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Sam Weijkamp speelde in 'Hallo Dampkring'
op het theaterfestival Boulevard 

Op het theaterfestival Boulevard zingt in de voorstelling 'Hallo Dampkring'
een dapper koortje van zes kinderen het publiek toe. Ze zijn bezorgd over
het milieu. Ze zijn boos over de bomenkap, de vuile lucht en de opwarming
van de aarde. Aan de volwassenen vragen de kinderen zingend antwoor-
den op hun vragen. De negenjarige Sam Weijkamp uit Boschveld was een
van de zes meespelende kinderen. Ze vertelt over haar theaterdebuut.

Sam heeft vier keer meegespeeld in Hallo Dampkring. Een voorstelling die
te zien was op het Boulevard theaterfestival. De voorstelling werd gespeeld
op locatie: op het Orionveld op het industrieterrein De Brand. 
En jij mocht meespelen? Sam: "Dat is via mijn juf gegaan. Die vroeg een
half jaar geleden of ik mee wilde doen. Ik zei meteen ja. Ik vond het wel heel
spannend, maar ik wilde heel graag. We hebben in totaal zes keer geoe-
fend. Twee keer voor de vakantie en vier keer erna. De andere kinderen die
meespelen zijn iets ouder, maar niet veel."

Zingend vragen stellen
Vertel iets over de voorstelling, waar gaat de voorstelling over? Sam: "De
voorstelling gaat over het slechter worden van de aarde en dat wij daar beter
voor moeten gaan zorgen. We hebben zingend vragen gesteld aan het pu-
bliek en het publiek moet dan ook zingend antwoorden."
Hoe gaat dat precies? Sam kijkt naar haar moeder. Even weet ze het niet
precies meer. Haar moeder laat het boekje van theater Artemis zien. Deze
theatergroep heeft de voorstelling gemaakt en geregisseerd. "Kijk, zo gaat
het", zegt haar moeder. "De kinderen zingen de normaal gedrukte tekst en
het publiek zingt de vet gedrukte tekst. Een liedje was op de wijs van Tulpen
van Amsterdam. Dit liedje moesten de volwassenen helemaal zingen, maar
de meeste volwassenen kennen dat liedje wel."

Het ging vanzelf
Nou Sam, dan heb je wel een belangrijke rol gespeeld. "Nee hoor, eigenlijk
niet. Ik vond het gewoon, het ging vanzelf. Ik wist de tekst goed uit mijn
hoofd." Haar moeder vond het spannender dan Sam. Ook haar oudere zusje
is naar de voorstelling geweest. Er kwamen gemiddeld 30 mensen per voor-
stelling. Het was niet helemaal uitverkocht. Sam speelde op woensdag en
donderdag en twee keer op zaterdag. "Dat was best pittig, twee voorstellin-
gen op een dag. Maar ik wil volgend jaar wel weer mee doen. Ik was niet ze-
nuwachtig, maar ik ben wel gewend om voor mensen te staan en iets te
doen. Ik vond het jammer dat het voorbij was."

Cool
Misschien moet je later een theateropleiding gaan volgen, Sam! Want vol-
gens mij zit het acteren wel in het bloed. En dat laat ze wel merken wanneer
ze over de solo's in de voorstelling spreekt. "Ik heb er twee moeten zingen.
Dat ging wel goed. Een solo ging over: 

‘Hallo Dampkring, ik wil weten hoe dik jij bent, hoeveel gaten jij al hebt en
hoe lang jij nog leeft. Hoe oud ben jij, hoe ben jij ontstaan. Als jij weg bent,
zijn wij dan ook weg. Als jij weg bent, zijn we dan ook weg. Kan de NASA
dan nog een nieuwe maken’...     ➞
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Promotie foto 'Hallo Dampkring'



Aanleg waterzuivering bouwproject (helofytenfilter)
Tijdens de bouwvak lag het werk niet stil op
het bouwterrein van BWWB; de firma Wetlan-
tec heeft er twee, door het project bekostigde,
helofytenfilters aangelegd. …Èén op het ter-
rein en één op de punt van de Paardskerkhof-
weg en Edisonstraat. 

Het filter maakt het afvalwater van douche,
keuken, wasmachine en toilet van alle huis-
houdens, inclusief bezoekers, schoon. Een he-
lofytenfilter is een natuurlijke waterzuivering
met zand. Een en ander heeft tot gevolg dat
de woningen niet aangesloten zijn op de tradi-
tionele riolering. In het zandfilter gaan aerobe
(met zuurstof) en anaerobe (zonder zuurstof)
bacteriën in het afvalwater aan het werk; in sa-
menwerking met de zandkorrels zuiveren ze
het water. De aanplant van waterminnende
planten, zogenaamde helofyten, maakt dat het
filter 'open' blijft. Bacteriekoloniën zetten zich
vast op de wortels en worden zo door middel
van het groeiproces naar de diepte van het fil-
ter geholpen (symbiose), dit optimaliseert het
gehele proces.

Het water dat gezuiverd is door het filter wordt
opgeslagen in een ingegraven reservoir en
van daaruit via een apart leidingnetwerk terug-
geleid naar de woningen om de toiletten door
te spoelen. Het project gaat hier minimaal
2500 liter (goed voor 70 personen) schoon
drinkwater per dag mee besparen, dit water
hoeft dus niet meer door het grote waterzuive-
ringssysteem aan de rand van de stad gezui-
verd te worden.

Samen met deskundigen van de gemeente kij-
ken de toekomstige bewoners hoe het water
gezuiverd wordt. In samenwerking met het
kenniscentrum STOWA is hiervoor een monito-
ringsprogramma opgesteld. Het is de bedoe-
ling om de kwaliteit van het water over een
aantal jaren te meten, want de bewoners wil-
len dat het overtollige water (inclusief hemel-
water), schoon terug de bodem in zakt. 
In het meet-programma staat de volksgezond-
heid voorop en naast de wettelijk NEN-stan-
daard wordt er ook gekeken naar nieuwe ver-
ontreinigingen die veelal in medicijnen en cos-
metica voorkomen; dat vraagt dus om een be-
wust gebruik van deze producten.
Omdat de groei van de planten in het najaar
ophoudt gaan de bewoners de helofyten er in
het voorjaar zelf in zetten om de werking van
het zandfilter verder te optimaliseren en omdat
het oog ook wat wil worden er mooie helofyten
uitgezocht.
In het komende najaar zal het helofyten langzamerhand op gang komen als de eerste woningen betrokken worden.

Tekst: Leidi Haaijer
Foto: Hannie Borsetti
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Sam klinkt nogal cool wanneer ze dit vertelt. Ze heeft wel een kritische op-
merking. Zo eigenwijs klinkt ze wel. "Tijdens de voorstelling was het niet fijn
om met een apparaatje met allerlei draden op je rug te lopen en met een mi-
crofoontje en een oortje. Maar het stoorde mij niet. We hebben ook nog een
dansje gedaan in de voorstelling en een vraag gesteld aan het publiek over
het milieu. Toen heb ik met een andere jongen iemand uit het publiek ge-
haald en die hebben we nat gespoten. Dat was een man die vaak met het vliegtuig gaat en dat is slecht voor het mi-
lieu. Voor straf werd hij natgespoten." Ze geniet er nog van. Ze somt nog even de drie grootste zondes op van het kli-
maat en dat zijn: afval niet scheiden, met het vliegtuig en in de auto rijden. En dat voor een negenjarig meisje. Drome-
rig: "Misschien wil ik later wel zangeres worden of een You Tuber."
Talent heeft Sam in ieder geval. Of ze nou actrice of zangeres wordt!
Tekst: George van der Zande
Foto: Jean Philipse

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

Plaatsing helofyten filter



De wandelclub 
Iedere dinsdagochtend klokslag 10.00 uur is de BBS voor een aantal oude-
re wijkbewoners de verzamelplaats voor een kloeke wandeling variërend

van drie tot zeven kilometer in en om de wijk. "De lengte van de wandeling is afhankelijk van de conditie van de wan-
delaars", zegt Sjef Opstraat. Hij is min of meer de spil van de wandelclub. 

Het project 'Wandelen in de Wijk', een laagdrempelig beweegaanbod met een sociaal tintje, is een initiatief van
’S-PORT van de gemeente. De vijf wandelroutes zijn samengesteld door de gemeente en liggen bij de BBS Boschveld.
Uiteraard kunnen de wandelaars afwijken van deze routes en een eigen route kiezen, wat soms ook gebeurt. Wat wil
de gemeente met dit project? Het antwoord is simpel: de gemeente wil ouderen in beweging houden of krijgen, ook so-
ciaal gezien. En zo is er in iedere wijk een wandelclub opgericht met eigen routes. In de Kruiskamp wordt op donder-
dagmorgen gelopen. De wandelaars krijgen ook een presentje van de gemeente als de tienrittenkaart vol is. Het is
eenmalige actie van de gemeente om het wandelen aan te moedigen. Trots laat Sjef ons de wandelsokken zien. "Het
is goede kwaliteit zo te zien", zegt hij. 

"De eerste keer heeft de initiatiefneemster van de ge-
meente om ons enthousiast te maken meegelopen. Dat is
gelukt." Sjef zegt dat het wandelen vrijblijvend is. "Er zijn
mensen die een langere route willen lopen, maar er zijn
ook mensen die een korte route willen lopen. De langste
route is 7½ kilometer. We zijn dit jaar gestart en we zijn nu
wekelijks met acht mensen, twee mannen en zes vrou-
wen. Maar dat mogen er best meer worden." Een oproep!
Bij deze.

"We beginnen bij de BBS met een kopje koffie, het is ten-
slotte ook een sociaal gebeuren. Nu in de vakantietijd lo-
pen er minder mensen mee. Het enthousiasme voor het
wandelen is wel gegroeid. We hebben ook een soort van
telefooncirkel, zodat we elkaar kunnen bellen wanneer ie-
mand niet kan, anders staan we maar voor niks te wach-
ten." Dat is slim bedacht. 
"Eenmaal onderweg praten we over van alles, onze
kwaaltjes natuurlijk is wekelijkse kost, de dagelijkse din-
gen, de Bossche politiek. De meesten zijn blij dat er ein-
delijk een nieuwe burgemeester komt. En we snappen
ook niet dat het BoschBeest weg is op het Wilhelmi-
naplein. Daar stond de uil toch mooi? Kijk maar eens hoe-
veel de verplaatsing heeft gekost. Ze doen maar van onze
belastingcenten. Over dat soort zaken hebben we het tij-

dens het wandelen. Ook de Bartenbrug komt weleens
voorbij." Veel gemopper dus? "Niet alleen, er komen ook
leuke dingen voorbij over bijvoorbeeld de kleinkinderen.
En er wordt onderweg zo'n paar keer geappt met de kin-
deren. Dat doen ook wij ouderen tegenwoordig!", aldus
Sjef

"We hebben ook al een keer een eigen route gelopen.
Naar Het Bossche Broek. Dat was best pittig, maar heel
mooi. Niet iedereen lukt het, maar je kunt afhaken, geen
probleem. Het is vrijwillig. Maar meestal lopen we dezelf-
de routes, dat gaat niet vervelen. Onze stad Den Bosch is
mooi." 
Wij van de redactie geven Sjef nog een wandeltip. De
Paadjesmakers uit Den Bosch hebben ook leuke wande-
lingen in onze stad. Kijk maar eens op hun website. Sjef
(80) die dit najaar weer naar zijn familie in Brisbane in
Australië gaat, is druk bezig met de voorbereiding. Maar
voor wandelen maakt hij tijd. "Ik loop ook nog met een an-
dere man iedere week mijn rondjes door de wijk. Ikzelf
ben altijd een wandelaar geweest en ook een fietser. Dat
houdt me fit!"

Tekst: Geroge van der Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Sjef Opstraat (tweede van links) gaat regelmatig met buurtgenoten wandelen



Copernicuslaan 70, een bijzondere woon-
vorm

Boschveld is een kleurrijke wijk. Dat weet iedereen in en buiten de wijk.
Maar weten de Boschveldbewoners ook dat de wijk een bijzondere woon-
vorm herbergt? In de twee laatste flats aan de rechterkant van de Copernicuslaan wonen op de begane grond 13 be-
woners met één of meerdere beperkingen. Met steun en begeleiding van SWZ-medewerkers leven de bewoners een
zo zelfstandig mogelijk bestaan. Iedere bewoner heeft een eigen appartement met een woonkamer met keuken, een
slaapkamer en een badkamer. Dat zelfstandig wonen lukt heel aardig, vinden wij van de redactie.  

