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Frank de Wijs en Wim Martens (hier met zijn moeder)  blikken terug op hun jeugd in Boschveld. Lees meer op pagina 3 
Foto: Michael Bögels
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First Date tussen BBS Kameleon en Kind-
centrum Boschveld was ontroerend mooi   

Op een koude winderige, doch zonnige Parade, was woensdagmorgen 10
april de first date tussen de BBS Kameleon en het Kindcentrum Boschveld.
Het was een initiatief van Theater Artemis dat graag op deze wijze scholen
meer met elkaar wil verbinden. 

Om precies 11.00 uur zouden de scholen elkaar voor het eerst ontmoeten, maar
daarvoor waren er toch al voorzichtige avances geweest. De kinderen van kind-
centrum Boschveld kwamen via de Lange Putstraat als een mooi gevormde lange
draak de Parade op en de kinderen van de Kameleon kwamen vanaf de Kerkstraat
met doedelzakmuziek op. Ze beeldden een mensenlijf uit met een hart, longen en
hersenen.

Presentator Eric Alink, de bekende Bossche stadchroniqueur, maakte het span-
nend voor de kinderen door ze te verlokken tot (onschuldige) liefdesverklaringen.
Hij was ook heel benieuwd wat de kinderen tegen elkaar te zeggen hadden. Door
zijn prikkelende manier van vragenstellen werd zijn nieuwsgierigheid ruim beloond,
want de kinderen werden er alleen maar enthousiaster van om elkaar beter te le-
ren kennen. Zo'n eerste contact kan even ongemakkelijk zijn, maar onder leiding
van spelers van Theater Artemis spraken de kinderen elkaar al snel toe. Van 'jij
hebt mooie ogen' tot 'jij bent ook mooi', van 'liefje' tot 'schatje' en van 'habiba' tot
'fiet fieuw'. 

Het was voor het grote publiek een fraai schouwspel, waarbij de koude wind al
snel warm aanvoelde. Na de vele liefdesverklaringen was het tijd om elkaar beter
te leren kennen door gezamenlijk te gaan picknicken op de Parade. Rood-witte ta-
felkleden werden uitgespreid, er werd volop gekletst en gegeten uit de picknicktas.
Intussen speelde de stadsbeiaardier in de Sint Jan mooie liefdesdeuntjes. Het was
een hartverwarmend initiatief dat zeker een vervolg verdient.  !
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Lazy Sunday Yoga start
met Pinksteren

Voor het derde jaar op rij kun je je zondagochtend
weer relaxed beginnen met Lazy Sunday Yoga in
de Boschveldtuin. Vanaf zondag 9 juni staat Ilse
van Gaia Yoga iedere week om 10 uur voor je
klaar op het zachte gras voor een rustige yogales.
Rond 11 uur sluiten we samen af met een kopje
thee. Neem je eigen matje of handdoek mee of
leen een matje van Ilse en zoek een plekje op het
grasveldje. Aanmelden is niet nodig, bij droog
weer gaat de les altijd door. Jij bepaalt wat je be-
taalt, kijk naar wat het je waard is om de dag zo te
beginnen. Tot ziens in de Boschveldtuin!  !

Tekst & foto: Ilse Staps

First date tussen twee kindcentra op de Parade

First Date tussen basisscholen
Lazy Sunday yoga
Jeugdherinneringen twee jeugdvrien-
den
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Tekst: George van der Zande
 Foto's: Frank de Wijs/ Stadsarchief

Frank en Wim, twee lagereschooltijdvrienden die graag kattenkwaad
uithaalden

De wijk Boschveld bestaat zo'n 65 jaar. Een goed moment
om eens terug te blikken op het verleden van de wijk. Wat
is er zoal gebeurd in en met de wijk? In deze Buurtkrant de
derde aflevering met in de hoofd-
rol Frank de Wijs (1958) en Wim
Martens (1959). Zij vertellen over
hun lagereschooltijd in Bosch-
veld. Een mooie tijd waarin na-
tuurlijk ook kattenkwaad werd
uitgehaald. Frank en Wim woon-
den in hun jonge jaren vlakbij el-
kaar (Fahrenheitstraat en Van
Musschenbroekstraat) en werden
vriendjes. Op een brandgang-
muur achter het huis van de
moeder van Wim staan nog
steeds hun namen gekerfd. Als
herinnering aan hun jeugd. 

