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De kinderen hebben een interview met Mieke Haggenburg over het project Boschveld Boent. De kinderen luisteren aandachtig naar het antwoord van Mieke op een van hun vragen.
Op pagina 3 meer over dit project van basisschool ’t Boschveld.

De eerste bewoners van fase 1 in het Hart van Boschveld hebben in november hun woning betrokken

Agenda komende 2 maanden
Datum
Maandag 24 november
Vrijdag 30 november
Zaterdag 8 december
Woensdag 19 december
Vrijdag 28 december
Zaterdag 12 januari
Zaterdag 12 januari
Maandag 21 januari

Tijd
19.30
18.00
12.00
19.00
18.00
12.00
15.00
19.30

Wat
Boschveldoverleg
Wijkmaaltijd
Reparatiestraat
Boschveldkoor & Boschveldband
Wijkmaaltijd
Reparatiestraat
Maakplaats073
Boschveldoverleg

Waar
BBS
Copernikkel
Copernikkel
Copernikkel

Door Wie
OBB
Wereldkeuken
Dienstencentrum
Band en koor

Copernikkel
Copernikkel
Copernikkel
BBS

Wereldkeuken
Dienstencentrum
Copernikkel
OBB
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Bij ons staat het product voorop!
Wij zijn weer eens te gast in het veelzijdige Boschveld Ambachtcentrum (BAC) dat
veel bijzondere ambachtsmensen herbergt. Dit keer zijn we bij fijnsmederij Jan
Venrooy. Alleen is het zo dat Jan met pensioen is gegaan en zijn bedrijf inmiddels
heeft overgedragen aan Ruud van der Plas en Klaas Bergsma van K+R Interior
Concepts. Twee vrienden die elkaar door en door kennen en vol ambitie zijn om
iets moois van hun nieuwe 'Jan Venrooy' bedrijf te maken
.
De smederij is al meer dan twintig jaar gevestigd in een prachtig industrieel gebouw
aan de Parallelweg 32 in Den Bosch en is een familiebedrijf in de sfeer van vader op
zoon. In deze fijnsmederij worden verschillende vormen van smeedkunst gemaakt.
Dat varieert van schilden voor de gilden tot bar- en trapleuningen, verlichtingsarmaturen, hekwerken en kunstobjecten. Alle werken die de smederij verlaten, hebben
gemeen dat ze allemaal met de hand zijn vervaardigd. En dat zal zo blijven, alleen
worden er voortaan ook meubels gemaakt. Het is een bedrijf geworden van hout- en
staalobjecten.

Hout en staal met elkaar verbonden
Ruud van der Plas is een van twee trotse nieuwe eigenaren van dit unieke ambachtelijke bedrijf. Ruud kent Jan al twintig jaar. "We woonden in dezelfde buurt. Van origine ben ik meubelmaker. Ook ik kom, net als Jan, uit een familiebedrijf. Ik ben de
derde generatie meubelmaker. Twee jaar geleden ben ik zelf een atelier begonnen,
genaamd K+R Interior Concepts. Onze core business is meubelen maken met een
combinatie van allerlei diverse materialen. Hout en staal zijn daarom ook nauw met
elkaar verweven. Een logische keuze voor een fusie. Jan was de enige smid waar
we mee samenwerkten. Toen Jan onder het genot van een biertje in café 't Paultje in
de Lepelstraat zei dat hij met pensioen zou gaan dachten we meteen: we kopen dit
prachtige bedrijf, dan hebben we een smederij en een meubelmakerij. Jan en ik liggen elkaar goed, anders werkt het niet. De chemie tussen ons is goed. Jan blijft
dinsdag en donderdag hier werken. Dat vindt hij prima en wij ook."

Complementair

"We gaan het bedrijf van voorheen langzaam omturnen tot wat wij willen. Het is nu te
vroeg om exact te bepalen wat we willen, maar met het clubje bedreven mensen dat
hier werkt komt dat vast goed. Immers we zijn een jong dynamisch team. Ik ben 35
en mijn compagnon is 37 jaar. We zijn sinds ons vierde jaar al bevriend. We kennen
elkaar dus door en door en zijn heel complementair. Ik ben totaal anders dan Klaas.
Ik ben meer de ontwerper, de tekenaar. Klaas is ook wel van de creatieve kant, maar
is meer de organisator en leidt ook het productieproces. Een meubelmakerij en een
fijnsmederij in één bedrijf is uniek. Het maakt het uniek in de zin van de mogelijkheden voor de klant. We kunnen zo direct communiceren met de klant over de mogelijkheden. Het heeft veel voordelen en is nog goedkoper ook."

Concessieloos
"Klaas en ik zijn van huis uit bedenkers van interieur concepten voor particulieren,
hotels en restaurants. We zijn nogal begaan met de detaillering van meubelen en
werken in die context heel nauw samen met architecten en opdrachtgevers. We zijn
concessieloos wat betreft het product. Bij ons staat het product voorop en niet het
geld. Nu is geld niet onbelangrijk, want anders kun je niet door. We moeten winst
maken om te kunnen investeren, om het personeel en de leveranciers te betalen,
maar mogen het doel niet uit het oog verliezen." Het spreekwoord: 'het ijzer smeden
als het heet is' past hier prima. En zo te horen gaat dit Ruud en Klaas vast lukken! !

Tekst: George van der Zande, Michael Bögels
Foto: Michael Bögels
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Wereldoriëntatie begint in de wijk
De wereld leren kennen, dat is de bedoeling van het vak Wereldoriëntatie op de basisschool in Boschveld. En waar kun je dan
het beste beginnen? Op verkenningstocht gaan in je eigen wijk. En hoe doe je dat? Door met mensen te praten die veel voor de
wijk betekenen. Dat zijn mensen die vanwege hun beroep in de wijk werkzaam zijn, maar ook vrijwilligers die hun beste krachten
aan de mensen in de wijk geven.

De kinderen interviewen Jeanne van der Kallen, de
groenbaas van de Boschveldtuin
Kind zijn en stilzitten. Dat zijn twee niet verenigbare begrippen.
Toch lukte het de kinderen vrij aardig tijdens het interview met
Jeanne van der Kallen, de groenbaas van de Boschveldtuin.
Vóór het interview begon hadden de kinderen vragen gemaakt
en Jeanne, gezeten op haar speciale interviewstoel, nam de tijd
om alle vragen te beantwoorden. Zij stelde zelf ook vragen,
want zij was natuurlijk ook nieuwsgierig hoeveel de kinderen al
wisten van de Boschveldtuin, die immers vlak naast de school

waren. Weer een nieuw woord geleerd: gepikt. Na afloop was
er applaus voor de goede vragen van de kinderen en voor de
duidelijke antwoorden van Jeanne.