Liesbeth van Malsen ontvangt ons heel uitnodigend en
neemt ons mee naar de tuin. Liesbeth is een van de be-
roepskrachten in deze SWZ-woonvorm. "Nee, ik ben niet
de baas hier. We zijn een zelfsturend team dat zorg
draagt middels een 24-uurs voorziening. Er is dus altijd
zorg aanwezig. We hebben tien beroepskrachten en di-
verse kookvrijwilligers. Nicole en Max ,die ook aanwezig
zijn, koken ieder een paar dagen per week. In Den Bosch
zijn twee van deze kleinschalige woonvormen voor men-
sen met een zorggradatie van 1 tot 7. Een man of vrouw,
die zich ondanks een beperking, goed kan bedruipen
komt niet in aanmerking voor deze woonvorm."

In de tuin zitten enkele bewoners gezellig aan de koffie.
De maaltijd, gebakken aardappeltjes met sla, is intussen
verorberd. "Het was lekker", zegt Anja. 
Anja die op de foto staat bij dit artikel, is absoluut een vro-

lijke noot. Daar komt Betty aanlopen, die is bijna blind. Ik
pak een stoel voor Betty. Ook lekker gegeten?  "Heerlijk."
De meeste bewoners koken niet, dat betekent dat er
meestal gezamenlijk wordt gegeten. Bewoners kunnen
ook op de kamer eten. Iedere dag wordt er gekookt, verse
groenten. De boodschappen worden online besteld en
wekelijks op donderdag gebracht door COOP supermarkt.
Anja: "We zijn een van de weinige locaties waar kookvrij-
willigers iedere dag komen koken." Heb je ook inspraak
op wat er op tafel komt? "Nee, dat hoeft niet, dat regelt de
begeleiding. Dan weten we zeker dat er veel variatie op
tafel komt." Anders wordt het iedere dag friet? "Nee hoor,
maar het is lastig voor ons om het menu samen te stel-
len." Betty zegt dat ze soms zelf kookt. "Ik schil ook de
aardappels voor de bewoners. Dat kan ik gewoon goed."

Betty woont hier vanaf 2006. "Ik heb het naar mijn zin hier,
maar ik wil uiteindelijk weg om zelfstandig
te gaan wonen." En dan Anja. Ze woont tien
jaar in deze woonvorm. "Ik ben hier wel op
mijn plek. De verzorging is goed, het zijn al-
lemaal leuke mensen." Met trots vertelt ze
dat ze aan een actie meedoet. Met een vro-
lijke lach: "Ik ben genomineerd voor de
Gouden Venus van Milo. Heb je daar ooit
van gehoord? Andere mensen hebben me
hier voor opgegeven en nu moet ik heel
veel stemmen vergaren om te winnen." Hoe
doe je dat? "Ga naar de website en klik op
de foto waar ik met Marco Borsato op sta.
Daar ben ik een heel grote fan van." Dat
gaan we zeker doen. Jullie ook? Op
www.goudenvenusvanmilo.nl. Anja vertelt
dat ze alle cd's heeft van Marco Borsato.
De vader van Anja heeft onlangs een tuin-
kasje op hoogte gebouwd voor het kweken
van groenten. De bedoeling is dat Anja dat
gaat  bijhouden, maar de hele woonvorm
kan er gebruik van maken.

Hoe ziet een dag eruit van een bewoner?
Liesbeth: "Bewoners kunnen bellen hoe laat
ze 's morgens uit hun bed willen. De mees-
ten hebben hulp nodig bij het douchen en
het aankleden. Daarna gaan er bewoners
naar een dagbesteding, een activiteit of
naar de zorgboerderij. Zo doet een bewoner
vrijwilligerswerk in Anthoniegaarde. Anja
gaat naar onder meer met de taxi naar Park
Boswijk in Vught. Ik geef daar mensen eten
en maak een praatje met hen."
En dan de actieve Betty. "Een dag per week
werk ik bij de Stolp. Dan serveer ik koffie en
thee voor een biljartclub. Tweemaal per
week loop ik hard, ga ik zwemmen en doe
ik aan, yoga. O ja, ik maak ook zelf kaarsen
die ik weer verkoop." En Herman heeft een
vrijwilliger die met hem naar de markt gaat.
Liesbeth: "Maar we kunnen best nog wel
wat vrijwilligers gebruiken, er is genoeg te
doen hier." Een leuke uitnodiging om hier
vrijwilligerswerk te gaan doen, toch!

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Anja gaat voor de Gouden Venus van Milo



Praktische hulp bij administratie voor men-
sen met verslavingsproblematiek

Addicts for Addicts (A4A) is een groep ervaringsdeskundigen in de versla-
vingszorg. Zij willen mensen, die kampen of hebben gekampt met een verslaving, ondersteunen in hun herstelproces. 

Naast het verslavingsprobleem zelf, zijn er vaak op ande-
re (leef)gebieden ook problemen ontstaan. Door de ver-
slaving is er vaak weinig aandacht voor andere zaken en
uit zich dat door verstoorde relaties, problemen op het
werk,  problemen  ten aanzien van  geldzaken enzovoort.
Zaken die het herstelproces dan wel het los komen van
verslaving verstoren. Van de contacten die A4A heeft, ho-
ren ze dat onvoldoende zicht en grip op administratie en
financiën vaak voor veel ellende zorgt.

Addict for Addicts (A4A), richt zich daarom met name op
administratieve en financiële problemen. Het is een prak-
tisch probleem en daardoor goed op te pakken, maar ook
een wezenlijke zaak. In eerste instantie ondersteunen ze
met het op orde brengen van de post en de administratie,
zodat er inzicht ontstaat in de financiële situatie en hoe
ernstig het is.
Daarnaast begeleiden ze bij de te nemen stappen om uit
de problemen te blijven / te komen.
Als er op dit gebied stabiliteit ontstaat, kan ook het her-

stelproces met succes afgerond
worden en er weer een behoorlijke
manier van leven ontstaan.

A4A doet dit voor iedereen die te
maken heeft met een verslaving,
zowel diegene die bezig zijn met
hun herstel / afkicken als degene
die nog niet zover zijn. Voor de laat-
sten kan dit zelfs de weg openen en
leiden naar herstel 

Wil je weer wat grip op de situatie en controle over je ad-
ministratie? Met jullie samen proberen ze de zaken weer
inzichtelijk te maken. Aarzel niet om contact met ze op te
nemen. De hulp is gratis
Ze zijn te bereiken via het contactformulier op onze websi-
te: www.addictsforaddicts.nl of telefonisch op 
06 -1022 8501.

Tekst: Persbericht

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Copernikkel groeit uit jasje en krijgt extra ruimte in tweede winkel

Copernikkel groeit en bloeit. Het pand midden in het win-
kelcentrum van Boschveld kan alle drukte nauwelijks aan.
Activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen vragen wis-
selend en soms tegelijk om aandacht. Bewoners lopen in
en uit. De een wil iets weten, een ander komt buurten of
een kop koffie drinken. En dat allemaal in één grote ruim-
te. Gelukkig heeft Copernikkel sinds kort voor al die activi-
teiten een tweede winkel tot haar beschikking. Vlakbij,
'een paar deuren verder' dan het huidige pand. De ruimte
van de gemeente is tijdelijk totdat het winkelcentrum
wordt opgeknapt. De NaaiMeetup verhuist naar de nieuwe
winkel. Misschien gevolgd door De Vrije PC. De Ma-

kersplaats, een nieuw initiatief rond techniek, heeft er een
vast onderkomen gevonden. Net als de taallessen en
sommige vergaderingen. En de huidige Copernikkel? Die
gaat door zoals ze al jaren bezig is, alleen in een wat rus-
tiger omgeving.
Leidi Haaijer: "We zijn het pand nu aan het opknappen.
Onder meer met een fraaie muurschildering. Op zaterdag
23 september, tijdens Nationale Burendag, gaan we offici-
eel open en is de nieuwe winkel voor iedereen te bezichti-
gen. Een feestelijk dag met muziek, workshops en nog
veel meer waarvoor heel Boschveld is uitgenodigd."
Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit

De vrouwen van de NaaiMeetup verhuizen hun naaimachines naar de ‘nieuwe’ Copernikkel



Zomerfeest Boschveld – een dag uit duizen-
den!

Op zaterdag 8 juli stonden de springkussens, decoraties, optredens en al
het lekkers weer klaar! Het Zomerfeest 'Duizend-en-een-Nacht’, georganiseerd door Boschveld Actief, was op deze
dag weer in volle gang. Ook Kanteel had haar deuren wederom geopend voor nieuwsgierige buurtbewoners.

In de prachtig versierde theehoek konden mensen ontspannen genieten van de bijbehorende thee en pannenkoeken.
In het waarzeggers-paleis kregen jong
en oud de meest geweldige toekomst
voorgeschoteld. En op de springkussens
en buikschuiver konden kinderen zich
uitleven als nooit tevoren.
Het Buurtpodium zorgde voor wervelen-
de optredens en leuke workshops, even-
als de Boschveldtuin. Alle decoratie er-
omheen zorgde voor een prachtige sfeer
die middag
Met zo'n 200 tot 250 bezoekers was het
weer een groot succes! 
Alle vrijwilligers hebben weer hard ge-
werkt, maar alle positieve verhalen zorg-
den ervoor dat de energie goed besteed
was.
Met dank aan de vele sponsors, met
name gemeente, BBS, BAB en KC ’t
Boschveld, want zonder hen is het feest
ook niet mogelijk.

Inmiddels kijkt Boschveld Actief weer
vooruit, onder andere naar Burendag,
Sinterklaas en het Winterfeest. Hou Fa-
cebook (Boschveld Actief) in de gaten
voor alle activiteiten die deze groep vrij-
willigers organiseert.

Iedereen die heeft geholpen, ontzettend
bedankt!

Oosterse groet,
Boschveld Actief

Foto's: Michel Lensen / Boschveld Actief Alfred
Heeroma

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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De vrijwilligers van Boschveld Actief

Bezoekers wisten het Zomerfeest goed te vinden

Waarzegster

Schminken



Wintervoorstelling gaat over familie
‘Bewoners Boschveld spelen de hoofdrol’

Boschveld is een eigenzinnige en actieve wijk. Dat zie je ‘achter het spoor’ te-
rug aan verschillende initiatieven die de wijk rijk is. De Boschveld  Wereldkeuken, de fietswerkplaats, de klussendienst,
de Boschveldtuin en nog veel meer zijn daar goede voorbeelden van. Ook theater en muziek krijgen de aandacht die
ze verdienen. Na het succes van ‘Held van Boschveld’ vorig jaar brengt theatermaker Janneke Franke eind dit jaar, be-
gin volgend jaar een nieuwe voorstelling op de planken. "Deze voorstelling samen met de Boschveldband gaat over fa-
milie,’"vertelt ze. "Dichtbij in de wijk of juist veraf voor nieuwkomers die hun land zijn ontvlucht. Over heimwee en ver-
bondenheid. Over verlangen en onmogelijke keuzes. De verhalen van bewoners zijn het startpunt van de voorstelling.
Bewoners spelen als muzikant, speler, danser, verteller of achter de schermen de hoofdrol."

De tweedaagse
voorstelling 'Held
van Boschveld'
vorig jaar was een
groot succes. Op
de voorstelling in
september kwa-
men zo'n vierhon-
derd bezoekers
af. Een honderdtal
mensen, veelal
bewoners, zorgde
voor een fantas-
tisch optreden op
verschillende
plekken in de wijk.
De reacties waren
meer dan lovend:
"Boschveld is een
bijzondere wijk.
Dat zie je in elke
vezel van deze
voorstelling te-
rug."

