lopende zaken besproken werden. Op 5 september staan op de
agenda panden Parallelweg, handhaven tuinen achter flats Zayaz Coperni-

cuslaan en vergunningenbeleid gemeente. Verslag en agenda worden naar zo'n 100 adressen verstuurd en zijn op-
vraagbaar bij secretariaat en ook te vinden op website Boschveld Beweegt.

27 juni Copernikkel en lopende projecten
Wieke Wijnen licht de positie van Copernikkel toe. Volgens haar is het de
eerste sociale coöperatie in Nederland. Verschillende initiatieven uit Bosch-
veld zijn lid van deze coöperatie en de bedoeling is dat de initiatieven elkaar
versterken. Avans Hogeschool heeft 2 van deze initiatieven onderzocht na-
melijk de Wereldkeuken en de Klussendienst. Beide initiatieven leveren
meer geld op dan erin gaat. Zo heeft de Wereldkeuken in heel 2015
€ 10.000 omgezet; in 2016 is dit bedrag nu al bereikt. Sommige personen
uit deze initiatieven stromen via de coöperatie door naar betaalde banen. Er
is veel externe belangstelling voor het initiatief van de coöperatie. 
Verder werd de stand van zaken betreffende de projecten behandeld onder
andere Paardskerkhofweg, start overleg winkelcentrum, procedure over
parkeren enzovoort. Ook werden de vergaderdata voor 2017 vastgelegd.

5 september panden Parallelweg,
handhaven tuinen flats Zayaz
In 4 panden van de Parallelweg zitten uit-
geprocedeerde asielzoekers. In het verle-
den hebben daar personen gezeten die
net uit de gevangenis kwamen en geen
sociale contacten hadden waar zij na hun
detentie terecht konden. Het College stelt
nu aan de gemeenteraad voor om deze
opvang te sluiten. Wij hebben daar vraag-

tekens bij en hebben om een gesprek ge-
vraagd met de betreffende wethouder. 
Zayaz verkoopt grond aan de gemeente
onder andere het gedeelte waarop de
DMT-loods staat en heeft daarom tegen
de bewoners gezegd dat zij de bewoners-
tuin per 1 september schoon moeten ople-
veren. Dat heeft tot enige discussie geleid
en overleg met de gemeente. Wij bespre-
ken de uitslag van dat overleg.

Op dit overleg hadden wij ook graag het
woonomgevingsplan rond de nieuwbouw
van Vlekken 19 en 18 besproken. De ge-
meente wil daarover liever een aparte in-
formatieavond beleggen waarop ook de
fasering van de uitvoering besproken
wordt. Dat is vanwege de vakanties nog
niet helemaal rond. Vandaar dit uitstel.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Alfred Heeroma
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Werkzaamheden in de wijk
In het laatste kwartaal van dit jaar ligt de nadruk op nieuwbouw/onderhoud.
Ook worden plannen voor nieuwbouw voorbereid en als dat gebeurt moet er
ook nog gesloopt worden.

Paardskerkhofweg 
De werkzaamheden van de nutsbedrijven, die de kabels moesten verleggen zijn voor de bouwvakvakantie afgerond.
Alleen kwam daar nog een kabelaar achteraan die nieuwe kabels voor Telecom ging aanleggen. Dus ging alles weer
open en zij kwamen niet helemaal met hun werk klaar. Wij moesten er weer achterheen om te zorgen dat ze de kuilen
voor de woningen dicht maakten.
De aannemer van de bestrating is op 22 augustus begonnen met het werk
aan de Paardskerkhofweg. Er wordt een nieuw riool aangelegd waarbij het
regenwater van het afvalwater wordt gescheiden. De rijbaan en de parkeer-
plaatsen worden opnieuw bestraat. Ook het kunstwerk van Christine Jetten
wordt in dit werk meegenomen. Afhankelijk van het werk wordt eind 2016 of
begin 2017 het groen aangebracht.
Er zijn drie fasen in het werk en de planning is dat eind december het werk
wordt afgerond. Dat is mede afhankelijk van het weer. 
Er is nu begonnen aan de Koestraat/ Oude Engelenseweg. Bewoners van de
Koestraat kunnen tijdelijk parkeren op het oude terrein van de Afvalstoffen-
dienst dat ook gebruikt wordt voor bijvoorbeeld de werknemers van Grasso.
Aannemer en gemeente proberen die periode overlast zoveel mogelijk te be-
perken en daarom kan men nu ook over de stoep naar de woning rijden. Dat
zal enkele dagen niet mogelijk zijn. 
Er is in het Veemarktkwartier een gebrek aan parkeerplaatsen. In de Koe-
straat komen enkele haaks parkeerplaatsen naast het basketbalveld. Ook is
er een nieuw parkeerregeling op de Parallelweg. Vanaf de Koestraat tot aan
de afsluiting bij het stoplicht kan men nu ook parkeren op de fietspadstrook.
Daar moeten bewoners nog aan wennen.