"In mijn jonge jaren lag er voor onze voordeur een groot gras-
veld. Er stond ook een grote kerk met een plein ervoor. Het
was nog een jonge wijk met veel kinderen. De scholen, de
sportvelden, het station en het centrum waren vlakbij, dat kon
niet mooier. De wijk werd daarna snel volgebouwd", vertelt
Wim. Vlak bij BBS Boschveld, de plek waar we elkaar spreken,
heeft de jongensschool, maar ook de meisjesschool en een
middelbare school gestaan. Frank: "Vroeger had je hier ook
nog een jeugdhonk en filmhuis. Op zondagmiddag kon je voor
een kwartje naar een zwartwit film kijken, onder andere naar
'Rin tin tin', een verhaal over de heldendaden van een Duitse
herdershond." In 1964 werden ze vriendjes, ofschoon Wim een
klas lager zat dan Frank. 

Altijd buiten spelen
Wim: "We speelden na schooltijd altijd buiten en in de zomer
gingen we na het eten direct weer op pad. Het was altijd voet-
ballen of verstoppertje spelen. De wijk was nog groen, er wa-
ren nog weinig auto's te bekennen. Mijn ouders kochten later
een Ford Taunus 12M, dat was een mooie auto! In de strenge
winter van 1966 werd het grasveld ondergespoten en konden
we rondjes schaatsen." Grappig is dat Wim en Frank nog alle
namen hebben onthouden van de onderwijzers. "Een onderwij-
zer van de derde klas was een zoon van de slager uit Tilburg.
Hij kwam altijd met de trein. Zo af en toe kon hij in de klas nog
weleens een tik uitdelen met de knokkels van zijn vuisten. Ik
had dat tegen mijn moeder verteld en die is bij het hoofd van
de school hierover gaan klagen. Daarna heeft hij geen mep
meer uitgedeeld. Bij een andere onderwijzer moesten we als
we niet luisterden, nadat we een paar klappen hadden gekre-
gen, het hok in. Zo ging dat vroeger", zegt een lachende Wim. 

Goede herinneringen
"Het was best een strak regime op school (de jongensschool
St. Clemens, redactie), maar dat verschilde wel per onderwij-
zer. Ik heb goede herinneringen aan mijn lagereschooltijd. Er
zaten wel veel kinderen in een de klas. Zo'n 32 en die kwamen
allemaal uit Boschveld. Een jongen woonde op een woonboot,
dat vond ik wel heel apart. Ook wisten we precies wie protes-
tant of katholiek was. Ja, de verdeling was helder qua religie
en qua inkomenssfeer. Dat zag je aan de eigen huizen en de
sociale woningbouw. Er woonden in onze lagereschooltijd nau-
welijks buitenlandse mensen in de wijk. De eerste donkere jon-
gen was een Arubaan. Hij zat bij Wim in de klas. Zijn moeder
was getrouwd met een Arubaan, vandaar. We voetbalden altijd
met hem, dat kon hij goed”, zegt Frank. 

Held van de buurt
Wim: "We waren vooral gefocust op de plek waar we woonden.
Zo mocht ik van mijn moeder niet oversteken naar de andere
kant van de Copernicuslaan. Toch heb ik dat een keer gedaan
en werd toen aangereden in de 's-Gravesandestraat door de
ZM-kar van de melkboer. Hij had toen al een elektrokar, en dat
voor die tijd. Ik bedoel maar. Zijn kar reed achteruit en ik zat
daarachter. Ik had veel ribben gebroken. Ze dachten eerst dat
ik dood zou gaan. Ik heb zes weken in het Carolus Ziekenhuis
gelegen. De melkboer was helemaal overstuur, want iedereen
kende dat verhaal. Toen ik weer thuiskwam was de hele wijk
uitgelopen. Ik kreeg een fiets en ineens was ik de held van de
buurt. Dat had wel impact op mij. Maar ik ben de melkboer
daarna jaren blijven helpen." 