De kinderen interviewen Mieke Haggenburg,
buurtvrouw en proper jetje

In de zaal van de balletschool van de BBS zit Mieke
Haggenburg op een krukje, de kinderen zitten nieuwsgierig om
haar heen. Ze zijn benieuwd naar wat Mieke allemaal doet in en
voor de wijk. "Wie begint er?" zegt Mieke. "Steek je hand maar
omhoog en vraag maar wat je wilt weten
van mij." Vooraf hebben de kinderen in
groepjes van drie wat vragen opgeschreven. "Waarom help je ons mee om
de wijk schoon te houden", is de eerste
vraag. "Nou, er ligt zo nu en dan veel
troep op straat. Papiertjes, plastic en
andere troep. En ik vind een schone
wijk heel belangrijk." De kinderen
knikken instemmend. "Hoe lang woon
je al hier?"
"Ik ben hier twintig jaar geleden komen
wonen. Ik vond dat er dingen niet goed
gingen en toen dacht ik: 'ik kan bij de
pakken neerzitten of je kunt de handen
uit de mouwen steken'. En dat laatste
heb ik gedaan. Ik ben vrijwilliger
geworden in deze fijne wijk."
"Waarom wil je dat er mensen meedoen
aan het schoonhouden van de wijk?"
Mieke: "Stel dat jouw juffrouw zegt: jij
moet je straat helemaal alleen
opruimen, dan ga je vragen of meer
mensen kunnen helpen."
"Waarom gooien mensen flessen op
straat?"
Kinderen stellen vragen aan 'groenbaas' Jeanne
"Ik vermoed dat mensen denken dat het
afval vanzelf wordt opgeruimd. Die
ligt.
denken niet na, da's stom. Snap je dat?" "Hebben jullie de
Een van de uitstekende vragen van de leerlingen was: 'Groeit
antwoorden goed opgeschreven, want die komen straks in de
er eten in de tuin?' Deze vraag gaf Jeanne de gelegenheid om
muurkrant”, zegt juffrouw Mariëlle.
op te sommen wat er allemaal groeit in de tuin: sla, appels,
peren, bramen, frambozen, tomaten en nog meer. Jeanne
En dan wat teksten die de kinderen zelf hebben gemaakt voor
moest het antwoord schuldig blijven op de vraag hoe groot de
de muurkrant van het project Wereldoriëntatie.
tuin is. Misschien is dat een onderwerp voor een project 'meHoi wij zijn Fenne en Yosra. Wij hebben meneer Hans
ten'.
geïnterviewd. Dat was heel goed. De wijk was veilig! Dat is ook
De kinderen waren ook erg geïnteresseerd in de beesten die
goed!
wonen in de tuin of die af en toe op bezoek komen. Er werd
Hoi ik ben Meryem, Ik ga jullie over het interview vertellen. We
gepraat over de rupsen die gek zijn op boerenkool, over egels
hadden Mieke geïnterviewd en we hadden zoveel vragen! De
die een eigen huisje in de tuin hebben, als ze dat willen. En
juf heeft ons gefilmd en we hadden ook veel plezier. Mieke was
over het insectenhotel. "Hotel?" vroeg een van de kinderen
super aardig en heeft veel vragen van ons kunnen beantwoorverbaasd. Jeanne legde het geduldig uit, net zoals ze uitlegde
den.
wat spitten is, een van de noodzakelijke handelingen als je een
Safa en Sejla: wij waren met een groepje bij Jeanne van de
tuin hebt. En al even geduldig legde ze uit hoe de pomp in de
Boschveldtuin. Deze bestaat al zes jaar en het is heel leuk in de
tuin werkt.
Boschveldtuin. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Wanneer
Wat minder geduldig legde Jeanne uit dat alle gieters uit de tuin je naar binnen wilt, is dat gratis. Er is daar een waterpomp om
weggehaald zijn en ze vroeg de kinderen naar verdwaalde
de planten water te geven, maar niet vergeten de gieter terug te
gieters uit te kijken. Een van de kinderen vroeg waarom de
zetten. !
gieters weggehaald waren en Jeanne legde uit dat ze gepikt

Collecteren
In de week van 7 tot en met 13 oktober was de landelijke collecteweek voor de Brandwondenstichting. Dit werd op radio, tv
en door middel van affiches bekend gemaakt.
In de wijk Boschveld waren er twee mensen die hiervoor wilden
collecteren. Altijd beter dan niemand. Een persoon heeft met
haar collectebus bij de Helftheuvel gestaan en de ander is door
een stukje van de wijk gelopen.
Zij waren erg tevreden, de mensen waren vriendelijk en er werd

Tekst: Liesbeth van Malsen

best gul gegeven. De opbrengst bij de Helftheuvel was rond
€ 80 en in de wijk ruim € 200.
Volgend jaar willen deze mensen zich opnieuw inzetten om zo
mee te helpen om het voor mensen met brandwonden wat
draaglijker te maken. Mocht iemand volgend jaar ook een dagdeel of een of twee avondjes met een collectebus willen lopen,
meld je dan aan via:
https://brandwondenstichting.nl/help-mee/collectant/ !
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Binnen bij de Boschvelder
Binnen bij de Boschvelder is dit keer Buiten bij de Boschvelder. Madelon moet namelijk nog even wachten op de sleutels van de
nieuwbouwwoning in Hart van Boschveld, waar ze met haar vriend Thomas zal gaan wonen. Over het hele nieuwbouwavontuur
houdt ze een blog bij op Instagram: 'Thuis op Twintig'.

Madelon moet nog even wachten voordat ze de sleutels krijgt van de nieuwe woning

Nieuwbouw

Van sleutels is nog geen sprake, want er zit nog niet eens een
voordeur in het pand. In januari zal het huis opgeleverd worden.
Tot die tijd kan Madelon alleen toekijken hoe haar buren in het
andere blok al beginnen met klussen in hun huis. "Wow, hier
gaan ze al hard met de keuken" zegt Madelon als we stiekem
naar binnen loeren bij een van haar wijkgenoten. Op de vraag
hoe ze het nieuwbouwavontuur heeft ervaren zegt ze: "Het
wachten is niet leuk, maar de rest wel." Vorig jaar april tekenden ze voor het project en vanaf november mochten ze "beginnen met betalen" zo schrijft Madelon op Instagram Ze verlieten
hun appartementje in Zuid om tijdelijk bij hun ouders te gaan
wonen, om zo geen dubbele lasten te hebben. Helaas liep de
bouw wat vertraging op, om onbekende redenen. Hun geduld
werd op de proef gesteld en Madelon en Thomas besloten vast
deze kant op te komen en tijdelijk wat te huren in de Kelvinstraat.

zitten of zaten en elkaar helpen via internet.
Of het interview wat eerder kon, vroeg ze aan mij. Madelon en
Thomas wilden namelijk nog graag naar Breda om een antiek
kastje op te halen. Zo struinen ze het hele land door om toffe
spullen te verzamelen voor het nieuwe huis. Op de foto zie je
hun kofferbak vol met oude kapstokken: een do-it-yourself projectje. Ik spreek met Madelon af dat we in 2019 komen kijken
hoe de kapstokken en de rest een plaatsje hebben gekregen. !

Boschveld
In haar studententijd kwam Madelon ook al in Boschveld. Thomas en Madelon woonden toen nog als huisgenoten in een studentenhuis aan de voorkant van het station, waar de vonk tussen hen oversloeg. Madelon deed toen al boodschappen bij Sonay en vond het een leuke relaxte wijk. Ze is erg te spreken
over initiatieven zoals de Wereldkeuken van Copernikkel.
"Iedereen zegt hier ook hoi tegen elkaar, super leuk." Van het
Hart van Boschveld project kent ze al veel mensen. Ze zitten in
een Facebookgroep en hebben elkaar al ontmoet bij bijeenkomsten. Madelon vertelt dat de toekomstige bewoners hier informatie uitwisselen en dingen gezamenlijk regelen.