CPO-project Bewust Wonen en Werken Bosch-
veld
Een week voor de bouwvakvakantie heeft de aan-
nemer van dit project al wat graafwerk verricht en
ook de plek waarop niet gebouwd gaat worden, is
verhard. De bewoner van Paardskerkhof 10 is al
die weken druk bezig geweest met aanbouw en
verbouwing van dit pand. Het pand Paardskerkhof-
weg 8 was al door de gemeente opgeknapt. De ko-
mende maanden gaat dan op deze plek flink ge-
bouwd worden en dat zal allemaal wel een jaar in
beslag gaan nemen, voordat deze bijzondere plek
in Boschveld bewoond gaat worden.

Nieuwbouw BrabantWonen (Vlek 18)
Vlak voor de bouwvak lagen op al de daken de
dakpannen en ook de zonnepanelen. Bij de nieuwe
woningen aan de Voltastraat waren de steigers ver-

wijderd en de nutsbedrijven waren daar ook bezig geweest met de huisaansluitingen. Overal zaten al de ramen en
tuindeuren in. Het metselwerk was bij de overige woningen ook bijna overal tot de eerste verdieping gevorderd. Tijdens
de vakantie heeft één onderaannemer nog een week doorgewerkt en al die weken hebben de 'luchtkanonnen' aan ge-
staan om de woningen droog te krijgen. Wij hopen dat dit gehol-
pen heeft. Immers bij Vlek 19 is destijds de oplevering uitgesteld
omdat de woningen nog niet droog 'gestookt' waren. Spoedig
zal er wel een open dag zijn voor de toekomstige bewoners om
de woningen te bekijken. Het zal toch zeker oktober of later wor-
den eer de woningen door de nieuwe bewoners betrokken wor-
den. Immers naast het metselwerk moet er bij een aantal wonin-
gen binnen nog het een en ander gebeuren en ook de bergin-
gen moeten nog geplaatst worden en voor dat laatste moeten
alle steigers weg zijn.
De bedoeling is dat bijna vlak daarna de woonomgeving rond
Vlekken 19 en 18 wordt aangepakt. Daar komt in de komende
maanden nog een inloopavond voor. Bewoners (vooral omwo-
nenden) die nu al deze tekening willen inzien kunnen zich mel-
den bij het secretariaat.

Overige werkzaamheden
* De aannemer die de 40 flatwoningen (Copernicuslaan 105-
183) gaat opknappen heeft op het Copernicuspleintje alvast aan-
sluitingen laten verzorgen. Daarvoor heeft hij net een andere plek uitgekozen als de vorige aannemer, zodat het plein
na de herbestrating weer wat hobbeliger is. Ook hebben bewoners in de modelwoning al kunnen zien wat er in hun
woningen gaat gebeuren. Dus de komende maanden zal in die flats hard gewerkt worden. We hopen voor hen dat de
overlast meevalt, maar de woningen in Boschveld staan bekend om hun geluidsoverlast, dus het zal allemaal niet
meevallen.

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

17



* Bij de gerenoveerde 28 woningen van Bra-
bantWonen in Lorentzstraat en Voltastraat
zijn in de brandgangen hekken geplaatst,
tenminste in die brandgangen waar alle be-
woners voor getekend hadden. Nu is het
wel de bedoeling dat men die hekken ook

sluit. Het komt nog vaak voor dat hekken van de brandgangen open staan en als dan
ook nog de toegang tot de tuin open staat dan is het niet gek als er ingebroken wordt.
* De voetbalkooi wacht nog steeds op de nieuwe bedrading en het nieuwe net. Dat
zou in mei gebeuren, maar het schijnt nu eind september te worden. Op dit moment
zijn er al meer dan 10 draden kapot. Ook hangen draden er slap bij en moeten aange-
spannen worden.
* In de Buurtkrant van mei schreven wij over de reclame en bordjes voor auto's die op
de muren van dit rijksmonument zaten. De grote letters GEA zijn blijven zitten, maar
de bordjes (parkeren voor bezoekers) zijn van de muren van Grasso verwijderd en
voor de parkeervakken geplaatst.
Blijft de vraag waarom dergelijke bordjes nodig zijn als je slagbomen hebt. Zijn er dan
werknemers die zich niet aan de afspraken houden?