Aansprekende
scènes
"We maken de ko-
mende voorstel-
ling met z'n allen,"
legt Janneke uit. "Vanuit coöperatie Copernikkel gaan be-
woners, bewonersgroepen, instellingen, muzikanten, dan-
sers en spelers aan de slag. Dat doen we om de verhalen
van bewoners een podium te geven. Door mee te doen
krijgen de bewoners ook nog eens een stem. Een stem
die in theaterland jammer genoeg niet zo vaak is te horen.
De voorstelling die we twee keer opvoeren, gaat over fa-
milie. Een thema dat speelt in Boschveld en zal zorgen
voor aansprekende scènes tijdens de tweedaagse thea-
ter- en muziekroute. Hoe zit het nou met dat familiege-
voel? Gaan Marokkaanse families anders met elkaar om
dan Turkse? Trekken Somalische families meer naar el-
kaar toe dan Nederlandse? Zijn we juist in Boschveld niet
allemaal familie?"

Voor heel de familie
De theater- en muziekroute is een echte wintervoorstel-
ling. Met veel lichtjes en afhankelijk van het weer mis-
schien wel met sneeuw. Lekker warm ingepakt gaan de

bezoekers van de voorstelling op pad door de wijk. Daar
staan ze stil bij verschillende scènes, toneelstukjes en
muzikale optredens. Alle scènes hebben met elkaar te
maken en leiden uiteindelijk naar een groot feest voor de
hele Boschveld-familie.

Een Russisch liefdeslied
Janneke: "Ik ben nu bewoners van Boschveld aan het in-
terviewen. Als medebewoner. Ik vraag wat familie voor
hen betekent. Wat nou dat familiegevoel is. Of verschillen-
de culturen verschillend over familie denken. De uitkomst
van die gesprekken zijn de rode draad voor de voorstel-
ling. In oktober beginnen we met het koortje van bewo-
ners dat een belangrijke rol speelt tijdens de voorstelling.
We zingen allerlei liedjes van over heel de wereld. Een
Turks slaapliedje, een Nederlandse smartlap, een Rus-
sisch liefdeslied of een Somalisch bruiloftslied. Lekker met
z'n allen zingen met een voorstelling eind dit jaar, begin
volgend jaar in het verschiet."

Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf smit

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Doe ook mee

Wilt u (anoniem) met Janneke Franke praten over 'familie' of haar uw verhaal vertellen? Heeft u zin om mee te spelen
in de voorstelling of om juist achter de schermen een handje toe te steken? Misschien is meezingen in het koortje iets
voor u of kent u nog liedjes die daarvoor geschikt zijn? Bel (06 - 4120 9597) of mail Janneke 
(jannekefranke@gmail.com).

De voorstelling Held van Boschveld in 2016 was een groot succes. 
Rechts op de foto in het rood Janneke Franke



Activiteiten Steunpunt De Westhoek
Nu de zomer tegen het einde loopt, worden Boschvelders
opgeroepen om deze herfst en winter eens deel te gaan
nemen aan de door het Steunpunt georganiseerde activi-
teiten.

Biljarten
De nieuwe club van 12 leden kan nog wel wat beginners
en gevorderden gebruiken om de onderlinge competitie
spannender te maken. Later in het seizoen kan worden
deelgenomen aan de Bossche competitie. Er wordt gratis
lesgegeven en er wordt geen contributie betaald. Je kan
komen wanneer het je uitkomt, er is geen verplichting aan
uw deelname. Na het voetbal kunnen dames bij het biljar-
ten bewijzen dat ze niet onderdoen voor de mannen. Als u
nog nooit heeft gebiljart, het kan u geleerd worden.
Dinsdags wordt er geoefend van 13.00 tot 16.00 uur en
alles is vrijblijvend. Op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur
is er een vrije inloop. 

Bingo
Dit oud Holland-
se spel is iedere
donderdagvond vanaf 19.00 uur.

Kaarten
Iedere woensdag van 13.30 tot 16.00 uur wordt er ge-
kaart; jokeren, rummikub, maar eventueel ook andere
spellen. Iedere zondag vanaf 13.30 uur is er prijskaarten.
Er zijn dan gratis hapjes en lage consumptieprijzen

Koffiedrinken
Gewoon anderen
mensen ontmoeten
tijdens bij een kopje
koffie? Het kan iedere
maandagmorgen van-
af 10.30 uur. De eer-
ste twee kopjes zijn
trouwens gratis!

Steunpunt De West-
hoek is te vinden op
Van Leeuwen-
hoekstraat 2

Tekst: Westhoek
Foto's: Onbekend

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Vrijwillige mentoren MentorMaatjes 'Een
Nieuwe Stap'

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is niet voor ie-
dereen even gemakkelijk. MentorMaatjes zoekt vrijwillige mentoren voor de regio 's-Hertogenbosch. Als mentor geef je
een leerling uit groep 8 of de brugklas extra steun en begeleiding. 

Vrienden helpen elkaar. Daar zijn het vrienden voor. Maar
wat nou als je geen vrienden hebt? Geen oudere broer of
zus die je helpt met je huiswerk of andere problemen in
groep 8 of de brugklas? Veel leerlingen lopen daar tegen-
aan. Ze komen er gewoon even niet uit, een beetje aan-
dacht zou dan heel fijn zijn. 

Humanitas brengt deze leerlingen in contact met een
MentorMaatje. Dit zijn jonge vrijwilligers (van 18-40 jaar)
die gedurende een jaar in wekelijkse één op één gesprek-
ken van gemiddeld een uur met de leerling optrekken. Het
doel is het verbeteren van de schoolprestaties, het positief
beïnvloeden van het gedrag van de leerling en het vergro-
ten van het zelfvertrouwen en de motivatie. 

Humanitas Mentormaatjes start dit voorjaar met een trai-
ning. Iets voor jou? Of ken je iemand die dit wil? Men-
torMaatjes 'Een Nieuwe Stap'  is op zoek naar mentoren. 
Kom jij ons team versterken? Meld je nu aan!

Als mentor …
• Durf je te confronteren, maar heb je ook respect voor de

leerling
• Ben je een luisterend oor en vertrouwenspersoon
• Help je met praktische dingen, zoals het verbeteren van

de Nederlandse taal
• Geef je tips over school, huiswerk plannen en zo nodig

help je ook met het schoolwerk
• Onderneem je samen leuke, passende activiteiten

Ben jij één van onze nieuwe mentoren voor Men-
tormaatjes 'Een Nieuwe Stap'
• Ben je tussen de 18 en 40 jaar
• Heb je affiniteit met de problematiek van leerlingen in

groep 8 en de brugklas
• Ben je één tot twee uur per week beschikbaar 
• Zorg je ervoor dat de jongere weer meer zelfvertrouwen

krijgt
• Ben je bereid deel te nemen aan trainingen

Mentormaatjes 'een nieuwe stap' begeleid leerlingen van-
af groep 8 tot in de brugklas. 
De begeleiding vindt plaats op een plek die voor de jonge-
re prettig is bijvoorbeeld thuis, op school of in een wijk-
centrum.

Wat krijg je er voor terug?
• Een training om leerlingen goed te kunnen begeleiden

(incl. certificaat)
• Professionele begeleiding, altijd iemand om op terug te

vallen
• Thema-avonden over relevante onderwerpen
• Terugkombijeenkomsten om je ervaringen te delen en

nieuwe ideeën op te doen
• Een leerervaring die uitstekend op je cv staat (je kunt er

ook je stage van maken)
• Reis- en onkostenvergoeding

Ben je geïnteresseerd?
Laat dan wat van je horen. Stuur je reactie en cv
naar v.majoie@humanitas.nl onder vermelding van: vaca-
ture Mentormaatjes 'Een Nieuwe Stap'. 
Heb je eerst nog een vraag? Bel dan gerust met Viola Ma-
joie, Coördinator Humanitas MentorMaatjes  'Een Nieuwe
Stap', bereikbaar via 06-12778026 
Kijk op ook op onze website: https://www.humanitas.nl/af-
deling/s-hertogenbosch/

Tekst: persbericht

Fatima Zahra Jallal 

☎ 06 - 5326 5206

Fatima-zahra@bredebosschescholen.nl



Informatie-
bijeenkomsten voor

(alleenstaande) 
ouders in Boschveld

in de Ouderkamer
Wellicht bent u al bekend met
de Ouderkamer, maar we schrij-
ven er graag nog eens over.
De afgelopen schooljaren kon-
den ouders op elke donderdag-
middag terecht bij de Ouderka-
mer, een samenwerking tussen
school ’t Boschveld en Welzijn
Divers. Aan de hand van the-
ma's werden er gesprekken ge-
voerd over met name opvoe-
ding.
Vanuit de Ouderkamer is onder
andere de actieve vrijwilligers-
groep Boschveld Actief ont-
staan.

Maar het is ook duidelijk geworden dat Boschveld veel een-oudergezinnen kent. En alhoewel dat natuurlijk
niet automatisch betekent dat het daar slecht gaat, zien we regelmatig dat deze ouders wel een steuntje in
de rug kunnen gebruiken.

Daarom zijn Anneke Baks en Michel Lensen, beiden van Divers, een tijd geleden begonnen met het geven
van dit steuntje. 
Eerst is er een gesprek geweest met een afvaardiging van deze groep bewoners, om te kijken waar behoef-
te aan is.
Op basis daarvan zijn er al enkele bijeenkomsten geweest.

Na de zomervakantie pakken we dit graag op. We willen elke maand twee informatiebijeenkomsten orga-
niseren met onderwerpen die relevant zijn voor alleenstaande ouders.
Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere ouders niet welkom zijn. Dit alles doen we onder de naam
van de Ouderkamer.

Deze bijeenkomsten worden gegeven door mensen die verstand hebben van het onderwerp. Dit kunnen
professionals zijn, maar ook vrijwilligers die veel ervaring hebben met dit onderwerp.

Dus in het kort: informatiebijeenkomst voor met name alleenstaande ouders over allerlei onderwerpen die te
maken hebben met kinderen en opvoeding.

In het schema kun je zien wat er wanneer wordt georganiseerd.
Via flyers en Facebook willen we mensen zoveel mogelijk uitnodigen.
Heb je interesse? Meld je dan even aan. Dan weten wij hoeveel mensen er komen.
Deelname is gratis en alle bijeenkomsten vinden plaats in BBS Boschveld.
Als je meer informatie wil, neem dan gerust contact op.

Anneke Baks – a.baks@divers.nl – 06 -5532 2304
Michel Lensen – m.lensen@divers.nl – 06 - 5478 4859

Wat? Wanneer?
Pesten
Potjes, regelingen, geld

Donderdag 21 september 13.00 - 14.30
Maandag 25 september 09.00 - 11.00

Opvoeding in alleenstaande ge-
zinnen
Opvoeden in twee culturen

Maandag 9 oktober 09.00 - 11.00

Donderdag 26 oktober 13.00 - 14.30

  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

10

Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Gemeente/ WMO
consulent

Medewerker
Mia van Wanrooij

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 11.00

Bureau Sociale
Raadslieden
Mantelzorg
MEE
Juvans

Maaike de Ruijter

Claudia ten Hove

Maandag

Dinsdag
Tessa Tomasini
Laurette Pinxt/ Yuri Beset

Dinsdag
Woensdag

09.00 - 10.30

13.00 - 14.00
13.00 - 15.00
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



Wijkgericht
Tweede zomerfeest
Het wordt een traditie. Voor de tweede keer werd in Boschveld een zomerfeest gehouden. Thema dit keer: 1001 nacht.

Het succes was mede te danken aan het goede weer. Maar 
vooral aan alle mensen en organisaties die voor en achter 
de schermen meewerkten. Behalve Boschveld Actief, een 
groep ouders uit de wijk, waren dat de Boschveldband, 
Divers, het Kindcentrum, de mensen van de Boschveldtuin 
en de GGD.

Samen zorgden ze voor onder meer springkussens, 
muziek, graffiti-demonstratie, schmink, kraampjes, 
voorlichting over gezonde voeding, open dag in de tuin 
en een echte kameel.

Terugblik op bijzondere renovatie
Bij BrabantWonen zijn ze, als het om renovatieprojecten gaat, wel wat gewend. Maar het opknappen van de portiekflat 
Copernicuslaan 105-183 vonden ze daar toch behoorlijk bijzonder. 