Eerste gastarbeiders
"Eind jaren zestig kwamen ook de eerste gastarbeiders uit
Noord-Afrika, Spanje en Portugal in de wijk wonen. Ik kwam
toen de eerste gastarbeider in mijn leven tegen. Ook mijn moe-
der vond dat wel fascinerend. Die man werkte bij Michelin. In
de zomervakantie ging hij altijd naar zijn thuisland. Mijn moe-
der heeft hem een keer op de thee uitgenodigd. Gewoon uit
nieuwsgierigheid. Hij sprak weinig woorden Nederlands. Ik
weet ook nog dat het huis naast ons werd verkocht aan een ➞
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Klas 3 St. Clemensschool 1966

Frank en Wim (gehurkt) in hun jonge jaren



huisjesmelker die het huis per kamer verhuurde. Er kwamen
studenten in, dat was in onze beleving best shocking. Studen-
ten, dat waren toch van die losse vogels. Gastarbeiders en stu-
denten, dat waren in de zestiger jaren de eerste kleurrijke be-
wegingen in de wijk", vertelt Frank. 

Kattenkwaad 
We moeten het nog wel over het kattenkwaad hebben, want
jullie waren toch niet altijd lieverdjes? Wim: "Ja, wat haalden

we allemaal uit? Hierachter liep toen een spoorlijn
voor treinen van het station naar de Heineken. In de

trein werden de kratten bier vervoerd. 's Avonds
stond de trein met de wagons stil. Dan maak-
ten we een wagon open, haalden er een krat
bier uit, maakten de flesjes open en gingen we
met het bier spuiten. De volgende dag lever-
den we dan de lege flesjes in. Een keer heb-
ben we een trein laten ontsporen door de wis-
sel over te halen. We deden er een steen tus-
sen en dan liep de trein niet de bocht in, maar
rechtdoor. En zo liep de trein eraf. Dat was dik-
ke pret. We waren wel met meer jongens,
maar wij tweeën waren wel de raddraaiers."

Ondeugende jongensblik
Frank herinnert zich nog dat hij verkeersbriga-
diertje was bij meneer van Berkel van de zes-
de klas. "Ik kreeg 's morgens zo'n oranje pakje
aan met in mijn hand zo'n verkeersoversteek-
bordje. Ik moest kinderen overzetten op een
speciale oversteekplaats. Elf jaar was ik toen.
Ik zat in de klas toen er ineens een agent
kwam binnenlopen. Hij vroeg: 'Is Frank de Wijs
aanwezig?' Ik dacht, dat heeft met mijn ver-
keersbrigadier zijn te maken. Ik mag op cursus
of naar een feest. Maar nee, ik moest mee

naar een ander kamertje. Toen begon de agent
zijn verhaal over wat ik en anderen hadden uitgespookt: over
de trein, over de kapotte flesjes, over de kerstbomen op het
spoor. Op zaterdag moest ik voor al dat kattenkwaad naar het
politiebureau." 

Wim en Frank zijn nu nog vlotte zestigers die met plezier én
met een ondeugende jongensblik terugkijken op de herinnerin-
gen aan hun lagereschooltijd in West-1, nu Boschveld. Hoe
mooi is dat!  !
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St. Clemensschool (links) en St. Gerardusschool (rechts) in de Edisonstraat

                 Vliegen boven Boschveld
Half februari mocht Boschveldbewoner Pierre Don meevliegen
met Jeroen Komen, eigenaar van een zelfgebouwd vliegtuigje
en auteur van het fotoboek ‘Ik kan vliegen’. Vanaf Vliegveld
Hilversum ging het richting ’s-Hertogenbosch. Een bijzondere
ervaring is het om je stad, de directe omgeving en je eigen wijk
vanuit de lucht te mogen aanschouwen. Rond de Brabanthal-

len, NS-station, Paleiskwartier, Willemspoort en Boschveld
werden rondjes gedraaid in de lucht. Hierbij een foto van een
deel van Boschveld met de nieuwbouw van de afgelopen ja-
ren. Na een vlucht van 55 minuten werd er weer veilig geland
in Hilversum.   !