Werkzaamheden in de toekomst
* Bewoners vragen ons regelmatig hoe lang de
oude basisschool nog blijft staan. Al 3 jaar is men
bezig met het plan voor de zogenaamde Vlek 3.
Eind juni hebben wij met de wethouder en gemeen-
teambtenaren de afspraak gemaakt dat voor dat
plan een inloopavond in september/ oktober zou
plaatsvinden. In dit bestemmingsplan bouwt Bra-
bantWonen 37 gestapelde woningen en van Wan-
rooy 12 grondgebonden koopwoningen. De bedoe-
ling was dat dit bestemmingsplan in bovengenoem-
de maanden ter visie werd gelegd. Daar is nu weer
een kink in de kabel gekomen. De gestapelde wo-
ningen staan te dicht op de hoofdriolering. Als leek
vraag je je af of ze dat niet eerder via klikmeldingen
(meldingen van kabels en leidingen die onder de
grond liggen) hadden kunnen achterhalen. Het lijkt
een bekend verhaal, want vlak daarbij heeft hetzelf-
de gespeeld met de bergingen van de drie gereno-
veerde flats. Dus weer afwachten.

* Ook bewoners, die graag een woning in het Hart van Boschveld willen kopen, weten hoe het met die plannen gaat.
Als het goed gaat komt er in oktober een voorstel in de gemeenteraad om dat in handen van het College te geven (dus
niet voor elke plan een bestemmingsplan, maar een omgevingsplan). Dan zouden de twee blokken het dichtst bij het
nieuwbouwproject van BWWB (CPO-project) ook door van Wanrooy in de verkoop gebracht worden.
Daarvoor moeten de gymzalen gesloopt worden en dat gebeurt gelijk met de DMT-loods. De huren van die loods zijn
per september opgezegd, maar aangezien we nog niet aan uitvoering toe zijn kan de sloop enkele maanden opge-
schoven worden. 

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's/ afbeelding: Gemeente, Michael Bögels, Nicole Pakker en Alfred Heeroma

Ledenvergadering OBB: nieuw bestuur
Het OBB is 12½ jaar geleden opgericht als vereniging. De statuten zijn op de toenmalige uitgangspunten opgesteld. In
het verleden zijn er nog ledenvergaderingen gehouden. De laatste in 2012. Naast het Boschveldoverleg waren leden-
vergaderingen eigenlijk niet meer zo noodzakelijk.
Omdat de penningmeester het geld van het OBB overgemaakt had naar zijn eigen rekening en niet bereid was dat te-
rug te storten, was een ledenvergadering nodig om de penningmeester uit zijn functie te ontzetten. Bovendien hadden
Mieke Haggenburg en Kees Heemskerk al de statutair toegestane bestuurstermijnen vol gemaakt en zij moesten dus
aftreden. 
Dat betekende dat het bestuur weer aangevuld moest worden tot negen personen (volgens de huidige statuten). Dat is
gebeurd.

Nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur dat op 18 juli door de ledenvergadering is gekozen bestaat uit de volgende personen:
Selma Kromhout, Elsa Reis, Caroline Wijdeven, Fulco Havelaar, Ton Joore, Peter de Laat, Johannes Lijzen, Jacques
Kieft en Rob Verschuur.
De functies moeten onderling nog verdeeld worden. Het is de bedoeling dat de statuten aan deze tijd worden aange-
past en als dat allemaal lukt dan is er op 31 oktober een nieuwe ledenvergadering.
Vanuit de vergadering werd gevraagd of de aftredende secretaris Kees Heemskerk niet kon blijven. Dat was nu niet
mogelijk. Er werd voorgesteld dat hij raadgevend adviseur van het OBB zou worden. Dat moet allemaal nog uitgezocht
worden. Hij heeft wel toegezegd om in de overgangsperiode ondersteunende werkzaamheden naar het bestuur te ver-
richten, totdat het bestuur de nieuwe functies heeft verdeeld en is ingewerkt. 

Tekst: Kees Heemskerk
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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 								
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Oude Engelenseweg 60
5223 KD 's-Hertogenbosch
073 - 621 04 34
06 - 8711 1293/ 8440 2943

NIEUW, NIEUW, NIEUW is onze cafetariagedeelte.
Hier verkopen wij naast de gewone snacks ook onze ge-
haktbal uit de jus (uit eigen keuken) en VERSE vlaamse

friet.