Dat begon al met de vraag of de portiekwoningen nou 
gerenoveerd moesten worden of vervangen door nieuw-
bouw. “Afspraak is afspraak”, blikt Örjan Game van de 
woningcorporatie terug. “We hadden met de bewoners en 
de gemeente in het wijkplan afgesproken dat we zouden 
renoveren en dus houden we ons aan die afspraak.” Dat er 
op een steenworp afstand identieke woningen wel 
worden afgebroken, doet daar volgens hem niets aan af. 
“Er is trouwens nog een tweede argument: de gereno-
veerde woningen hebben een lagere huurprijs dan 
nieuwbouw. Het is belangrijk dat we genoeg betaalbare 
huizen en appartementen kunnen aanbieden.”

Waslijnen
De renovatie kostte per woning ongeveer € 45.000. “Dat 
is veel”, beseft collega Robert Kleij. Te veel? “Dat is maar 
hoe je het bekijkt. Bezien vanuit de periode waarin je dat 
bedrag zou moeten terugverdienen, wel. Maar niet vanuit 
het wooncomfort dat we willen bieden. Vandaar ook dat 
we het hier eenmalig wel doen en verderop in de wijk 
niet.” En het moet gezegd: er is voor dat geld een hoop 
gedaan. In rap tempo somt Robert zo’n twintig woning-
aanpassingen op, variërend van LED-verlichting in de 
portieken tot nieuwe balkons (“met geïntegreerde 
waslijnen”) en zonnepanelen. 

Vervolg op volgende pagina>

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, september 2017
Editie Buurtkrant Boschveld

Het Zomerfeest van vorig jaar was een succes.
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Wijkteam, buurtteam…
Hoe zit het nou?
Boschveld heeft al enige tijd een buurtteam. En dan is er ook nog een wijkteam. Wie doet nou wat? Benthe van der 
Vleuten is lid van het buurtteam en legt het graag uit.

Benthe werkt bij Divers, de organisatie die welzijnswerk 
levert in Boschveld. Samen met maatschappelijk werkers 
van Juvans en de beroepskrachten die namens MEE actief 
zijn voor mensen met een beperking zit ze in het Buurt-
team Breed Welzijn van Boschveld. “Bij ons kunnen mensen 
met zowat alle vragen terecht. Of het nou gaat over geld, 
gezondheid, opvoeding,  wonen, veiligheid – iedereen is 
welkom. Maar ook mensen die op zoek zijn naar boeiend 
vrijwilligerswerk of die een activiteit willen organiseren 
voor de buurt, kunnen er terecht.”

Taak overgenomen
Met die taken en activiteiten onderscheidt het buurtteam 
zich nadrukkelijk van het wijkteam. Benthe legt uit dat 
het buurtteam in de eerste plaats een vraagbaak is voor 
wijkbewoners. “Het wijkteam houdt zich bezig met hulp 
aan mensen die meervoudige problemen hebben. Het 
team bekijkt dan met de mensen wie het beste welke 
hulp kan bieden en of ze hiervoor in aanmerking komen. 
Of ze geven mensen het geld waarmee ze zelf die 
deskundigheid kunnen inkopen.”

Intensief samenwerken
Voor inwoners van Boschveld doet het er eigenlijk niet 
toe welk team wat doet. Want voor alle vragen is er nu 
het buurtteam. En als de hulp van het wijkteam nodig is, 
dan zorgen Benthe en haar collega’s daarvoor. En dat het 
buurtteam weer bestaat uit mensen van verschillende 
organisaties, is eigenlijk ook niet zo belangrijk. Zeker niet 
omdat die organisaties heel intensief samenwerken. “We 
zitten allemaal op het wijkplein in de BBS en dat maakt 
het plezieriger.” De samenwerking binnen buurtteams in 
de stad is zo intensief, dat managers, directeuren en 
bestuurders dat goede voorbeeld gaan volgen: 

vanaf 1 januari zijn Juvans en Divers één organisatie.
Het buurtteam is in de BBS tijdens openingstijden van het 
wijkplein bereikbaar op maandag, dinsdagmiddag, woens-
dagochtend en donderdagochtend.

vervolg van vorig pagina.
De renovatie verliep in het algemeen voorspoedig, maar 
dat kan van het voortraject niet worden gezegd. Woon-
bond en huurders konden het maar moeilijk eens worden 
en BrabantWonen werd geconfronteerd met tegenvallers 
op het gebied van asbest en brandveiligheid. Het leidde 
ertoe dat de werkzaamheden een half jaar later begonnen 
dan gepland. Vervelend voor de bewoners en voor de 
corporatie, maar ook voor de aannemer die om die reden 
pas later kon starten. Dat heeft uiteindelijk extra geld 
gekost.

Feestje
Toen het werk in juni klaar was, besloot de bewonerscom-
missie tot een feestelijk momentje. “Dat hoorden we pas 
kort voordat het feest werd gehouden en dat was wel 
jammer”, vindt Örjan, “want we zijn gewend om zo’n 
feestje mee te organiseren en een cadeautje aan te bieden 
aan de bewoners.” Robert liet nog onderzoeken of de 
renovatie naar tevredenheid is verlopen. “Dat doen we 
standaard. Maar de resultaten geven geen duidelijk beeld. 
Slechts een enkeling deed aan het onderzoek mee en de 

reacties zijn zo enorm verschillend, dat we er geen 
eindconclusie aan kunnen verbinden.”

Zie ook achterpagina van Wijkgericht: ‘Deur aan deur’.

De bewonerscommissie organiseerde de feestelijke afronding 
van de renovatie. Na afloop herinnerde dit springkussen er 
nog aan.

Benthe netwerkt
Benthe heeft binnen het buurtteam een speciale taak. Ze 
is netwerkcoördinator. “Als er meldingen komen over 
incidenten, zoals bijvoorbeeld overlast op een specifieke 
plek in de buurt, dan regisseer ik wat beroepskrachten 
doen.” Het zijn meestal buurtbewoners die aan de bel 
trekken. “Die doen dat niet bij mij en dat hoeft ook niet. 
Want we hebben er voor gezorgd dat alle professionals 
meldingen aan mij doorgeven. Dus of mensen nu 
aankloppen bij de wijkagent, de leerkracht van school, 
Juvans of de woningcorporatie – ik coördineer de 
vervolgstappen.”

Wat het werk van Benthe en haar collega’s lastig maakt, 
zijn de regels op het gebied van privacy. “Gelukkig heeft 
de wetgever bepaald dat veiligheid boven privacy gaat 
en dat zorgt ervoor dat we niet met lede ogen hoeven 
aan te zien dat er dingen misgaan waar we weet van 
hebben.”
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welkom. Maar ook mensen die op zoek zijn naar boeiend 
vrijwilligerswerk of die een activiteit willen organiseren 
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zich nadrukkelijk van het wijkteam. Benthe legt uit dat 
het buurtteam in de eerste plaats een vraagbaak is voor 
wijkbewoners. “Het wijkteam houdt zich bezig met hulp 
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team bekijkt dan met de mensen wie het beste welke 
hulp kan bieden en of ze hiervoor in aanmerking komen. 
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deskundigheid kunnen inkopen.”
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Voor inwoners van Boschveld doet het er eigenlijk niet 
toe welk team wat doet. Want voor alle vragen is er nu 
het buurtteam. En als de hulp van het wijkteam nodig is, 
dan zorgen Benthe en haar collega’s daarvoor. En dat het 
buurtteam weer bestaat uit mensen van verschillende 
organisaties, is eigenlijk ook niet zo belangrijk. Zeker niet 
omdat die organisaties heel intensief samenwerken. “We 
zitten allemaal op het wijkplein in de BBS en dat maakt 
het plezieriger.” De samenwerking binnen buurtteams in 
de stad is zo intensief, dat managers, directeuren en 
bestuurders dat goede voorbeeld gaan volgen: 

vanaf 1 januari zijn Juvans en Divers één organisatie.
Het buurtteam is in de BBS tijdens openingstijden van het 
wijkplein bereikbaar op maandag, dinsdagmiddag, woens-
dagochtend en donderdagochtend.
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De renovatie verliep in het algemeen voorspoedig, maar 
dat kan van het voortraject niet worden gezegd. Woon-
bond en huurders konden het maar moeilijk eens worden 
en BrabantWonen werd geconfronteerd met tegenvallers 
op het gebied van asbest en brandveiligheid. Het leidde 
ertoe dat de werkzaamheden een half jaar later begonnen 
dan gepland. Vervelend voor de bewoners en voor de 
corporatie, maar ook voor de aannemer die om die reden 
pas later kon starten. Dat heeft uiteindelijk extra geld 
gekost.

Feestje
Toen het werk in juni klaar was, besloot de bewonerscom-
missie tot een feestelijk momentje. “Dat hoorden we pas 
kort voordat het feest werd gehouden en dat was wel 
jammer”, vindt Örjan, “want we zijn gewend om zo’n 
feestje mee te organiseren en een cadeautje aan te bieden 
aan de bewoners.” Robert liet nog onderzoeken of de 
renovatie naar tevredenheid is verlopen. “Dat doen we 
standaard. Maar de resultaten geven geen duidelijk beeld. 
Slechts een enkeling deed aan het onderzoek mee en de 

reacties zijn zo enorm verschillend, dat we er geen 
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Zie ook achterpagina van Wijkgericht: ‘Deur aan deur’.

De bewonerscommissie organiseerde de feestelijke afronding 
van de renovatie. Na afloop herinnerde dit springkussen er 
nog aan.

Benthe netwerkt
Benthe heeft binnen het buurtteam een speciale taak. Ze 
is netwerkcoördinator. “Als er meldingen komen over 
incidenten, zoals bijvoorbeeld overlast op een specifieke 
plek in de buurt, dan regisseer ik wat beroepskrachten 
doen.” Het zijn meestal buurtbewoners die aan de bel 
trekken. “Die doen dat niet bij mij en dat hoeft ook niet. 
Want we hebben er voor gezorgd dat alle professionals 
meldingen aan mij doorgeven. Dus of mensen nu 
aankloppen bij de wijkagent, de leerkracht van school, 
Juvans of de woningcorporatie – ik coördineer de 
vervolgstappen.”

Wat het werk van Benthe en haar collega’s lastig maakt, 
zijn de regels op het gebied van privacy. “Gelukkig heeft 
de wetgever bepaald dat veiligheid boven privacy gaat 
en dat zorgt ervoor dat we niet met lede ogen hoeven 
aan te zien dat er dingen misgaan waar we weet van 
hebben.”
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Acties tegen illegale stort 
Met een pakket van maatregelen wordt de illegale stort in Boschveld aangepakt. 

De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
illegale stort in de wijk. Overigens ook in andere wijken, 
want het probleem komt ook elders voor. In Boschveld is 
de situatie vooral zorgwekkend in de Marconistraat en 
Lorentzstraat. Daar lijkt het stiekem plaatsen van afval 
naast de containers de gewoonste zaak van de wereld.

Schone omgeving
Bart Hoeijmakers werkt tijdelijk bij de gemeente om het 
probleem aan te pakken. “Wat sowieso helpt is een 
schone omgeving”, vertelt hij. “Als het ergens al een 
rommeltje is, dan is het voor nogal wat mensen niet zo 
bezwaarlijk die rommel groter te maken. De gemeente 
gaat het onkruid rond containers verwijderen en verder 
repareren we containers die niet goed werken en voorzien 
we ze van nieuwe duidelijke stickers met informatie en 
kiezen we er hier en daar voor de containers te verplaat-
sen. Als ze duidelijker in het zicht staan, is het moeilijker 
om er afval bij te plaatsen. Dat wordt dan immers sneller 
door anderen gezien. Ook overwegen we om bloembak-
ken bij containers te plaatsen.”

De gemeente neemt het probleem zeer serieus en is niet 
te beroerd om bij wijkbewoners zelfs huis aan huis aan te 
bellen om het probleem te bespreken. “Mogelijk dat we 
een zogeheten afvalcoach instellen, een man of vrouw die 
op vriendelijke wijze mensen stimuleert om afval alleen 
legaal te storten.”

Er komen nog meer maatregelen, maar daar wil Bart nu 
nog niets over kwijt. Wat hij wel wil vertellen: “Over een 
poos wordt bezien hoe de maatregelen uitpakken en of er 
andere aanpassingen nodig zijn.” 