Tekst: Pierre Don
Foto: Jeroen Komen

Foto van Paleiskwartier en Boschveld genomen tijdens de vlucht



Tekst en foto: Perla van Kessel

Binnen bij de Boschvelder
Rosalie Bogaerts (71) woont in een appartement aan de
Copernicuslaan. Ze is geboren en getogen in Den Bosch
en vertrok daarna voor een poos naar Curacao. Sinds 2002
is ze weer terug in Den Bosch en kwam toen in Boschveld
terecht. Ze vertelt me over haar grote passie: iconen schil-
deren.

Icoonschilderen
Rosalie vertrouwt me toe dat ze een heleboel meegemaakt
heeft in haar leven. Ze zocht een manier om hier mee om te
gaan en toen kwam het icoonschilderen op haar pad. Voor de
cursus icoonschilderen verbleef ze een week in een klooster
om daar les te krijgen van een meester. Het meditatieve as-
pect van het schilderen sprak haar meteen aan. Bij het schilde-
ren van iconen volgt men een afbeelding van een bijbels ver-
haal en schildert dit na op een houten paneel. Alhoewel, na-
schilderen is wat kort door de bocht. Rosalie legt er namelijk al

haar emotie in en besluit soms dan ook dat het er net iets an-
ders uit moet zien.

Spiritualiteit en religie
Vrije interpretatie
past ze niet alleen
toe op haar creaties,
maar ook op haar
geloof. Door ervarin-
gen in het leven
heeft zij haar religie
opnieuw vormgege-
ven. Ze kwam tot de
conclusie dat in de
bron alle religies ge-
lijk zijn: liefde is de
essentie. Moham-
med, Boeddha en
Jezus predikten het
allemaal. Rosalie ver-
telt verder: "Spiritualiteit is een manier van leven. Dat zit bij-
voorbeeld in hoe je met mensen omgaat." Mooie woorden, die
toepasselijk zijn voor de wijk, denk ik zo.

Boschveld
Toen Rosalie in Boschveld ging wonen kreeg ze nog wel eens
sceptische reacties; zelf heeft ze er echter altijd prettig ge-
woond. "De mensen zijn over het algemeen erg vriendelijk." Ze
heeft zelfs het idee dat ze nog meer aanspraak op straat heeft
nu ze in de scootmobiel op pad gaat. In de woonkamer staat
een hometrainer van de Budoshop, schoenen koopt ze bij Wil-
lems en regelmatig bezoekt ze de fysio in de Celsiusstraat. Dat
klinkt alsof ik te maken heb met een echte Boschvelder. Ik mag
nog een kijkje nemen in het atelier in de andere kamer en leer
nog waarmee je verf kunt maken: pigment, eigeel, azijn en wa-
ter. !

5

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

Rosalie bij haar iconen

Het maken van een icoon is een precies werkje

Religieuze iconen



Tekst en foto: Michael Bögels

"We willen mensen
aan het sporten krij-

gen"
Dat zeiden de trainers van de kickbok-
sers die een kleine demonstratie gaven
op het Buurtpodium in de grote zaal van
de BBS. Deze demonstratie was één van
de drie optredens tijdens de maaltijd die
Resto Van Harte opdiende op 17 april
jongstleden. 

De kickboksers trapten af, letterlijk. De
kinderen lieten zien wat ze geleerd had-
den, ze trapten en boksten er op los.
Achter op de shirtjes stond:  Boksveld Fit
en Power Up. De trainers doen dit alle-
maal op vrijwillige basis. "Het gaat om
zelfverzekerdheid en weerbaarheid, het
gaat niet om het vechten", was de bood-
schap. Iemand in de zaal, een van de di-
nergasten, zei: "Ik vind het een goed ini-
tiatief."