Interieur en Instagram
Madelon merkte dat er veel kwam kijken bij zo'n nieuwbouwhuis
en wilde de dingen die ze leerde graag delen. Daarom begon
ze het Instagram-account 'Thuis op Twintig'. Zo ontdekte ze een
hele groep van mensen in Nederland die in hetzelfde schuitje
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Een kofferbak vol kapstokjes

Tekst: Gemeente
Foto: 'S-PORT
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Sportkaart
Basisonderwijs

Gemeente 's-Hertogenbosch werkt samen met vele partners
binnen 'S-PORT aan een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen. Ze willen zoveel mogelijk kinderen boeien met sport en
bewegen. Doen ze het goed dan beweegt ieder kind iedere dag
minimaal één uur!
Scholen zijn een belangrijke partner. Daar vindt het bewegingsonderwijs plaats en is een rol weggelegd om kinderen en hun
ouders te stimuleren voldoende te bewegen.
De 'S-PORTkaart geeft een overzicht van de activiteiten en de
medewerkers van 'S-PORT per wijk. Ook het aanbod van verenigingen staat op deze kaart. Deze kun je terugvinden op
https://www.s-port.nl/basisonderwijs.

Twee pijlers
• 'S-PORT en school. Dit gaat bijvoorbeeld over het betrekken
van sportaanbieders bij het onderwijs. Kijk voor de activiteiten
op de Schoolsportplanner:
https://www.s-port.nl/schoolsportplanner.
• 'S-PORT en gezondheid. Bewustwording van een gezonde
leefstijl staat centraal door het verbinden van het thema gezondheid binnen het bewegingsonderwijs en sportstimuleringsactiviteiten voor kinderen.

Met 'S-PORT zijn zij zichtbaar actief in het basisonderwijs! !

Kom lekker hardlopen!
O.S.S.‐VOLO is dé atletieken hardloopvereniging van
's‐Hertogenbosch. Bij deze
gezellige club kun je onder
leiding van ervaren en geschoolde trainers op allerlei
niveaus trainen.
Bij O.S.S.-VOLO kun je trainen op de atletiekbaan, maar
trainingen vinden afwisselend ook in het buitengebied plaats.
Verder hebben ze allerlei materialen om gevarieerde trainingen
aan te bieden.
Iedereen is welkom bij O.S.S.-VOLO. Van beginneling tot ervaren loper en van jong tot oud.
De meeste looptrainingen vinden op maandag- en donderdagavond plaats. Maar er is ook een ochtendgroep. Lijkt het je leuk
om eens onder begeleiding van een ervaren trainer te lopen,
kom dan gerust eens langs. De eerste paar proeftrainingen zijn
gratis.

Tekst en foto's flyer O.S.S.-VOLO

Speciale ochtendgroep voor senioren
Voor 50-plussers is er een speciale loopgroep die overdag traint
op dinsdag- en donderdagochtend van 09.45 tot 11.00 uur. Na
afloop kun je nog gezellig koffiedrinken.
Heb je interesse in deze ochtendgroep? Meld je dan voor aanvang van de training bij trainer Wim Gielis of stuur een mailtje
naar wim_gielis@hotmail.com.

Waar?
Je vindt het clubhuis en de atletiekbaan van O.S.S.-VOLO aan
De Eendenkooi 13 in 's-Hertogenbosch West.
Voor meer informatie: zie www.oss-volo.nl of mail naar
secretaris@oss-volo.nl. !
Iedere leeftijdsgroep kan terecht

Recept: Vegetarische Duivelsketel
(lievelingsrecept van Willem van Engelen)

De benodigdheden per 2 personen zijn:
# 200 gram vleesvervanger, bijvoorbeeld Tofu
# 20 gram roomboter
# 1 grote ui
# 150 gram champignons
# een halve prei
# een halve paprika
# 2-3 eetlepels azijn
# 2-3 eetlepels ketjap
# 2-3 eetlepels tomatenketchup
# 1 eetlepel pindakaas

Bereiding
Snij de tofu of een andere vleesvervanger in kleine stukjes en
bak ze in hete boter rondom mooi bruin. Snij ook de ui en bak
deze meteen mee. Maak de champignons schoon en snij ze in
plakjes; snij ook de paprika en de prei en laat deze kort even
meebakken. Voeg daarna de azijn, ketjap en tomatenketchup er
aan toe en laat het daarna met de deksel op de pan nog een
half uur zachtjes stoven. Vlak voor het opdienen roer je de pindakaas er nog even doorheen. Even goed doorwarmen en serveren bijvoorbeeld met rijst en een frisse salade. !
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Tekst en foto: Leidi Haaijer

Het Wijk-, Buurt- en Dorpsbudget – Stand van Zaken

Deze tarp voor de Boschveldtuin werd mogelijk dankzij Buurtbudget
In het afgelopen jaar heeft de Adviesgroep voor de verdeling
van het Wijk-, Buurt- en Dorpsbudget in totaal 25 aanvragen ter
beoordeling mogen ontvangen van de gemeente. Een bedrag
van € 14.206 is verdeeld over een diversiteit van wensen van
bewoners variërend van seizoenvieringen, verbindende wijkuitjes, educatieve initiatieven tot duurzame Investeringen ter ondersteuning van de veerkracht in de wijk.

lekkernijen vooral gezond zijn en dat de lokale economie ondersteund wordt.

Over 16 aanvragen adviseerde de commissie de gemeente positief. Aanvragen met onvoldoende financiële onderbouwing, te
weinig binding met de wijk of een te kleine groep dienend gaf
de commissie een negatief advies mee.
Verder geeft de commissie er de voorkeur aan dat voedsel en

Vanwege het vertrek van twee leden wegens andere werkzaamheden is de commissie op zoek naar maximaal twee
nieuwe leden. Interesse kan kenbaar gemaakt worden via:
info@leidihaaijer.nl !

Regenboog boven Hart van
Boschveld
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Voor het komende jaar zal de gemeente weer een nieuw bedrag vaststellen, meer informatie hierover is te vinden op:
https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.html. Voor een aanvraag heb je je DigiD nodig.

Boschveldtuin in herfstkleuren

Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit
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Wij gaan fietsen

'Met een fiets is de wereld meteen een stuk groter'
"In de twee jaar dat we nu in de kelder van het Cementrum aan
de Rompertsebaan zitten, hebben we toch gauw zo'n tweehonderd fietsen opgeknapt", zegt een trotse Simon Kamp, een van
de kartrekkers van 'Wij gaan fietsen'. "Ik schat dat 180 nieuwkomers en Bosschenaren die het niet breed hebben op 'onze' fietsen rondrijden. En dan hebben we ook nog ongeveer 170 reparatieklantjes. Als er iets kapot is aan de fiets sleutelen we daar
samen aan. Zo leert iemand ook zelf om zijn of haar fiets te maken. Door met elkaar aan te pakken, krijg je ook echt contact.
Dat is pas verbinden."
"We zijn met tienen", vertelt de enige vrouwelijke fietsenmaker
Jolanda Smits - van Son. "Met z'n allen doen we hier het werk.
Willem, Ahmad, Simon, Mike en Frans, met 80 jaar onze oudste
vrijwilliger, zijn van het eerste uur. Hay, John, Adri en Stefan zijn
er later bijgekomen. En ik doe één jaar mee."

nenaangelegenheid, nu zijn daar, door gezinshereniging, ook
veel vrouwen en kinderen bijgekomen. We hebben ons trouwens – net als de fietswerkplaats al eerder – aangesloten bij
coöperatie Copernikkel in Boschveld. Daar passen we goed
bij."

Op weg helpen
"Het begon allemaal in 2015, toen veel vluchtelingen – vooral
Syriërs – op de vlucht waren geslagen voor het oorlogsgeweld
in hun land", legt Willem van Engelen uit. "Mannen, vrouwen en
kinderen die na een barre tocht in Nederland terechtkwamen.
Een groep daarvan – allemaal mannen – vonden onderdak in
de noodopvang bij het Autotron. Een groep Bosschenaren trok
zich hun lot aan en wilde iets doen. 'Wij gaan fietsen' werd het
motto om nieuwkomers letterlijk en figuurlijk op weg te helpen.
Met een gratis tweedehandse fiets, maar ook fietsles om de belangrijkste verkeersregels onder de knie te krijgen en veilig op
de fiets te zitten."