Bank
Behalve Bart is bij de gemeente ook Jasper Maas bijna 
dagelijks met het onderwerp illegale stort bezig. Jasper 
leidt een team van mannen die in diverse wijken proberen 
de boel in de openbare ruimte op orde te houden, 
waaronder Boschveld. Dat valt niet mee, want de groep 
kromp van dertien naar zeven mensen. “Onderaannemers 
doen tegenwoordig het gewone onderhoudswerk, wij 
reageren op meldingen en hebben direct contact met 
bewoners. Gevolg is dat de externe bedrijven zich nauw-
gezet houden aan de opdrachten die ze krijgen, terwijl 
onze eigen medewerkers spontaan ander werk meenemen 
waar ze tegenaan lopen.”

Jasper stelt vast dat de samenwerking en contacten met 
bewoners doorgaans goed zijn. Maar soms gebeuren er 
dingen, waar zelfs de meest ervaren medewerker van het 
team met de pet niet bij kan. “We werden ooit gebeld 
door een meneer in Boschveld die klaagde over een 
bankstel dat naast een ondergrondse container zou staan. 
Hoe we ook zochten in de aangegeven buurt, we vonden 
dat meubelstuk niet. Uiteindelijk belden we bij de melder 
aan. Die keek verrast op toen hij ons voor de deur zag 
staan. Waarom we er zo snel bij waren, want hij moest de 
bank nog buiten zetten.” Jasper voegt er aan toe dat dit 
soort ervaringen gelukkig hoogst uitzonderlijk zijn. “In 
Boschveld proberen bewoners en ambtenaren er door-
gaans samen het beste van te maken.”

Meldingen kunt u doorgeven via de app Buiten Beter. Of 
bel 073 - 615 5555, optie 7. Voor meer informatie: https://
www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt.html.

Jasper Maas begrijpt niet waarom mensen dit doen.
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Van heinde en verre naar ons hart 
Veel nieuwe gezichten waren er maandag 3 juli in de BBS. Daar werd een bijeenkomst gehouden over Hart van 
Boschveld. Kopers van de daar te bouwen woningen en Boschvelders namen een kijkje. Ze worden van harte 
uitgenodigd om zich stevig te bemoeien met de plannen.

Projectleider Sonja de Jong kan het niet genoeg benadruk-
ken: de tekeningen van het openbaar gebied van Hart van 
Boschveld zien er dan wel heel gedetailleerd uit, het zijn 
toch echt maar schetsen. “Iedereen in de wijk mag 
meedenken en meepraten, ook de toekomstige bewoners. 
Graag zelfs”, zegt ze. Die oproep is niet aan dovemans 
oren gericht, want meteen na haar introductie plakken 
aanwezigen stickertjes met suggesties op panelen. 
“Hondentoiletten met voldoende afvalemmers”, schrijft 
een mevrouw op. “Veel bomen”, noteert en plakt een 
ander. Een meneer laat weten dat het voetbalveldje 
verplaatst moet worden naar het Hart van Boschveld. 
“Want dat veldje hoort in het centrum van de wijk.”

Regenbuien
Zowat alles is bespreekbaar, maar sommige dingen staan 
al vast. Zo weten we dat er ruimte komt om te ontmoeten 
en te spelen. Ook wordt een deel van het terrein geschikt 
gemaakt om water op te vangen bij forse regenbuien. 
“Want die komen nu eenmaal steeds vaker voor”, aldus 
Sonja.

Onder de aanwezigen zijn nogal wat mensen die straks in 
de koophuizen gaan wonen. De bouw van deze zogehe-
ten fase 1 begint komend najaar. Sommigen komen van 
heinde en verre. Eén van hen vertelt dat ze voor deze stad 
koos omdat “’s-Hertogenbosch heel centraal in Europa” 
ligt. Voor wie dat wat overdreven vindt: de dame gaat in 
ieder geval centraal in Boschveld wonen. 

Bouwfasen
Het zal daar in Hart van Boschveld nog wel wat jaren 
onrustig blijven. Na de bouw van 43 koopwoningen, volgen 
er nog twee bouwfasen van achtereenvolgens koophuizen 
en huurwoningen in de vrije sector. Ook zal er nog een flat 
aan de Marcoinistraat moeten worden gesloopt. Tegen de 
tijd dat het allemaal klaar is, is het waarschijnlijk 2022. Een 
en ander hangt af van het moment dat de laatste bewoners 
van een flat aan de Marconistraat zijn verhuisd. Daarnaast 
zijn er nog alle formele dingen die geregeld moeten 
worden. Begrippen als omgevingsvergunning, WABO-pro-
cedure en verklaring van geen bezwaar (die in september in 
de gemeenteraad wordt besproken) vallen. 

Vanwege het bouwverkeer zal het groene gebied in Hart 
niet in één keer worden aangelegd. “Want we willen 
natuurlijk niet dat vrachtwagens de boel weer kapot 
maken”, legt Sonja de ruim vijftig aanwezigen uit. Er wordt 
geknikt, maar er zijn ook vragen. Over de bestaande wonin-
gen aan de randen van het nieuwbouwgebied. Wanneer 
die aan de beurt komen? Sonja doet geen beloften. “Ik hou 
er niet van mensen gerust te stellen met beloften die ik 
misschien niet waar kan maken.”

Toiletten
Er zijn ook vragen aan de mensen van wijkraad OBB, 
projectontwikkelaar Van Wanrooij en aannemer Pennings. 
Ze gaan over planningen, groen, kosten en zo nu en dan 
over heel speciale dingen. “Kan het geregeld worden dat 
regenwater wordt gebruikt voor het doortrekken van 
toiletten?” 

Veel belangstelling voor de schetsplannen.
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Dag Fatima Zahra, hallo Yassine
Fatima Zahra Jallal geeft het stokje als manager BBS over aan Yassine Mami. Hij leidt sinds 1 augustus BBS Boschveld. 
Yassine is al een bekend gezicht in Boschveld. “Fatima Zahra gaf het goede voorbeeld, ik ga op die ingeslagen weg 
door.”

Vijf personen leiden sinds 1 augustus jl. zeven brede 
Bossche scholen in de stad. Het vergde een hoop gepuzzel, 
maar ze zijn er uitgekomen. Zo gaat Fatima Zahra de 
scepter zwaaien over de BBS-en van Hambaken en Haren, 
Donk en Reit. Voor Yassine is de herverdeling een mooie 
gelegenheid om over te stappen van het sociaal wijkteam 
Boschveld naar de BBS van diezelfde wijk.

Wijkteam
“Deze functie is nieuw voor me, maar de wijk ken ik al erg 
goed”, vertelt Yassine. In verschillende functies, waaron-
der dus die van regisseur bij het wijkteam, is hij al sinds 
2007 actief in de wijk. Voor Fatima Zahra komt er een 
einde aan een bijzondere periode. Zij mocht immers de 
BBS Boschveld opbouwen. En dat was een stevige klus, 
blijkt uit haar relaas.

“Het ging destijds heel snel. Het gebouw was open nog 
voordat veel mensen dat beseften. Er moesten nog allerlei 
afspraken worden gemaakt met huurders en andere 
belanghebbenden en dat was in het begin behoorlijk 
zoeken.” Maar het is gelukt. Er staat, stellen Fatima Zahra 
en Yassine samen vast, een goede structuur. “Dat is 
belangrijk, want veel gebruikers vertrouwen op de BBS, 
dus moeten zaken goed geregeld zijn”, vindt Fatima 
Zahra. 

Bergruimte
Het gaat goed met de BBS. Al snel na de opening in 2015, 
werd het gebouw het kloppend hart van de wijk. Mis-
schien gaat het zelfs te goed, want er wordt hier en daar 
gevraagd om meer ruimte. “Dat gaat dan vooral over de 
bergruimte. Bij het ontwerp van de BBS is echter over elke 
vierkante meter goed nagedacht. Extra ruimte is er niet en 
dus moeten sommige huurders creatiever om gaan met 
ruimte. Dingen weggooien bijvoorbeeld.”

Gevraagd naar een advies voor haar opvolger, zegt ze: 
“Treed met open vizier de wijk tegemoet. Besef dat allerlei 
gebruikers hun eigen belang hebben, maar dat er ook een 
gezamenlijk belang is. Dat is de wijk. En dat zijn de 
bewoners van de wijk.” Yassine is zich daar goed van 
bewust, zegt hij. “Dat gaat ook op voor de verschillende 
functies die ik in deze wijk heb bekleed: hoe verschillend 
ze ook waren, altijd stonden de mensen in de wijk cen-
traal.”

Dynamiek
Het is een mooie wijk, vindt Yassine. “Er gebeurt hier veel, 
het is een dynamische wijk.” Fatima Zahra: “En dat geldt 
dus ook voor de BBS. Een gebouw waar jong en oud 
elkaar ontmoeten en waar veel gebeurt.”

Fatima Zahra Jallal en Yassine Mami.
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Project Maatwerk bijna klaar
Het is vanzelfsprekend minder ingrijpend dan sloop en nieuwbouw, maar toch… Het onderhoud van 91 woningen van 
woningcorporatie Zayaz in Vlek 17 is een behoorlijk ingrijpende klus. Het project is half oktober klaar.

Probeer uitvoerder Peter van der Velden, van bouwbedrijf 
Van Wijnen Rosmalen, maar eens te interviewen. Niet te 
doen. Zowat onafgebroken gaat zijn mobiel af. Niet zo 
verwonderlijk, want bij het onderhoud van de huurwonin-
gen van Zayaz komt een hoop kijken. Mark Gommans, 
opzichter namens De Loods Architecten & Adviseurs, kan 
er over meepraten. Wijkgericht ontmoette het duo al eens 
bij de zogeheten ‘warme opname’, de inventarisatie van 
wensen van huurders. Nu zijn ze druk met de uitvoering 
van het werk.

Wensen
Dat is maatwerk. “Er zijn geen twee woningen hetzelfde”, 
vertelt Peter tussen twee telefoongesprekken door. 
“Iedereen had weer andere wensen.” Projectconsulent 
Nathalie van Esch van Zayaz knikt. “We konden niet alle 
wensen inwilligen, maar toch wel zo’n 80 procent”.

Ze erkent dat het een omstreden project is, dit groot 
onderhoud. “Jaren geleden besloot onze corporatie om 
hier nieuwbouw te plegen. Door de crisis gingen de 
plannen enkele jaren in de koelkast. Toen het weer kon, 
hebben we de bewoners gevraagd of ze nog steeds achter 
nieuwbouw staan, want tegenover het voordeel, een 
comfortabel nieuw huis, staat een nadeel: een hogere 
huur.”

Meerderheid
Een krappe meerderheid koos voor onderhoud. Dat was 
nogal wrang voor de minderheid. De huurders zijn dankzij 
het onderhoud goedkoper uit dan de wijkbewoners die 
voor nieuwbouw kozen. Dat is nog steeds het geval als de 
energiekosten worden meegerekend. Voor de bouwvak 
was het binnenwerk van zeventig huizen klaar. Als deze 
nieuwsbrief verschijnt, wordt er druk gewerkt aan de 
overige 21 woningen. Tegelijkertijd wordt ook het 
buitenwerk aangepakt. Mark vertelt dat veel bewoners 
het onderhoud aangrijpen om ook zelf te gaan klussen in 
huis. “Dat is leuk, maar soms ook lastig. Bewoners en 
bouwvakkers lopen elkaar soms in de weg. Maar door 
goed onderling begrip komen we er wel.”

Binnenterreinen
En dan is er nog de discussie over de binnenterreinen. De 
ervaring leert dat er helaas weinig bewoners zijn die het 
onderhoud daarvan op zich willen nemen. Nathalie: 
“Daardoor vallen opties als een moestuin of groen af. Ook 
bankjes en speeltoestellen zijn niet erg gewild. We gaan 
een paar ontwerpen maken die met elkaar gemeen 
hebben dat ze de veiligheid en netheid bevorderen en die 
gaan we binnenkort voorleggen aan de bewoners.”
Voor de bewoners zijn er ook nog cadeautjes. “We laten 
de ramen op onze kosten wassen en geven waardebonnen 
voor een doe-het-zelf-winkel en de klussendienst van de 
Copernikkel.”

Aan het werk voor nummer 4.