Daarna was het de beurt aan de deelne-
mertjes van Klup Up. Elders in dit num-
mer staat beschreven wat Klup Up doet.
Op deze middag mochten ze laten zien
wat ze geleerd hadden. 
Intussen hadden de gasten hun lente-
soepje op en nog vóór ze begonnen aan
de hachee met rodekoolstamppot, traden
Karien en Marloes als het Duo Karma op
met Nederlandstalige liedjes. 

Mooi, dit door Babel gestimuleerde optreden. Benieuwd waar ze de volgende keer mee komen.  !

Tekst: Ilse Staps
Foto: Jasper Maas

Bewoners Veemarktkwartier knappen Koepleintje op
Een leuke speelplek voor alle kinderen van de
buurt én een fijne plek om samen wat te praten:
het pleintje in de Koestraat was het allebei ei-
genlijk niet meer. Dus stak een groep bewoners
van het Veemarktkwartier de koppen bij elkaar
om te kijken of het pleintje wat opgefleurd kon
worden. 
Er werd aan de kinderen gevraagd wat er vol-
gens hen aan het plein zou moeten veranderen.
Samen met de ouders werd er gebrainstormd en
getekend en er werd een mooie brief aan de ge-
meente geschreven. Niet alles wat ze wilden
was mogelijk, maar een deel van de plannen
wel. 

De bewoners wilden graag ook zelf aan de slag
en de gemeente was bereid met een aantal din-
gen te helpen. Zo gezegd, zo gedaan: in het
paasweekend vond het eerste bewoners-klus-
weekend op het Koepleintje plaats. Er was een
oproep gedaan in de wijk om te komen helpen,
kijken, kletsen, iets lekkers te brengen of een do-
natie te doen en daar is goed op gereageerd! Er
is twee dagen keihard gewerkt door de buurt: er
werden stoeptegels verwijderd, geknipt en ge-
metseld tot een prachtige plantenbak ontstond.

Door het weghalen van de stoeptegels is ruimte voor planten-
rijke borders ontstaan en een aantal planten uit de ontmantel-
de pastorietuin krijgt hier een nieuwe plek. De gemeente komt
binnenkort met vruchtbare grond voor de bak en borders: zo
kunnen we ook een mooie kweek- en leerplek voor de kinde-
ren creëren. 
Voor de plantenbak wordt nog een zitelement gebouwd, de
oude houten banken krijgen nieuwe planken en er is ook een

ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een mozaïek op het oude
betonelement. 

De gemeente ondersteunt het initiatief ook met actie en helpt
waar mogelijk met graaf- en takelwerkzaamheden. Wijkregis-
seur Jasper Maas is tijdens het klusweekend al komen kijken
en een fijn aanspreekpunt. We zijn als bewoners superblij met
deze samenwerking met de gemeente. Op 10 en 11 mei werd
er weer enthousiast verder geklust aan het Koepleintje!  !
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Kickboksen om zelfverzekerdheid en weerbaarheid te vergroten

Bewoners Koestraat knapten hun eigen straat op



Hallo Boschveld

In de vorige Buurtkrant hebben wij vanuit Buurtteam Bosch-
veld, Deuteren en Paleiskwartier ons aan u voorgesteld. Wij
zijn Laurette Pinxt en Jill Franken en zijn werkzaam binnen het
Buurtteam als maatschappelijk werkers van Farent. Als maat-
schappelijk werker bieden we hulpverlening bij het omgaan
met moeilijke situaties en kansen in het dagelijks leven (zoals
relaties, financiën, gezondheid, verwerking). Tijdens gesprek-
ken bieden we een luisterend oor en steun. We begeleiden in
het stellen van persoonlijke doelen en kijken samen wat er
voor nodig is om die te bereiken. 
Twee voorbeelden van verhalen met een hulpvraag die bij ons
binnenkomen:

Hoe kwam ik hier ooit nog uit? Diep in de schulden, stapels
moeilijke brieven. Ik verloor de moed. Totdat de maatschappe-
lijk werker van Farent me recht in mijn ogen keek: wat gaan we
doen? Heb jij een plan? Eerlijk, dat viel goed bij mij. Ze was
helemaal niet van "wat ben jij stom dat je in de problemen zit."
Ze zei: "Je mag fouten maken. Wij gaan dit samen doen." Dat
deed me super goed.