Hartstikke leuk
"Later zijn we daar met toestemming van de gemeente die – en
andere – fietsen gaan repareren", zegt Jolanda. "Het is een
prachtige plek met veel ruimte waar we goed uit de voeten kunnen en mensen ons goed weten te vinden. We krijgen fietsen
van particulieren, organisaties en bedrijven. We kunnen nog
fietsen gebruiken. Net als meer vrijwilligers. We zitten nu twee
jaar in het Cementrum en het is hartstikke leuk om hier te werken. De sfeer is altijd goed en het is fijn om iets voor een ander
te doen. Zeker als je weet dat de wereld op de fiets meteen een
stuk groter is."

Bij Copernikkel

"Dat gebeurde allemaal op de fietswerkplaats in Boschveld
waar zo'n veertig vrijwilligers de vluchtelingen van en naar de
noodopvang vervoerden. Ongeveer 500 nieuwkomers kregen
toen fietsles en een certificaat. Was de fietsles toen een man-

Samen sleutelen
Simon: "We hebben toen op het terrein van de noodopvang ook
nog een reparatiewerkplaats opgezet. Vanuit een gekregen
container sleutelden we daar met nieuwkomers aan hun fietsen.
Dat hebben we zo'n driekwart jaar gedaan totdat de opvang bij
het Autotron de deuren sloot en de vluchtelingen over het land
werden verspreid. We hadden net samen met Memisa een grote actie op touw gezet en tweehonderd fietsen opgehaald. Die
hebben we toen in de lege kelder van het Cementrum gestald."

Meedoen of fietsen over?

Mail naar 'Wij gaan fietsen' (wamvanengelen@gmail.com) of
loop donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur even binnen bij het
Cementrum op de hoek van de Rompertsebaan en Sint Teunislaan. Aan de poort even bellen (06 - 4920 1170). !

Met de fiets naar school
Het is een drukke ochtend in het Cementrum. Mahir en Abdul zijn hun fiets aan het repareren. Verderop staan nog enkele
groepjes over hun fietsen gebogen. Een vader en dochter knutselen aan een omafiets. Vrijwilligers van 'Wij gaan fietsen' lopen
rond en helpen de bezoekers. Weer anderen zijn druk in de weer met andere werkzaamheden. De kantine zit goed vol tijdens
de koffiepauze. De Koerdische familie Hoessein komt binnenlopen. Mustafa vertelt dat hij op zoek is naar een fiets voor zijn tienerkinderen. Een hele zoektocht tussen allerlei fietsen volgt. Uiteindelijk slagen ze allemaal. "Kan ik voortaan op de fiets naar
school" zegt één van de dochters.

De familie Hoessein zoekt fietsen uit. Jolanda Smits - van Son (met rode trui) en Willem van Engelen (met blauwe bodywarmer) van 'Wij gaan fietsen' geven advies
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Tekst: Leidi Haaijer

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

Foto: Copernikkel

De tweede workshop NaaiMeetup

Tekst: Leidi Haaijer

Tijdens de workshops leer hoe je een eenvoudig patroon op een stof kan overbrengen
Als vervolg op de eerste workshop organiseert de NaaiMeetup
een tweede workshop: Naaien: Vanaf Eenvoudig Patroon.
Duur: Vier keer drie uur. Start 22 november (en verder 29 november, 6 en 13 december) van 09.30 tot 12.30 uur, NaaiMeetup, Copernicuslaan 324.
Maximaal aantal deelnemers is zes. Bewoners uit de wijk hebben voorrang. Betaling is inschrijving.
Deze workshop kan alleen gevolgd worden gevolgd door deelnemers die voldoende kennis hebben van het gebruik van de
naaimachine.
In deze workshop krijg je de keus uit vier eenvoudige patronen
(rok, broek, tuniek, jas); dit patroon realiseer je in zelf meegebrachte stof (instructies hiervoor krijg je tijdens de workshop).
Je leert een patroon kiezen, overtrekken en overbrengen op
stof. Daarna naai je de patroononderdelen in elkaar en heb je
een eigen gemaakt product. Houd rekening met eventueel
huiswerk. In de eerste sessie worden naast de stofkeuze ook
de verdere accessoires / gereedschappen besproken die je no-

dig hebt voor standaard naaiwerk, zoals patroonpapier, vlieseline, garen, naalden, spelden, scharen, centimeter, tornmesje
enzovoort.
Kosten: € 10 per persoon; machines en basismateriaal zijn
aanwezig, verdere materiaalkosten zijn voor eigen rekening.
Als je de eerste keer niet komt dan wordt je plek ingenomen
door iemand op de wachtlijst; betalingen worden niet geretourneerd.
Als er meer dan zes aanmeldingen zijn dan worden die op de
wachtlijst geplaatst; de workshop wordt in januari herhaald.
Aanmelden via email: project1@leidihaaijer.nl of kom langs op
de Copernicuslaan 324, vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur of
dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur. !
Noot redactie: Deze workshop start op het moment dat de
Buurtkrant verschijnt. Bij voldoende belangstelling zal begin
volgend jaar de cursus nogmaals worden aangeboden.

Copernikkel van veel markten thuis
Bij de Copernikkel werken diverse organisaties samen. Zo is er
een gemeenschappelijke plek waar men terecht kan voor informatie. Dat is de winkel in het winkelcentrum.
Er worden diverse activiteiten georganiseerd, waar je als bewoners baat bij kan hebben. Zo kun je er taallessen volgen, maar
ook leren fietsen.
Als je ondersteuning wilt hebben bij het computergebruik, kun je
terecht bij de vrije PC. Voor de meer creativelingen is er Maakplaats073. Ook voor de liefhebbers van eten is er plek. De
BoschveldWereldkeuken serveert regelmatig voor kleine groepen een maaltijd. Voor degenen die kleding willen (laten) repareren is er de NaaiMeetup.
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Tekst: Alfred Heeroma

Elke tweede zaterdag van de maand is er de reparatiestraat,
waar je kan laten bekijken of een kapot apparaat te repareren
is. Ook het Boschveldkoor en Boschveldband maakt onderdeel
uit van de Copernikkel. Als je een klein klusje bij je thuis wilt laten uitvoeren, kun je terecht bij Klussendienst.
Kortom voor ieder wat wils is aanwezig bij de Copernikkel. Niet
alles is gratis, maar de kosten van de activiteiten worden altijd
vooraf duidelijk gemaakt. Dus loop eens binnen bij de Copernikel of kijk op hun website: www.copernikkel.nl

Tekst: Elle van de Wetering
Foto: Gemeente, Alfred Heeroma

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

Nieuwe buren

Weener XL verhuist naar Michelinterrein
Eind 2021 verhuist Weener XL
naar het voormalige Michelinterrein aan de Oude Vlijmenseweg. De huidige locatie,
aan de Van Herpensweide,
voldoet niet meer aan de eisen. Het huidige pand is versleten. Wil de gemeente de
mensen die er werken een
goed onderkomen geven, dan
moet er nieuwbouw komen.
Projectleider nieuwbouw Pieter van Hagen: "Het college
van Burgemeester en Wethouders keurde onlangs het
collegevoorstel voor de verhuizing naar deze locatie
goed. We zijn blij met deze locatie. Het is een centrale plek
voor onze medewerkers en
bezoekers. En het biedt veel
kansen voor de nieuwbouw.
Wij zijn nu met een architect
bezig om de plannen verder
Weener XL op locatie Van Herpensweide
uit te werken. Die moeten in
het voorjaar 2019 klaar zijn. Wij willen daarna ons plan aan omwonenden en omliggende bedrijven presenteren en toelichten.”