695971 OBB Buurtkrant OBB Buurtkrant Wijk.indd   6 28-08-17   08:11

16



Project Maatwerk bijna klaar
Het is vanzelfsprekend minder ingrijpend dan sloop en nieuwbouw, maar toch… Het onderhoud van 91 woningen van 
woningcorporatie Zayaz in Vlek 17 is een behoorlijk ingrijpende klus. Het project is half oktober klaar.

Probeer uitvoerder Peter van der Velden, van bouwbedrijf 
Van Wijnen Rosmalen, maar eens te interviewen. Niet te 
doen. Zowat onafgebroken gaat zijn mobiel af. Niet zo 
verwonderlijk, want bij het onderhoud van de huurwonin-
gen van Zayaz komt een hoop kijken. Mark Gommans, 
opzichter namens De Loods Architecten & Adviseurs, kan 
er over meepraten. Wijkgericht ontmoette het duo al eens 
bij de zogeheten ‘warme opname’, de inventarisatie van 
wensen van huurders. Nu zijn ze druk met de uitvoering 
van het werk.

Wensen
Dat is maatwerk. “Er zijn geen twee woningen hetzelfde”, 
vertelt Peter tussen twee telefoongesprekken door. 
“Iedereen had weer andere wensen.” Projectconsulent 
Nathalie van Esch van Zayaz knikt. “We konden niet alle 
wensen inwilligen, maar toch wel zo’n 80 procent”.

Ze erkent dat het een omstreden project is, dit groot 
onderhoud. “Jaren geleden besloot onze corporatie om 
hier nieuwbouw te plegen. Door de crisis gingen de 
plannen enkele jaren in de koelkast. Toen het weer kon, 
hebben we de bewoners gevraagd of ze nog steeds achter 
nieuwbouw staan, want tegenover het voordeel, een 
comfortabel nieuw huis, staat een nadeel: een hogere 
huur.”

Meerderheid
Een krappe meerderheid koos voor onderhoud. Dat was 
nogal wrang voor de minderheid. De huurders zijn dankzij 
het onderhoud goedkoper uit dan de wijkbewoners die 
voor nieuwbouw kozen. Dat is nog steeds het geval als de 
energiekosten worden meegerekend. Voor de bouwvak 
was het binnenwerk van zeventig huizen klaar. Als deze 
nieuwsbrief verschijnt, wordt er druk gewerkt aan de 
overige 21 woningen. Tegelijkertijd wordt ook het 
buitenwerk aangepakt. Mark vertelt dat veel bewoners 
het onderhoud aangrijpen om ook zelf te gaan klussen in 
huis. “Dat is leuk, maar soms ook lastig. Bewoners en 
bouwvakkers lopen elkaar soms in de weg. Maar door 
goed onderling begrip komen we er wel.”

Binnenterreinen
En dan is er nog de discussie over de binnenterreinen. De 
ervaring leert dat er helaas weinig bewoners zijn die het 
onderhoud daarvan op zich willen nemen. Nathalie: 
“Daardoor vallen opties als een moestuin of groen af. Ook 
bankjes en speeltoestellen zijn niet erg gewild. We gaan 
een paar ontwerpen maken die met elkaar gemeen 
hebben dat ze de veiligheid en netheid bevorderen en die 
gaan we binnenkort voorleggen aan de bewoners.”
Voor de bewoners zijn er ook nog cadeautjes. “We laten 
de ramen op onze kosten wassen en geven waardebonnen 
voor een doe-het-zelf-winkel en de klussendienst van de 
Copernikkel.”

Aan het werk voor nummer 4.

695971 OBB Buurtkrant OBB Buurtkrant Wijk.indd   6 28-08-17   08:11

Bonje met de buren
Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het spreekwoord. Maar wat als het met die buur niet lekker loopt? 
Dan is er Buurtbemiddeling073. De organisatie is er ook als er een ruzie dreigt. 

Marion de Laat en Wilma Gevers zijn samen de coördina-
toren van de kersverse organisatie. Nou ja, kersvers: 
buurtbemiddeling bestaat al wat jaren in onze stad. Nieuw 
is dat het een zelfstandige stichting is. “Eigenlijk doet dat 
er allemaal niet zo toe”, vindt Wilma. Wat er wel toedoet: 
maar liefst vijftig, speciaal opgeleide, vrijwilligers staan 
klaar om te bemiddelen als het tussen buurtbewoners niet 
lekker loopt en als buren er samen niet uitkomen.

Geluidsoverlast
Wie buurtbemiddelaars inschakelt, krijgt meestal Marion 
aan de telefoon. “Per jaar gaat het om ongeveer 240 
zogeheten casussen”, vertelt ze. “Waar het over gaat? Dat 
kan van alles zijn, maar op nummer één staat geluidsover-
last.” Wilma vult aan: “Wat de klachten ook zijn, in de 
meeste gevallen wringt de schoen bij het verschil in 
leefwijzen. Dat leidt tot onbegrip, irritatie en zelfs 
overlast. We zien steeds vaker dat in er in dat soort 
situaties sprake is van mensen die op de een of andere 
manier kwetsbaar zijn.”

Rijdende rechters
De buurtbemiddelaars zijn nadrukkelijk geen rijdende 
rechters, die bepalen wie er gelijk heeft. “O nee, absoluut 
niet”, reageert Marion. “We zorgen ervoor dat mensen 
met elkaar in gesprek gaan, stellen vragen over oorzaken, 
proberen te achterhalen hoe de gewenste situatie eruit 
ziet en ondersteunen bij mogelijke oplossingen. Wij zijn 

neutraal, geven niemand gelijk of ongelijk. En uiteindelijk 
bepalen de bewoners zelf hoe ze er samen uitkomen.” Het 
goede nieuws: in 70 procent van de meldingen is dat het 
geval. Nog beter nieuws: als beide partijen instemmen met 
bemiddeling, dan komt het vrijwel altijd goed. De keren 
dat het niet goed afloopt, is dus als een van de partijen 
niet mee wil doen.

Dat het vaak goed afloopt, is te danken aan de begelei-
ding van de vrijwillige bemiddelaars. In steeds wisselende 
duo’s bezoeken ze eerst de melders, waarna ‘partij B’ 
wordt bezocht. Wilma: “En we komen ook in actie als 
derden zich bij ons melden. Als iemand dus laat weten dat 
twee buren ruzie hebben en dat de rest van de buurt daar 
onder lijdt. Ook hier geldt dat het doel is om samen tot 
een oplossing te komen. Anonieme meldingen nemen we 
niet in behandeling.”

Contact
Wie hulp nodig heeft van buurtbemiddelaars, kan mailen 
of bellen: info@buurtbemiddeling073.nl, 073 - 2032 450. 
De stichting is telefonisch bereikbaar van maandag tot en 
met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten kantoortij-
den kan een boodschap worden ingesproken. Marion: 
“Vanzelfsprekend zijn onze vrijwilligers ook buiten die 
tijden actief, zoals ’s avonds en in de weekenden”. 
Buurtbemiddeling073 werkt kosteloos voor bewoners.

Praten helpt.
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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. 

Nog veel geld beschikbaar
Er is nog veel geld beschikbaar van het wijkbudget voor Boschveld.

Voor Boschveld is dit jaar bijna € 14.000 beschikbaar. Het 
geld is bedoeld voor verbeteringen in het openbare 
gebied, veiligheid en sociale activiteiten. Wie een idee 
heeft, zorgt voor medestanders en dient een verzoek in bij 
de gemeente. De Bewoners Adviesgroep van Boschveld 
beoordeelt de aanvraag en geeft advies aan de gemeente. 
Daar wordt uiteindelijk beslist over de toekenning van het 
geld.

Er is al geld gegeven voor de paaspicknick, het zomerfeest, 
de nationale buitenspeeldag, Koningsdag en de Bosch-
veldtuin. Samen zijn die activiteiten goed voor € 1.800. 
Een aanvraag voor de Burendag van 23 september is nog 
in behandeling. Twee aanvragen zijn afgewezen.

Wie een aanvraag heeft, kan daarvoor aankloppen bij de 
gemeente. Voor meer informatie:
https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.html.

Deur aan deur
BrabantWonen gaat deur aan deur bij bewoners van de 
152 portiekwoningen en galerijwoningen aan de 
Copernicuslaan, Voltastraat, Ampèrestraat, 
Lorentzstraat en Röntgenstraat in ‘Vlek 21’ om uitleg te 
geven over de bewonersverhuisregeling. Het plan is om 
de 7 woongebouwen te slopen.

Als 70 procent van de bewoners met die regeling 
instemt, gaat de bewonersverhuisregeling in de sloop en 
nieuwbouw van de woningen door. Voor een beperkt 
aantal bewoners is het mogelijk te verhuizen naar 
identieke en gerenoveerde woningen in Vlek 20 (blok 
Lorentzstraat, Voltastraat, Copernicuslaan). Daar staan 
momenteel acht woningen leeg. Ze missen dan het extra 
comfort dat nieuwbouw oplevert, maar genieten wel 
van een lagere huur. Zie ook voorpagina: ‘Terugblik op 
een bijzondere renovatie’.

Ondertussen is BrabantWonen druk met de plannen 
voor de sloop van een bouwblok aan de Marconistraat 4 
t/m 26. Mogelijk worden leegstaande woningen tijdelijk 
ter beschikking gesteld aan internationale studenten. 
Twee blokken worden gerenoveerd. Een aannemer is 
inmiddels geselecteerd en de bewoners zijn geïnfor-
meerd.

De paaspicknick werd mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage uit het wijkbudget.

Boschveld boent
Niet meer weg te denken in onze wijk: Boschveld Boent, 
de schoonmaakactie van kinderen in onze wijk. Op 
zaterdag 9 september is het weer te doen.

Kinderen die meedoen, verzamelen zich die dag om 
13.00 uur bij de BBS. Proper Jetje is weer van de partij en 
trekt met de kinderen door de wijk om met prik- en 
grijpstokken zwerfafval op te ruimen. 

Op woensdag 11 oktober is er ook een Boschveld Boent. 
Dan begint het ook om 13.00 uur.
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Groen en Spelen
De zomervakantietijd is ten einde en daarmee ook de periode dat het iets
rustiger is in de wijk en veel bouwactiviteiten een tijdje stil lagen. De werk-
groep Groen en Spelen van de wijkraad gaat na de zomer ook weer actief
aan de slag om voor alle wijkbewoners te zorgen dat er in Boschveld groene, veilige en mooie openbare ruimten blij-
ven en komen. Wil je daarbij meehelpen, meld je dan aan via info@obboschveld.nl.
De afgelopen maanden hebben we ons met de volgende onderwerpen bezig gehouden:

◈ Paardskerkhofweg en CPO-project
Vanuit de werkgroep hebben we de gemeente weer op
punten gewezen waar nog iets aan mankeert in de inrich-
ting van de straat en het groen. Aan de betonplaten van
de keramische route en het grit tussen de platen wordt
niets meer gedaan. Er komt pas een goede looproute
vanaf de Parallelweg naar de Paardskerkhofweg als de
trottoirs aan de kant van het CPO-project worden aange-
legd (1e kwartaal 2018). Dat blijft dus nog een tijdje een
onveilige en onduidelijk situatie voor voetgangers naar de
Brabanthallen. In de Koestraat is een vervangend speel-
toestel gekomen. Dat heeft lang geduurd, maar dat lag
aan de leverancier.
We hebben een nieuwe versie van het inrichtingsplan van
de gemeente voor de straten rond het CPO-project beoor-
deeld (Edisonstraat / Zernikestraat / Paardskerkhofweg).
We hebben onder andere opmerkingen gemaakt over de
bescherming van de huidige bomen, de locaties van een
aantal nieuwe bomen, de gekozen soorten vaste planten
en de (tijdelijke) inrichting van de parkeerplaatsen. De ko-
mende tijd zal duidelijk worden wat de gemeente ermee
doet.

◈ Park Copernicuslaan en Groene Hart
We wachten nog steeds op plannen van de gemeente
voor het gedeelte rond de oude Boschveldschool. Zolang
men er niet uit is met BrabantWonen over het plan van de
hier nieuw te bouwen appartementen, komt er ook nog
geen tekening van het groen en de bestrating. Intussen
staat het beheer van bomen, struiken, plein en open ruim-
ten in dit gedeelte al drie jaar stil en lijkt dit deel van de
wijk steeds meer een hondenuitlaatveld, hangplek en ver-
zamelplek van inwaaiend zwerfafval te worden.