Foto's Willie Voets



Nekpijn geeft kopzorgen!
Helaas kennen veel mensen het fenomeen nekpijn. Dit
kan een zeurende pijn in de nek zijn, maar ook pijn tijdens
het bewegen of een nek die compleet vastzit. Veel men-
sen hebben deze klachten meerdere keren per maand of
per jaar. Daarbij wordt vaak gesproken over een zwaar
hoofd of een krakend geluid tijdens het bewegen van de
nek. Hoofdpijn is tevens een veelvoorkomend bijverschijn-
sel. Ook zijn er mensen met pijn vanuit de nek die uit-
straalt naar de armen. Sommigen krijgen ‘zware armen’ of
tintelingen in de vingers en zelfs krachtverlies in de han-
den en/of armen treedt regelmatig op.

Fysio- en Manuele Therapie Verloop is al geruime tijd ge-
specialiseerd in het behandelen van mensen met nek- en
armpijn. Eén van de meest voorkomende fouten die wij
om ons heen zien bij het behandelen van nekklachten, is
dat er alleen gekeken wordt naar de nek. En laat het pro-
bleem van nekklachten in veel gevallen juist niet alleen in
de nek zitten. Vaak speelt de totale zit- of sta houding een
belangrijke rol in het ontwikkelen en in stand houden van
de klachten. Doordat de nek door een verkeerde houding
verkeerd wordt belast gaat dit op den duur pijnklachten
geven. Spieren worden stijf, de gewrichten raken geïrri-
teerd en het hoofd voelt steeds zwaarder aan. Dit kan te
maken hebben met bepaalde werkzaamheden, denk aan
zwaar tillen of juist veel zitten. Ook naarmate mensen ou-
der worden neemt niet alleen  de bewegelijkheid van som-
mige gewrichten af, maar ook de spierkracht. En juist
deze  combinatie vormt vaak de oorzaak.

Wat valt er aan te doen?

Onze gespecialiseerde Manueel Therapeuten kijken ver-
der dan alleen naar de nek. Zij zijn op zoek naar proble-
men elders in de wervelkolom en een mogelijk verkeerde

balans in spierkracht in de bovenrug en nek. Er wordt sa-
men met de patiënt gewerkt aan het verbeteren van de
houding en stabiliteit. Hiervoor krijgt u  handige tips voor
in het dagelijks leven, maar ook goede oefeningen om de
juiste spieren te versterken. Zeker de spieren die zorgen
voor stabiliteit in de nek zijn erg belangrijk, maar worden
nog vaak vergeten. Om deze spieren te trainen maken de
gespecialiseerde Manueel Therapeuten van Fysiotherapie
Verloop gebruik van een stabilizer, een speciaal hulpmid-
del om de kracht van de halsspieren te meten en te trai-
nen. 

Herkent u zich in deze klachten kom dan even langs op
Celsiusstraat 54 of 70 of bel ons voor het maken van een
afspraak, tel.: 073 -6210 356, web.: www.fysioverloop.nl

Advertorial

Bij de Voorpagina: "Volgend jaar weer!"
Zegt Hanane Taibi, een van de zeven moeders die het wijk-
feest van 9 juli organiseerden. De zeven werden geholpen
door Divers, Kanteel en de BBS. Het weer werkte mee, er wa-
ren heel veel activiteiten, er waren heerlijke hapjes, muzikan-
ten verzorgden optredens. Geen wonder dat het lekker druk
was. Het was mooi om te zien hoe kinderen en volwassenen
met zoveel verschillende culturele achtergronden elkaar von-
den binnen een feest met als thema Hawaii. Daar kwam waar-
schijnlijk niemand van de aanwezigen vandaan!
Heel populair was de glijbaan met enorme hoeveelheden

zeepsop waar
kinderen als
sneeuwpop-
pen beneden
aankwamen
om meteen
weer naar bo-
ven te hollen:
nog een keer!
Ook de spring-
kussens wer-
den druk be-
zocht. 
De evangeli-
sche gemeente
Parousia had gezorgd voor allerlei spelen zoals blikgooien en kegelen.

Er was zelfs een echte Kop van Jut. 

Hanane vertelde dat het feest georganiseerd was om de saamhorigheid in de wijk te bevorderen en daarnaast ook de
betrokkenheid van de ouders met de school. Ook ouderen die weinig de deur uitkomen, waren meer dan welkom op dit
feest. Hanane had al meerdere positieve reacties gekregen toen het feest nog aan de gang was. Dat was niet gek als
je het enthousiasme van volwassenen en kinderen zag.

Tekst: Michael Bögels
Foto's: Michael Bögels en Alfred Heeroma
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