Werk- en ontwikkelbedrijf

Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Mensen met enige
afstand tot de arbeidsmarkt, die
niet in staat zijn zelfstandig zonder
subsidie of extra begeleiding werk
te vinden, worden hier begeleid naar werk of participatie. Samen met werkgevers uit de regio wordt sociaal rendabel ondernemen vormgegeven.
Weener XL heeft ook verschillende afdelingen waar werk in opdracht van bedrijven wordt uitgevoerd. Denk aan post en logistiek, verpakken en assemblage, terrein- en groenonderhoud.
Daarnaast voorziet Weener XL mensen in aanvullend inkomen /
bijstand en toetst of zij daar recht op hebben. !

Het voormalige Michelinterrein waar Weener XL moet komen

Kunstwerk heeft nieuwe plek gekregen
In september heeft het acrylaat kunstwerk van de oude basisschool 't Boschveld haar nieuwe plek gekregen aan de
gevel van BBS de Hambaken. In 2014 was het initiatief door
Pierre Don gelanceerd om het enige kunstwerk in de openbare ruimte van wijlen Henri Titselaar een herbestemming te
geven. Vanaf maart 2016 werd het project mede gedragen
door architecte en wijkbewoonster Anja Beyer.

Tekst en foto: Pierre Don

Wij hopen dat het kleurrijke werk van Henri Titselaar weer
tientallen jaren mag pronken boven een schoolplein met
spelende kinderen.

Alle scholen in de stad werden geïnventariseerd op geschikte gevels om het kunstwerk aan op te kunnen hangen. Ook
moest het kunstwerk schoongemaakt en hersteld worden.
Het grote struikelblok in dit project was de financiering door
de gemeente, eigenaar van school èn kunstwerk. Vele wisselende contactpersonen, ambtenaren, vier wethouders en
een ex-burgemeester, kunstadviseurs en mogelijke externe
financiers trokken als een circus van Jeroen Bosch aan ons
voorbij zonder dat het echt opschoot.
Na de installatie van het nieuwe college kwam er pas geld
beschikbaar en werden de uitvoerende werkzaamheden pas
goed aangestuurd na ingrijpen van Kabinetszaken van de
gemeente. Veel dank zijn we verschuldigd aan kunstenares
Marianne van Schaijk en haar man die op hoge leeftijd en
onder de tropische werkomstandigheden van afgelopen zomer het kunstwerk hebben opgeknapt. !

Kunstwerk aan de gevel van BBS de Hambaken
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Zernikestraat 2
☎ 073 • 822 5380
info@wijkpleinboschveld.nl
Zie www.divers.nl voor
activiteiten en actuele
spreekuren

Openingstijden Wijkplein
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

09.00
13.00
13.00
09.00
09.00

•
•
•
•
•

Zernikestraat 2
☎ 073 - 822 5380

12.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
12.00 uur
12.00 uur

www.divers.nl

Spreekuren Wijkplein
Organisatie

Medewerker

Dag

Tijd

Bureau Sociale Raadslieden

Maaike de Ruijter

Maandag

09.00 - 12.00

Buurtteam

Laurette Pinxt / Tessa Tomasini

Woensdag

10.00 - 11.30

Divers Vrijwillige Thuishulp (VTH)

Wim Huiskamp / Marian Tuerlings

Donderdag

11.00 - 12.00

Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel
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

Enthousiaste vrijwilliger gezocht voor Wijkplein Boschveld
Voor Wijkplein Boschveld zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die affiniteit heeft met het invullen van formulieren,
het ordenen van administratie, het lezen van officiële brieven en
telefonische contacten met instanties. Beschikt u over de volgende talenten:
U kunt zich zowel mondeling als schriftelijk goed in het Nederlands uitdrukken en u kunt goed met mensen omgaan. Dat wil
zeggen: u kunt goed luisteren, u bent geduldig en u kunt lastige
onderwerpen duidelijk uitleggen aan anderen. Dan zijn wij op
zoek naar u!
Gewenste dagdelen zijn maandagmiddag en woensdagochtend.
U ondersteunt bewoners bij het invullen van allerlei (digitale)
formulieren en het beantwoorden van diverse hulpvragen op
onder andere het gebied van wonen, zorg, financiën, vrijwilligerswerk, talent en maatschappelijke participatie. Daar waar uw
kennis of ervaring niet toereikend is, kunt u een beroep doen op
uw collega vrijwilligers, spreekuurhouders, medewerkers van
Divers, Juvans, MEE en van andere interne en externe organisaties.
Bij de ondersteuning kunt u denken aan:
• formulieren van Arbeidsmarkt en Sociale Zaken
• de (collectieve) zorgverzekering
• het zoeken naar huisvestiging via onder andere woonservice
• aanvragen uitkeringen / pensioenen
• aanvragen parkeervergunningen / bezoekerskaartjes
• het schrijven van een eenvoudige (begeleidende) brief
• indien nodig simpele ondersteuning bieden bij de klantcomputer
• bewoners die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, dagbesteding / activiteiten, scholing enzovoort koppelen aan een collega

Het invullen van formulieren is niet voor iedereen
gemakkelijk
Wij bieden u:
• scholing en begeleiding
• de mogelijkheid deel te nemen aan cursussen van de Vrijwilligersacademie
• goede samenwerking en overleggen met professionals en
vrijwilligers
• u bent WA en ongeval verzekerd via de gemeente
• een vrijwilligersovereenkomst (zo weten we allebei wat we
van elkaar mogen verwachten)
• gezellige team uitjes
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek kunt u bellen
naar: Muna Mohamed: 06 - 1116 0269 of mailen:
m.mohamed@divers.nl !

Vrijwilligers Mila en Ad staan niet op de groepsfoto

Wijkpleincoördinator Muna met de vrijwilligersploeg van Wijkplein
Boschveld

10

Mocht u hulp nodig hebben dan staat deze gemotiveerde vrijwilligersploeg voor u klaar om u te helpen. Ze ontvangen u graag in het Wijkplein tijdens
de openingstijden.

Nancy gaat, Muna komt

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels
Muna Mohamed is de nieuwe coördinator van het Wijkplein in de BBS. Zij neemt het stokje over van Nancy van Lent die met weemoed afscheid neemt van 'haar' Wijkplein. Wel is Nancy blij met haar nieuwe uitdaging. Zij gaat in de Binnenstad een nieuw Wijkplein opzetten. En ook Muna is blij met haar nieuwe baan. Twee blije wijkpleincoördinatoren die er veel zin in hebben, hoe mooi
kan dat zijn.

Muna Mohamed (links) neemt het stokje als wijkpleincoördinator over van Nancy van Lent (rechts)
Nancy weet niet precies hoe lang ze al in het Wijkplein Boschveld werkt, maar in ieder geval al heel wat jaren. Voor het Wijkplein was zij de stabiele factor die heel betrokken was bij haar
vrijwilligers en klanten. Nancy: "Ik heb al die jaren met een fijn
team gewerkt. Natuurlijk vind ik het jammer dat ik de club verlaat, maar ik laat ze in goede handen achter. En eerlijk gezegd
ben ik na al die mooie jaren in Boschveld toe aan een nieuwe
uitdaging die zo maar op mijn pad kwam."
Ook Muna heeft veel zin in haar nieuwe baan. "Ik ben ooit begonnen als stagiaire bij Divers, daarna heb ik op allerlei wijkpleinen gewerkt. Het waren wel steeds tijdelijke klussen. Ik heb
vroeger in Boschveld gewoond. Hier terugkomen voelt voor mij
als thuiskomen. Ik ken veel mensen hier en ik ken de cultuur.
Het is natuurlijk wel beter, nu ik hier ga werken als wijkpleincoördinator, dat ik hier niet meer woon. Op die manier kan ik
werk en privé goed scheiden, want ik wil liever niet op straat
worden aangesproken over mijn werk."