Op 3 juli is er een informatieavond geweest van de ge-
meente over de nieuwbouw tussen de Marconistraat en
de Paardskerkhofweg. De bouw van de eerste twee, van
in totaal 5 blokken, start dit najaar. Dat betekent dat er
ook een inrichtingsplan voor het bouwterrein en route voor
bouwverkeer moet komen. De werkgroep heeft de teke-
ning daarvoor bekeken. We hebben onder andere gemeld
dat de huidige bomen langs het oude spoorlijntje bewaard
moeten blijven, dat het hondenuitrenveld eerst nog ver-
plaatst moet worden en dat de vrachtwagens en machi-
nes niet te dicht langs de haag en de bomen bij de Bosch-

veldtuin moeten komen.
De gemeente heeft de infoavond ook gebruikt om ideeën
te verzamelen van bewoners voor het groene hart. Veel
huidige wijkbewoners en ook nieuwe bewoners van het
project hebben zich opgegeven om mee te denken over
het plan. We zijn benieuwd wanneer de gemeente met
deze bewonersgroep aan de slag gaat om een plan voor
het Groene Hart (van BBS tot Oude Engelenseweg) te
maken. Voorlopig is het nog een grasveld.

◈ Parkeerplaats Parallelweg 32
Nog steeds heeft de wijkraad geen reactie ontvangen op
het bezwaarschrift dat we in januari hebben ingediend te-
gen de kapvergunning van vijf acacia's op het parkeerter-
rein aan de Parallelweg. Dit antwoord is wel toegezegd,
maar het wachten duurt intussen onbehoorlijk lang. De
achtergebleven stobben op de parkeerplaats liepen al-
weer uit tot nieuwe bomen en hebben daarom een schof-
felbeurt gehad. Deze plekken zijn nog steeds niet voor
veilig parkeren te gebruiken, wat men als reden voor de
kap aanvoerde. We willen garanties dat er nieuwe, gelijk-
waardige bomen ter vervanging komen en duidelijkheid
over wat men met de andere acacia's wil doen, die op de
vrije parkeerplaats er achter staan. Wij willen dat deze blij-
ven staan.

◈ Bomenbeleidsplan
Afgelopen jaar heeft een lid van onze werkgroep meege-
daan in een grote klankbordgroep voor de ontwikkeling
van het gemeentelijke bomenbeleidsplan. Daarin zaten
ook andere wijk- en dorpsraden en natuurorganisaties.
Het plan is in juni door het college van B&W afgerond en
bekend gemaakt. Het plan roept toch nog veel vragen op

over hoe de gemeente bo-
men in onze wijk voortaan
wil gaan beschermen. We
hebben onze opmerkingen
verzameld, hebben een
formele zienswijze inge-
diend en daar intussen ook
antwoorden op ontvangen.
Niet met al onze opmerkin-
gen wil men iets gaan
doen. In september moet
de gemeenteraad het plan
gaan vast stellen. Hopelijk
zijn de raadsleden gevoe-
lig voor de binnengekomen
reacties.

◈ Overleg openbare
ruimte, bomen en groen
Op 14 juli is het 6-wekelijks
overleg van de werkgroep

Groen en Spelen met de gemeente geweest over allerlei
punten in de openbare ruimte in onze wijk. Veel punten
worden traag opgepakt waardoor ze al lang op de agenda
staan maar nog steeds niet zijn aangeleverd of opgelost.
Met de bomenvisie voor onze wijk is men wel bezig. Een
bomendeskundige heeft alle bomen in onze wijk deze zo-
mer bekeken en beoordeeld. Hopelijk krijgt dat dit najaar
een vervolg.

Tekst: Nicole Pakker
Afbeelding: Gemeente
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Impressie van het groene Hart



De zomer begon warm en droog en eindigt nat en koel. Daardoor is alles in de tuin flink gegroeid. Vruchten, groenten
en zaden worden nu geoogst. Helaas zijn alle met zorg gekweekte appels aan de fruitbomen verdwenen. Hopelijk heb-
ben de plukkers daar wel lekker van gegeten, maar de appeltaart van eigen oogst voor de tuiniers zal er dit jaar niet
komen. 
De kinderen van de buitenschoolse opvang van Kanteel heb-
ben van de groente oogst uit hun kweekbak samen heerlijke
soep gemaakt.
De samenwerking met Resto Van Harte en de Boschveldtuin
leidt ertoe dat er op 8 september een gezamenlijke BBQ
wordt georganiseerd voor wijkbewoners die zich daarvoor
kunnen aanmelden.
De tuin is deze zomer op zondagochtend van 10-11 in gebruik
voor yogalessen in de buitenlucht onder professionele bege-
leiding van Ilse Staps uit onze wijk. Zolang het goed weer blijft
gaat dat door en kan iedereen die dat leuk lijkt meedoen. Zo
wordt de wijktuin ook benut als groene ontmoetingsruimte.
Op vrijdagmiddagen tussen 15.00 en 17.00 tuinieren we sa-
men met wie ook maar mee wil doen. Iedereen pakt aan waar
hij of zij zin in heeft, van licht tot wat zwaarder werk. Je kunt
meer te weten komen over groenten, fruit en planten. Een
mooie manier om andere wijkbewoners te ontmoeten! We
houden tussendoor altijd even koffie/theepauze. Op andere
dagen mag je natuurlijk ook gerust in de tuin rondkijken en er-
van genieten.
Op vrijdag 22 september doen we mee met de Nationale Burendag van het Oranje Fonds. We organiseren dan een
klusmiddag van 14-18 uur en eindigen met een gezamenlijk hapje en drankje. Als iedereen wat lekkers meeneemt
wordt het vast weer heel gezellig!
Voor vragen: info@boschveldtuin.nl of kijk op www.boschveldtuin.nl .

 Tekst: Nicole Pakker
Foto: Alfred Heeroma

Edisonstraat 28 
                  

☎ 073 -623 3195 

  E-mail: info@obboschveld.nl

20

Boschveld Boent met Proper Jetje
Op woensdag 28 juni gaven de weersvoorspellingen re-
gen aan en de begeleidende moeders  besloten om niet
te aan prikken. Achteraf gezien viel het weer best mee.
Op woensdag 6 september beginnen we het nieuwe
schooljaar goed met hopelijk veel kinderen en begelei-
ders. Op die middag komt ook de kraakwagen. 

6 september Samen met Proper Jetje aan de slag
In het nieuwe schooljaar boenen we nog twee keer met
Proper Jetje. Op  6 september weer met kinderen en be-
geleiders aan de slag. We maken in het nieuwe schooljaar
hopelijk een goede start en laten ons deze keer niet stop-
pen door een beetje regen.

De wijk is wat
betreft zwerfvuil
tijdens de zo-
mervakantie re-
delijk schoon
gebleven, be-
halve dan de
bekende plek-
ken. Dat willen
we graag zo
houden.
Er komt deze
keer  een
kraakwagen van
de Afvalstoffen-
dienst.

Kraakwagen
Bij de kraakwa-
gen van de Af-
valstoffendienst
kunt u uw grof
vuil inleveren
zonder daarvoor

te betalen. Deze kraakwagen staat op twee plaatsen in de
wijk:
Voltastraat ter hoogte van Copernicuslaan 89 / 91 
van 13.00 uur tot 13.45 uur 
Edisonstraat bij de BBS 
van 14.00 uur tot 14.45 uur.
Bewoners die ziek zijn of slecht ter been kunnen hun grof
vuil laten ophalen. Zij moeten dan uiterlijk dinsdag 5 sep-
tember het OBB bellen (073 - 623 3195 of 
06 - 2444 98 90). Dan wordt dit op die woensdagmiddag
opgehaald door een wagen van de WeenergroepXL die
door BrabantWonen wordt beschikbaar gesteld.

Schone wijk een zaak van ons allemaal
De wijk schoon houden is niet alleen een taak van de ge-
meente of  voor kinderen tijdens Boschveld Boent. Nog
veel te vaak ligt er naast de ondergrondse grof vuil. Het
pasje past op meerdere ondergrondse containers. Dus als
deze vol is of niet werkt is het een kleine moeite om naar
de volgende te lopen. Soms zitten de ondergrondse con-
tainers muurvast omdat er veel te grote vuilniszakken in-
gestampt worden of twee zakken tegelijk. Als dit gedrag
van een aantal bewoners doorgaat krijgen wij in het ver-
volg geen gratis kraakwagen meer. Dan moeten de goe-
den weer lijden onder degenen die het niet zo nauw ne-
men.

11 oktober Laatste Boschveld Boent van 2017
Voor het verschijnen van de volgende Buurtkrant hebben
wij nog een Boschveld Boent.
Dat is op 11 oktober vlak voor de herfstvakantie. We ho-
pen dat er genoeg kinderen komen en dan kunnen we
ook bekijken welke kinderen afgelopen jaar (bijna) alle ke-
ren hebben mee gedaan, want voor hen hebben we dan
een verrassing evenals vorig jaar.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Karin Claassen

Ook bij het Zomerfeest waren er activiteiten in
de Boschveldtuin 

Kijken naar Kraakwagen



Werkzaamheden in de wijk
De bouwvakvakantie is achter de rug en dat betekent dat
er weer gewerkt wordt in de lopende projecten en er
voorbereidingen getroffen worden voor de nieuwe projec-
ten. In de afgelopen maanden is op verschillende plek-
ken in de wijk gewerkt.

Schoonhouden van de wijk
Dagelijks wordt er door twee of meer mensen
zwerfvuil geprikt in de wijk. Vooral na het week-
end is het zeker bij mooi weer een grote rotzooi
bij de voetbalkooi of op andere plaatsen waar de
jongeren zich verzamelen. Als de vaste man ziek
is of vakantie heeft is dit meteen te merken. Op
het voormalige schoolplein lagen soms zakken
vol vuil. Ook werden er steeds meer auto's op
dat terrein geparkeerd. De bordjes van verboden
toegang zijn daar op veel plaatsen opgehangen,
maar dat had maar even effect. Vervolgens is er
een hek geplaatst in de opening die niet dicht
gezet is, nadat het plein bij de school als tijdelij-
ke parkeerplaats gebruikt is bij de aanleg van
het plein voor het winkelcentrum. Dat hek was
de volgende dag kapot omdat twee auto's die
daar nog stonden zich een weg naar buiten had-
den gebaand. Het hek is weer opnieuw door de
mensen van de gemeente met enige moeite her-
steld. 
Het meeste werk betreffende het schoonhouden van de
wijk is uitbesteed en er wordt gewerkt volgens beeldbe-
stek. Daarover hebben wij het afgelopen jaar wel eens ge-
klaagd als onkruid na maanden nog niet weg was of delen
van de perken werden overgeslagen bij de maaibeurt.
Echter eind juni is er hard geborsteld in de wijk en die zag
er na die beurt die wel twee weken geduurd heeft piekfijn
uit. Het beeld was deze keer prima.
De brandgangen moeten volgens de bordjes die daar
door Zayaz zijn opgehangen onderhouden worden door
de bewoners. Echter die worden vaak gebruikt om grof
vuil te lozen. Daarover hebben de bewoners een brief ont-
vangen van Zayaz. Wij hebben erop aangedrongen om
toch te blijven ruimen en half juli is dat ook gebeurd en
toen is ook het onkruid in de brandgangen aangepakt.
Het is dan jammer dat naast de ondergrondse en in de
brandgangen nog dagelijks grof vuil wordt gestort. In mijn
dagelijkse rondgang moet ik soms wel heel veel noteren.

Paardskerkhofweg
Dat is volgens veel buurtbewoners een hele mooie straat
geworden met in de vakken verschillende soorten planten
met hun eigen bloei. Jammer dat hier en daar gewinkeld
is door langskomend publiek en planten verdwenen zijn.
Er zijn daarnaast nog een paar opleveringspunten over

gebleven.
Een van de za-
ken die eindelijk
vlak voor de vakantie in de laatste Collegevergadering
van 12 juli is behandeld is de parkeerregeling. Ruim één

jaar geleden hebben we aandacht gevraagd voor een
goede oplossing van het parkeren. Immers de vrije par-
keerplaats achter het Park & Ride aan de Parallelweg
staat alle dagen vol met zo'n 95 auto's en voor de vent-
weg langs het Michelin terrein geldt hetzelfde. Voor de
herinrichting van de Paardskerkhofweg waren daar onge-
veer 85 vrije parkeerplaatsen, die nu grotendeels verval-
len zijn en voor een groot deel verschoven zijn naar de
voormalige parkeerplaats van de Afvalstoffendienst. Daar
staan dagelijks tussen de 50 en 140 auto's. Dat terrein is
binnenkort nodig voor het bouwverkeer. Ook gaat de
kunstacademie tijdelijk van de Onderwijsboulevard naar
het EKP-gebouw aan de Parallelweg. De verhuiswagens
hebben tijdens de vakantie hun werk gedaan. Die studen-
ten  blijven daar in het gebouw totdat het voormalige Re-
mingtongebouw aan de Onderwijsboulevard is afgebroken
en nieuwbouw is verrezen. Weliswaar is beloofd dat zij
daar bij het EKP-gebouw op eigen terrein parkeren, maar
dat moeten wij nog zien. Onze ervaring is dat bij het begin
van het schooljaar weer veel auto's van studenten in de
wijk staan.
In de Paardskerkhofweg is het aan de westelijke kant van
de toekomstige woningen belanghebbenden parkeren.
Aan de oostelijke  kant van de bedrijven mag men alleen
in de aangegeven vakken betaald parkeren en op land-

tong van de Industriehaven komt ook betaald par-
keren. Dat besluit van betaald parkeren moet nog
gepubliceerd worden maar we hebben gevraagd
alvast aan de Paardskerkhofweg de borden neer te
zetten. Dat betaald parkeren op de landtong ziet
de gemeente als een noodvoorziening, want de
voorkeur gaat uit naar een definitieve parkeerop-
lossing in de spoorzone in een gebouwde voorzie-
ning in combinatie met (een uitbreiding van de) P&
R voorzieningen van NS.
De Paardskerkhofweg ligt er mooi bij, maar dat be-
tekent wel dat daar toch hard gereden wordt terwijl
de weg nu ook in de 30 km zone is opgenomen.
Veel vrachtverkeer zonder bestemming Boschveld,
bussen van Arriva en  bezoekers van de Bra-
banthallen maken gebruik van deze weg. Na een
langdurige e-mailwisseling met de gemeente is
aan bewoners van deze weg toegezegd dat bin-
nenkort een snelheidsmeter  gedurende 3 maan-
den aan een lichtmast bevestigd zal worden, zodat
hier straks voor de gemeente en ons geldt: meten
is weten.   ➞
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Een Hek en bordje 'Verboden toegang' moeten illegaal 
parkeren voorkomen

Parkeerterrein  voormalige Afvalstoffendienst staat vaak vol



CPO-project
Bij dit project is
tijdens de
bouwvakvakan-
tie door enkele
mensen op de

daken een paar dagen doorgewerkt en gedurende de hele
periode heel hard gewerkt aan het helofytenfilter (zie voor
uitleg pagina 3). Dat betekent dat er minder auto's van de
aannemer op het binnenterrein van dit project kunnen
staan. Bij het bouwrijp maken van het terrein voor de eer-
ste 43 woningen in het Hart van Boschveld zullen de
meeste parkeerplaatsen achter de Marconistraat verdwij-
nen. Het wordt dus de komende maanden passen en me-
ten met de parkeerplaatsen. Er is echter plaats voor be-
langhebbenden parkeren aan de westzijde van de
Paardskerkhofweg. Pas als het CPO-project gereed is,
kan het woonomgevingsplan met parkeerplaatsen aan de
Zernikestraat aangelegd worden. Op die plek ligt nu een
hele hoop zand. Dat zand zal men mogelijk nodig hebben
om op te hogen, want zeker aan de kant van de Zernike-
straat liggen de drempels van de toegangsdeuren aardig
wat hoger dan de huidige bestrating. 

Speeltoestellen

De afgelopen periode is ook gebruikt om verschillende
speeltoestellen in de wijk te repareren. Dat gebeurt ofwel
op eigen initiatief van de onderhoudsman van de gemeen-
te Rinie van Buul of na melding van bewoners. Ook wor-
den de speeltoestellen  elk jaar gekeurd. 
Het speelhuisje aan de Koestraat was al enkele jaren ge-
leden bij een keuring afgekeurd en is nu eindelijk vervan-
gen. Wat bij het ontwerp en het volgende jaar wordt goed-
gekeurd, wordt het jaar daarop afgekeurd. Bij de BBS heb
je aan de kant van de Edisonstraat een ronde zandbak.
Ook staan er planten die dan door paaltjes en draad zijn
afgeschermd. Nu moesten van degene die gekeurd heeft,
de paaltjes verdwijnen, omdat een kind van de cementen

ronding kon vallen en dan op zo'n paaltje terecht komt.
Zeker die huidige reclame van SIRE niet gezien.

Snoeien Bomen
Enkele bewoners hebben geklaagd dat takken van som-
mige platanen aan de Christiaan Huygensweg er slecht
uit zagen of op hun auto terecht kwamen. Eind juni is
deze weg afgezet en is er duchtig gesnoeid. Een jaar eer-
der dan in de planning zat. Een tijdje later is ook een
boom langs de fietsstraat aan de Copernicuslaan ontdaan
van enige dode takken. Bij deze werkzaamheid was de
bescherming voor de voorbijgangers heel wat minder.
Deze matige bescherming gold ook toen aan de Coperni-
cuslaan tegenover het winkelcentrum de woningen ge-
schilderd weden en de ramen gewassen. Dat gebeurde
trouwens weinig systematisch.

Hart van Boschveld
De eerste werkzaamheden voor het bouwrijp maken van
het Hart van Boschveld zijn begonnen. De hekken rond
het grasveld ingezaaid na de sloop van de DMT-loodsen
zijn verwijderd en de woningen zijn met hekken be-
schermd. Ook is vanaf 28 augustus begonnen met het af-
breken van het huidige hondenuitrenveld en het verplaat-
sen daarvan naar de Parallelweg. Dat zal zeker een week
duren.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels, Alfred Heeroma

Edisonstraat 28 
                  

☎ 073 -623 3195 

  E-mail: info@obboschveld.nl
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Hoogteverschil tussen weg en deuren bij CPO-project

Nieuw speeltoestel Koestraat Snoeiwerkzaamheden Chr. Huygensweg eind juni
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HALLO…….

VANAF	HALF	SEPTEMBER	YOGA	IN	DE	WESTHOEK.			INTIEM	EN
BESCHUT.		TWEE	GROEPEN.	WOENSDAGAVOND.		MEER	INFOR-
MATIE.		BEL	OF	MAIL.
06	-	4927	0895					home.vandijk@gmail.com		

				Huisartsenzorg								
				Verloskunde							
				Psychologische	hulp	
				Fysiotherapie

Orthopedagogiek
Logopedie											

				 Ergotherapie
				 Diëtiste																								
				

									Op	werkdagen		open	van	8.00	-	17.00 								



Boschveldoverleg
We hebben 8 keer per jaar een Boschveldoverleg. Op 26
juni waren het functioneren van de  Brede Bossche
School en het plan van aanpak van de illegale stort de
belangrijkste onderwerpen. Op 4 september maken we
kennis met een nieuwe functionaris bij de politie en be-
spreken of er voortgang is in de projecten en werkgroe-
pen. Bovendien stellen wij de vergaderdata voor 2018
vast.

26 juni: BBS als buurthuis voor bewoners en aanpak
illegale stort
In april is er een evaluatie van de BBS geweest op initia-
tief van de vrouwen van Boschveld Actief waarbij verte-
genwoordigers van BBS beheer, Boschveld Actief, Coper-
nikkel, OBB, Divers en gemeente (wijkmanager) aanwezig
waren. Er waren klachten van actieve bewoners of zij wel
welkom waren in het gebouw en het gesprek was bedoeld
om het vertrouwen van bewoners te vergroten. Uit deze
evaluatie zijn een aantal punten gekomen. Afgesproken is
om na 6 maanden (dat is dan in oktober) te bekijken of die
afspraken zijn uitgevoerd en het beter gaat. In de verga-
dering werd aangekondigd dat er een wisseling zou plaats
vinden in het management. U kunt daar uitgebreid over le-
zen onder Wijkgericht. Ook kwam aan de orde dat de ge-

meente het beheer heeft overgenomen (januari 2017) en
dat er ook bezuinigingen hebben plaats gevonden. We
zullen zien of dat alles positieve effecten heeft.
Een onderzoeksbureau heeft in opdracht van de gemeen-
te  de illegale stort in 's-Hertogenbosch onderzocht. Daar-
over is een rapport uitgebracht en zijn er voorstellen van
aanpak geformuleerd. Dat moet allemaal nog uitgewerkt
worden. We zitten met smart te wachten op concrete
maatregelen. In de afgelopen jaren zijn er meer rapporten
over deze zaak geweest.
In de rondvraag kwamen de politiecijfers van het eerste
half jaar aan de orde en die hadden in het algemeen een
positieve tendens.

4 september: Voorstellen wijkagent burgerparticipatie
en voortgang projecten
Vanaf 1 juni 2017 is Roel van de Groes werkzaam als
wijkagent 'burgerparticipatie. In deze nieuwe functie gaat
hij voortdurend onderzoeken wat er van invloed is op het
gevoel van veiligheid en leefbaarheid onder de inwoners
van 's-Hertogenbosch. Hij komt zelf vertellen wat die func-
tie nu precies inhoudt. 
In week 28 zijn dan eindelijk in het oostelijk gedeelte van
de wijk de ondergrondse containers voor papier geplaatst.

In het Veemarktkwartier kon dat niet
op de uitgezochte plekken . Wij be-
spreken waar dat eventueel wel
kan. Voor 2018 moeten de verga-
derdata vastgesteld worden. Be-
stuur van het OBB denkt over min-
der vergaderingen bijvoorbeeld ze-
ven in plaats van acht.
Verder bespreken wij de voortgang/
stilstand in de projecten en werk-
groepen.
Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Alfred Heeroma
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                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
  Maandag 4 september

Tijd
19.30

Wat
Boschveldoverleg

Waar
BBS Boschveld

Door Wie
OBB

  Woensdag 6 september
  Vrijdag 8 september

  Zaterdag 9 september
  Vrijdag 22 september

13.00
12.00

Boschveld Boent (met kraakwagen)
Barbeque

12.00
12.00

Reparatiestraat
Burendag/ Klussendag

BBS Boschveld
Boschveldtuin

Gemeente / OBB
Werkgroep/ Resto van
Harte

Copernikkel
Boschveldtuin

Dienstencentrum
Werkgroep

  Zaterdag 23 september

  Zaterdag 7 oktober
  Woensdag 11 oktober
  Maandag 16 oktober

13.00

12.00

Burendag

Reparatiestraat
13.00
19.30

Boschveld Boent
Boschveldoverleg

BBS / Copernikkel /
Oude Basisschool
Copernikkel

Copernikkel / Bosch-
veld Actief / OBB
Dienstencentrum

BBS Boschveld
BBS Boschveld

Gemeente / OBB
OBB

Burendag
Op 23 September is het weer Burendag. Een dag om je buurtbewoners
te ontmoeten en bij te praten na de vakantie.
Ook kan je op deze dag je oude spullen verkopen of meedoen met activi-
teiten. De nieuwe ruimte van de Copernikkel wordt officieel geopend en
Boschveld Actief heeft leuke kinderactiviteiten op het schoolplein van de
BBS.
Tussen de Edisonstraat en de Celsiusstraat, naast de oude school komt
de rommelmarkt en kunnen we laten zien wat er allemaal in Boschveld
gebeurt.  

Het feest is vanaf 13.00 tot 17.00.
We sluiten af met een vurige verrassing!

Mocht je zin hebben om zelf te laten zien wat je doet,of mee te helpen,
neem dan contact op via mail info@obboschveld of telefonisch 073 - 623
3195 / 06- 2444 9890) of met de Coppernikkel (06 -  2521 5340)

Tekst: Selma Kromhout
Afbeelding: Promotie Burendag

BBS is naast school en kinderopvang ook een een buurthuis waar 
bewoners welkom zijn