Lopende machine
Muna komt als het ware in een gespreid bedje. Muna: "Het is
een lopende machine, het gaat supergoed. De vrijwilligers zijn
met al hun kennis en ervaring het visitekaartje. Ik ga verder
waar Nancy is gestopt, hulp bieden waar nodig. Het Wijkplein
gaat ook met de tijd mee. Er komen mensen met vragen over
internetzaken, zoals bankieren. Daarbij kunnen we ook ondersteuning bieden. Mensen moeten met vertrouwen naar ons toe
komen en hun verhaal kunnen doen, hun hulpvraag kunnen
stellen. Daarnaast wil ik ook een bijdrage leveren om de
zelfredzaamheid te vergroten van onze klanten. In die zin is het
voor mij heel fijn om weer terug te zijn. Omdat veel mensen mij
kennen waardoor ze misschien wel gemakkelijker binnenlopen.
En net als Nancy wil ik het Wijkplein laagdrempelig houden."

Wijkplein heeft nut
Nancy en Muna zijn beiden overtuigd van het nut van het Wijkplein, ook in de toekomst. "Er blijven altijd mensen die niet zelf-

standig kunnen functioneren, altijd ondersteuning nodig hebben, niet 100% zelfredzaam zijn. Er komt hier een groep van
vaste bewoners met hulpvragen omdat ze er zelf niet goed uitkomen. Op jaarbasis hebben we zo'n 1500 hulpvragen. Vanuit
de gemeente en andere instanties worden mensen steeds vaker doorgestuurd naar het Wijkplein. Natuurlijk zijn er meer
mensen die wel behoefte hebben aan een Wijkplein, maar er
nog niet bekend mee zijn. We blijven ons best doen om die
mensen wel te bereiken."

Afscheid
Muna heeft al met haar vrijwilligers gesproken. "Ik heb hen gevraagd wat ze van mij nodig hebben en wat ik voor hen kan betekenen. Het zijn allemaal prima vrijwilligers, ik kan nog veel
van hen leren. Het Wijkplein Boschveld heeft een eigen cultuur
en dat wil ik graag zo houden. Maar ik wil in mijn nieuwe rol ook
Inspelen op de ontwikkelingen in de wijk. Er verandert door de
nieuwbouw best veel in de wijk, het wordt haast een nieuwe
omgeving. Met de nieuwe bewoners wil ik graag in contact treden."
En tenslotte zetten we
nog even Nancy in de
schijnwerper. Ze neemt
deze maand écht afscheid van het Wijkplein.
Haar vrijwilligers zijn nog
steeds beduusd dat ze
weg gaat. "Da's nog
wennen voor hen, maar
dat betekent wel dat ik
word gewaardeerd. Dat
is mooi. Ik heb heel veel zin in mijn nieuwe Wijkplein in de Bossche binnenstad dat wordt gevestigd in het pand van Reinier
van Arkel. Ik hoop daar straks veel nieuwe klanten te ontmoeten."
Dat gaat Nancy beslist lukken! !
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Edisonstraat 28
☎ 073 -623 3195

E-mail: info@obboschveld.nl

De dag waarop ik dit artikel schreef, 6 november, was het bijna
20 graden in Boschveld en abnormaal warm. De natuur is dan
ook danig in de war. Planten beginnen weer te bloeien, wespen
en bijen vliegen nog vrolijk rond, vogels denken dat ze een nest
moeten gaan bouwen en vanmorgen maakte ik nog een foto
van bloeiende klaprozen in de Boschveldtuin. Die zie je alleen
in de vroege zomer!
Het wordt tijd dat het gewoon herfst wordt, want
verschillende soorten
paddestoelen zullen nu
door de warme en extreem droge omstandigheden niet kunnen
groeien, met als gevolg
dat ze zich voor het komend jaar niet kunnen
voortplanten; een groot
verlies voor de natuur.
November is bij uitstek de maand om de voorjaarsbollen te
planten. Doe dit voor het gaat vriezen en plant de bollen drie
maal hun dikte diep. De bollen hebben een periode van kou nodig om in het voorjaar tot bloei te komen. Probeer biologische
bloembollen te kopen, die zijn vrij van de giftige bestrijdingsmiddelen waar de bijen onherroepelijk aan doodgaan.

Iedere vrijdagmiddag werken we alle seizoenen door op de
Boschveldtuin. In deze tijd zijn we vooral bezig met snoeien van
de uitgebloeide planten, de fruitbomen en struiken, het winterklaar maken van onze bakken en perken door de grond goed te
bedekken met afgevallen blad, klein geknipt snoeiafval enzovoort. Ook het herstellen van bakken, het opschonen van de
paden zijn leuke klusjes voor de koudere maanden, je bent lekker buiten bezig.
De kou is goed voor de bessen van de Cotoneasterstruiken in
de tuin. Ze zitten nu vol mooie rode bessen. Die bessen worden
als het kouder wordt steeds lekkerder, een heerlijke maaltijd
voor de vogels.
Ben je geïnteresseerd in wat nu nog buiten groeit, bloeit en ook
eetbaar is, kijk dan eens op de website van Geertje Jansen: www.wandeloogst.nl. Zij neemt je enthousiast mee de natuur in. Er zijn wandelingen, maar ook leuke workshops te
doen.
Mocht je meer willen weten over de Boschveldtuin, neem contact op via: info@boschveldtuin.nl, kijk
op www.boschveldtuin.nl, volg ons op Facebook:
www.facebook.com/boschveldtuin, of kom op vrijdagmiddag even aanwippen. Tussen 15.00 en 17.00 uur zijn er altijd
mensen op de tuin en rond 16.00 uur kan je ook gezellig aanschuiven voor een kopje koffie of thee. In de winter gaan we
wat vroeger naar huis. !

Mooi gekleurde bessen aan Cotoneasterstruik
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Tekst: Jeanne van der Kallen
Foto: Jeanne van der Kallen

Tekst: Nina Hagoort
Foto's: Nina Hagoort, Alfred Heeroma

Edisonstraat 28
☎ 073 -623 3195

E-mail: info@obboschveld.nl

Werkgroep Groen en Spelen
De werkgroep Groen en Spelen heeft zich de afgelopen tijd
weer beziggehouden met alle 'groene' zaken in de wijk. We
hebben diverse overleggen gehad met de gemeente over het
onderhoud van de openbare ruimte, de aanplant van bomen en
opfleuring van de wijk. Hier volgt een kleine greep uit de gemaakte afspraken.

Zernikestraat
Inmiddels zijn alle nieuwe woningen van fase 1A van project
Hart van Boschveld opgeleverd. Hiermee worden ook het parkeerterrein aan de Zernikestraat en de stoepen rondom dit blok
ingericht. In de week van 12 november is men begonnen met
het leveren en aanbrengen van de beplanting en bomen rondom de nieuwbouw en de parkeerplaats tussen de nieuwbouw
en het CPO-project. Hopelijk wordt hiermee ook het geluid gedempt wat tussen de gebouwen door 'echoot'. Aan het eind van
de parkeerhavens worden nog inritten aangelegd voor rolstoelen en kinderwagens zodat men niet door de perken hoeft te rijden of door de borders hoeft te stappen.

maanden aangevuld met nieuwe beplanting onder andere aan
de Parallelweg, het Voltaplein en op het schoolplein van de
BBS. Er komt ook een aantal vervangende bomen zoals op het
veldje in de 's-Gravesandestraat, aan de Buys Ballotweg bij
nummer 30 en op het plein bij het winkelcentrum. Daar komen
een Anna Paulownaboom en een Judasboom. Er komen ook
twee nieuwe bomen aan de Concordialaan en langs de Simon
Stevinweg. Dit is de eerst aanplantronde, komend voorjaar
volgt deel twee.

Bouwmateriaal
Aan het eind van de Van Musschenbroekstraat wordt nog hard
gewerkt aan de renovatie van de woningen. Helaas is de overlast van het bouwmateriaal op straat niet geheel te voorkomen.
Inmiddels is de werkplek wel aangepast vanwege het vele materiaal dat tegen de boomstammen aanstond en wat tot schade
aan de bomen kon leiden. Boombescherming is aangebracht
en bouwmateriaal wordt beter opgeruimd. De perken waarin het
bouwmateriaal is opgeslagen zullen na afloop weer netjes hersteld worden.

Rondom de parkeerhavens komt beplanting

Mozaïektegels

De mozaïektegels (zie foto rechts) zijn al te vinden op het
schoolplein van de BBS, maar er komen nog veel meer van
deze tegels terug in de wijk! Veel tegels waren opgeslagen of
liggen op plekken waar ze nauwelijks zichtbaar zijn. De tegels
zijn ooit gemaakt door kinderen van 't Boschveld en nu zullen
ze allemaal gebruikt worden in de aanlooproutes, onder andere
vanaf het Groene Hart richting de school.

Inboetronde
Afgelopen maand heeft de jaarlijkse 'inboet-ronde' weer plaats
gevonden, waarbij leden van de werkgroep met de gemeentelijke groenbeheerder hebben rondgefietst om alle bomen en struiken in de wijk te bekijken. Kale plekken worden de komende

Er komen meer mozaïektegels in de wijk

Koestraat
De bewoners van het Veemarktkwartier hebben inmiddels een
mooi plan aangeleverd voor de herinrichting van de speelplek
aan de Koestraat. Zij willen met veel eigen inzet, het opknappen van het bankje en het betonblok een mooie speelplek terug
met plantenbakken, houtsnippers, boomstam, nestschommel
en (kleine) zandbak. Het gaat om tijdelijke, eenvoudige verbeteringen van de plek, totdat de gemeente in 2020 met de reconstructie van de hele straat aan de gang gaat.
De gemeente staat positief tegenover dergelijke ideeën vanuit
de wijk en voor meer natuurlijke inrichting en hergebruik van
materialen. Voor het gebruik van bijvoorbeeld houtsnippers en
stammetjes op speelplekken gelden wel bepaalde voorwaarden. De gemeente gaat dit nader bekijken, intern bespreken en
komen hier binnenkort op terug, wordt vervolgd!

Bankje hondenuitrenveld

Betonnen zitbankje wordt niet vervangen

Het betonnen bankje (zie foto links) bij het hondenuitrenveld
aan de Parallelweg zal niet vervangen worden. Wel kan het
bankje verplaatst worden. Als gebruikers dat wensen, kunnen
zij zich melden bij de werkgroep via info@obboschveld.nl. !
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Edisonstraat 28
☎ 073 -623 3195

Tekst en foto: Alfred Heeroma
E-mail: info@obboschveld.nl

Boschveldoverleg
Zeven keer per jaar wordt het Boschveldoverleg georganiseerd. Tijdens het overleg kunnen bewoners en professionals hun ervaringen delen en elkaar informeren over belangrijke zaken voor de wijk en wat er aangepakt moet worden. Het eerstvolgende overleg is op maandag 26 november om 19.30 uur in de BBS aan Zernikestraat 2

Terugblik overleg 8 oktober
In dit overleg is gesproken over de plannen voor Vlek 3 (voormalige basisschool). In juni is er een inspraakavond geweest
waarna een aantal reacties bij de gemeente zijn binnengekomen. Die worden nu verwerkt in een ontwerp-bestemmingsplan.
Het gaat onder andere over de bouwhoogte, de omgeving en
het parkeren. Ook is er goed gekeken naar de aanwezige flora
en fauna en hoe hiermee rekening kan worden gehouden bij de
nieuwbouw. De bedoeling is dat het ontwerp-bestemmingsplan
eind 2018 klaar is. Eventuele opmerkingen zullen dan worden
beoordeeld en begin 2019 komt er dan een definitief bestemmingsplan samen met een inrichtingsplan. Het is de bedoeling
dat er dan na de zomer 2019 begonnen kan worden met de
nieuwbouw.

Er is nog steeds veel (geluids)overlast in de wijk. Vooral hardrijdende auto's en activiteiten bij de Brabanthallen en Tramkade
worden aangeduid als vormen van overlast. Er zijn nog geen
acties afgesproken hoe dit aan te pakken.

Vooruitblik overleg 26 november
Ooit werd Boschveld aangeduid als sociaal zwakke wijk. Daarom zijn een aantal jaar geleden diverse activiteiten gestart om
de wijk te versterken. Veel van die activiteiten hebben al een
positief effect, maar op andere punten is er nog verbetering mogelijk. In het Boschveldoverleg wordt de voortgang besproken
en kunnen bewoners aangeven of ze het eens zijn met de voorgestelde acties voor 2019 en waar ze verbetering willen.
De BBS is niet alleen de school / kindcentrum, maar ook een
buurthuis of wijkgebouw. Bewoners kunnen hier diverse activiteiten organiseren, en de BBS neemt ook zelf initiatieven. Hiervoor zijn zogenaamde plusgelden beschikbaar. Eén tot twee
keer per jaar wordt in het Boschveldoverleg bekeken welke activiteiten er zijn en waar eventueel behoefte aan is.
Verder is er natuurlijk aandacht voor de lopende ontwikkelingen
in de wijk.

Voormalige basisschool maakt ruimte voor woningen
De gemeente stelt voor elke wijk of buurt jaarlijks een bedrag
beschikbaar waarmee bewoners activiteiten kunnen organiseren. Bewoners die dit geld willen gebruiken voor een initiatief
voor de buurt, moeten een plan en begroting indienen bij de Bewoners Advies Groep. Die beoordeelt of er geld naar een activiteit kan gaan en ook hoeveel. Ruim driekwart van het geld voor
2018 is reeds toegekend zoals aan de ontwikkeling van een
wijkband en -koor, een ontmoetingsplek bij Naaiatelier en een
musical. Geld dat niet wordt besteed gaat terug naar de gemeente.

Vooruitblik 2019

Ook in 2019 zal er nog genoeg te bespreken zijn. De voormalige basisschool zal worden gesloopt en vervangen door woningen, Ook in het Hart van Boschveld zal worden gebouwd en
ook de zeven flats in Vlek 20 komen in beeld voor vervanging.
Daarnaast is er nog de aanpak van de Marconistraat. Nieuwe
woningen zullen ook nieuwe bewoners betekenen, wat heeft
dat voor gevolgen voor de wijk? Aandacht voor groen, spelen
en hondenuitlaatplekken zal zeker een punt van overleg blijven.
Daarom zal ook in 2019 zeven keer een Boschveldoverleg
plaatsvinden. De data zijn: 21 januari, 18 maart, 20 mei, 1 juli,
26 augustus, 7 oktober en 25 november. !

De dag van de kraakwagen en Proper Jetje

Tekst: Liesbeth van Malsen
Foto: Kyra Couvee

Op 31 oktober kwam de kraakwagen in de wijk en werd er door
kinderen zwerfvuil geprikt. De ons welbekende Kees was altijd
de grote ‘kartrekker’ om deze twee keer per jaar door de wijk te
laten rijden. Iedereen weet dat hij ook zorgde voor een schone
opgeruimde wijk. In het voorjaar van 2018 was de kraakwagen, niet in de wijk.
Toch meenden de mensen van het OBB dat dit initiatief een
vervolg moest krijgen, zodat de mensen in Boschveld twee keer
per jaar de mogelijkheid krijgen hun grofvuil legaal aan de
straat te zetten. De achterliggende gedachte daarbij is dat er
dan daarna geen grofvuil illegaal in de wijk wordt neergezet.
De laatste woensdag van oktober kwam dus de kraakwagen
echt, na tweemaal te zijn uitgesteld. Met dank aan de gemeente
en aan BrabantWonen, die de inzet van Weener XL hadden geregeld. Een aantal bewoners, de mensen van de kraakwagen
en de mensen van Weener XL hebben verschrikkelijk hun best
gedaan. Het resultaat was 4000 kg grofvuil. We hopen echt dat
dit helpt bij het voorkomen van illegale stort, waar we met zijn
allen vanaf willen.
Vier vrijwilligers hebben diezelfde middag een aantal kinderen
van school begeleid bij het verzamelen van zwerfvuil. Een pluim
voor deze kinderen. Voor een groene en schone buurt is dat zeker voor herhaling vatbaar, hopelijk dan met een hele grote
groep!
Om de stad en Boschveld schoon en netjes te houden willen
we twee keer per jaar, net zoals vroeger, een kraakwagen laten
komen en veel vaker zwerfvuil blijven verzamelen. Er zijn ook
mensen met een beperking of mensen die niet mobiel zijn. Dan
is het niet verkeerd om hen de hand te reiken en naar de mensen toe te komen.
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Kraakwagen (archieffoto)

Huisartsenzorg
Verloskunde
Fysiotherapie
Logopedie
Psychologische hulp

Handfysiotherapie
Reisvaccinaties
Orthopedagogiek
Diëtiste

Handfysiotherapie
GGD jeugdspreekuur 0-12 jaar
Samen gezond spreekuur
JBZ bloedprikdienst
donderdagochtend

Op werkdagen open van 8.00 - 17.00

Denkend aan Boschveld

Op iets dat je nieuw aanschaft ben je in het begin meestal zuinig. Na verloop van tijd wordt dat minder en uiteindelijk maakt
het je niet meer uit. Het lijkt een mens eigen. In 1954 werd
Boschveld (toen nog West 1) opengesteld voor bewoners. De
wijk zag er nieuw uit, het groen was pril. De mensen die er kwamen wonen waren ook redelijk zuinig op die wijk. Dat lukte omdat er een bindende factor was, het geloof. Nu bijna 65 jaar later is van die zuinigheid weinig meer te merken. De huizen zijn
oud en zelfs al gedeeltelijk gesloopt en vervangen door nieuwe
woningen. Het groen is ook niet overal meer zo fris en de bindende factor tussen mensen is ook soms ver te zoeken.
Toen ik begin jaren 90 van de vorige eeuw in de wijk kwam wonen, was het eigenlijk een verloederde wijk. Drugsspuiten in de
planten bij de basisschool, wietzolders en wapenbezit waren bij
een flink aantal bewoners ook niet vreemd. Boschveld had niet
echt een goede naam en van de ooit sociale wijk was weinig

Openingstijden
Maandag:
10.00 - 20.00
Dinsdag:
10.00 - 20.00
Woensdag
10.00 - 20.00
Donderdag
10.00 - 20.00
Vrijdag
10.00 - 21.00
Zaterdag
10.00 - 20.00
Zondag
11.00 - 20.00

over. Voor de gemeente een doorn in het oog, want de wijk lag
wel dicht bij het centrum. Het centrum zelf was trouwens ook
niet zo'n heel goede wijk.
Voor Boschveld kwam men met allerlei plannen om de wijk op
te knappen. Het Paleiskwartier was het nieuwe pronkjuweel van
de stad en daar moest Boschveld ook maar aan geloven. In
2003 kwam de gemeente dan ook met een plan om de wijk in
zijn geheel op de schop te nemen. Waar ze in het gemeentehuis geen rekening mee hadden gehouden, was het gegeven
dat er ook nog mensen woonden en die waren ineens vrij eensgezind tegen het plan. Sterker nog, een aantal bewoners begonnen zich zelfs te verenigen en richtten een wijkraad op. Het
plan om de wijk plat te gooien was dan ook snel van tafel.
De bewoners gingen zelfs vragen om verbeteringen. Er kwam
een Buurtkrant, de voetbalkooi werd geopend (overigens omdat
omwonenden last hadden van
de ballende jeugd), er kwamen
containers in de wijk om het afval te verzamelen en ook de
Burgemeester bezocht de wijk.
Ondanks de vele problemen
die er in de jaren 90 waren,
bleek dat bewoners zich al lang
betrokken voelden bij de wijk.
Er was een Wijkplaats, Ouder
Kind Centrum, een Buurthuis,
De Westhoek en ook de bewoners met een migratieachtergrond (zoals dat tegenwoordig
heet) verenigden zich.
De afgelopen 15 jaar is er veel
in de wijk gebeurd, maar of dat
gevoel van een nieuwe wijk
ooit terugkomt, ik betwijfel het.
Tijden zijn veranderd.
Uit een veiligheidsmonitor van
2003 bleek dat vervuiling,
jeugd, geweld, verslaving, vermogensdelicten en verkeer de
grootste problemen waren.
En nu? Geweld, vervuiling, jongeren, vernieling en sociale
overlast pronken op het lijstje.
Men voelt en vindt het veiliger,
maar is dat ook echt zo? Ik
denk het niet. Iets dat langer in
gebruik is, daar is men niet zo
zuinig op.
De Denker
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Dit is de laatste Buurtkrant van 2018. Dit jaar
was er genoeg om over
te schrijven en ook volgend jaar zal het niet minder zijn.
Hopelijk kan er nu eens
echt een slag worden gemaakt met een schoon
Boschveld. Denk niet dat
een ander de rotzooi opruimt, maar begin bij jezelf.
Als de dampen van het
vuurwerk zijn opgetrokken, ruim dan ook de restanten van het vuurwerk
op. En als je af wilt van
de Kerstboom, bied die
op juiste manier aan (de
gemeente zal vast wel
aangeven hoe dat moet).
Daarom voor nu alvast namens de gehele redactie:

Prettige feestdagen en een
goed, gezond, schoon en
opgeruimd
2019
Negende Dag van de Dialoog in Den Bosch
Ook weer dialoogtafels bij Copernikkel

Tekst: Joanda van Geffen
Foto: Olaf Smit

Bij Copernikkel stond een dialoogtafel met eten van de WereldKeuken op het programma
Copernikkel was 6 en 8 november één van de 25 plaatsen waar
Bosschenaren praatten over de kunst van het samenleven.
Deze negende Dag van de Dialoog had als thema 'De kunst
van het samenleven: Compassie'.
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Marieke Smeets leidde dinsdagavond de eerste en Joke van de
Beek op donderdag de tweede avond in goede banen. Aan beide tafels deden in totaal 22 mensen mee. Het was een boeiende en meteen lekkere bijeenkomst door de maaltijd die de
BoschveldWereldkeuken had verzorgd.