Een bewoner kwam met de vraag: "Wat moet ik doen met mijn
relatie? Het gaat niet meer goed tussen ons."
Door de gesprekken met de maatschappelijk werker ben ik aan
de slag gegaan met mezelf, heb nagedacht over wat ik vond
en hoe ik het deed. Ik ben in gesprek gegaan met mijn relatie.
Ik heb opdrachtjes gekregen en gemaakt. Ik kreeg meer zelf-
vertrouwen en kon voor mij de juiste keuze maken.

We werken van-
uit Wijkplein
Boschveld.
Voor vragen of
een gesprek
kun je langsko-
men op Wijk-
plein Bosch-
veld, tijdens
ons spreekuur
elke woensdag
van 10.00 tot
12.00 uur of bel-

len naar het algemene nummer  088 - 0237 500   !
Jill Franken en Laurette Pinxt
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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

Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Bureau Sociale Raadslieden

Medewerker
Tamara Marcos Tesouro

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 12.00

Buurtteam
Divers Vrijwillige Thuishulp (VTH)
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel of email: bas.van.boxtel@politie.nl
De wijkwerkers, Gabor Martens & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail. 
Gabor Martens  :  06 - 2159 6447 of gabormartens@farent.nl         
Wim Smeets    :  06 - 2159 4960 of wimsmeets@farent.nl

Bettine/ Jill/ Laurette/ Tessa
Wim Huiskamp / Marian  Tuerlings

Woensdag
Donderdag

10.00 - 12.00
11.00 - 12.00

  

Zernikestraat 2
☎ 073 • 822 5380 / www.kijkopkoo.nl    

wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl

Zernikestraat 2 
☎ 073 - 822 5380

www.farent.nl

In Boschveld wordt gesloopt. In Boschveld wordt gebouwd.

Er wordt inderdaad op dit moment in Boschveld gesloopt en
ook gebouwd. Alleen wel op verschillende plekken. Zo is de
sloop van de voormalige basisschool ’t Boschveld en de oude
gymzaal tegen de Parousia kerk, in volle gang.  Even leek het

ook dat de eerste flat aan de Marconistraat snel tegen de vlak-
te zou gaan. De pannen waren er in een mum van tijd vanaf.
Maar in plaats van de sloopkogel kwamen er hekken. De
brandweer maakte nog van de gelegenheid gebruik om in de
lege flat te gaan oefenen. Mooi, is die leegstand nog ergens
goed voor. Maar nu is het afwachten op de sloop voor de zo-
mer.

Het is ook afwachten op de sloop van de eerste flat aan de Co-
pernicuslaan, die volgens planning in oktober van dit jaar leeg
moet zijn om vervolgens plaats te maken voor een nieuwe flat.
En sterker nog, volgens diezelfde planning zou elk jaar een
volgende flat plaats moeten maken voor een nieuwe tot alle
zeven flats volgens planning vervangen zijn door nieuwbouw.
Alleen, wordt die planning gehaald? Ik weet het niet. Bewoners
vragen me dat met regelmaat. Ik heb het antwoord niet. Ik kan
alleen maar wijzen op die planning. Het is aan BrabantWonen
om duidelijkheid te geven. 

Maar gelukkig, er wordt ook nog volop gebouwd en wel langs
de Paardskerkhofweg aan de nieuwe koopwoningen. Een aan-
tal zijn al klaar en bewoond en de overige worden rap uit de
grond gestampt.  !

Tekst: Wim Smeets   Foto: Alfred Heeroma

Sinds april wordt de voormalige basisschool gesloopt



                                Buurtkring is op zoek naar jou!
Vind je het leuk om meer mensen uit je wijk te leren ken-
nen? Wil je samen leuke of nuttige dingen doen? Vind je
het fijn om elkaar te helpen? Dan is de Buurtkring mis-
schien iets voor jou. En goed nieuws, want in augustus
start Buurtkring West en we zijn op zoek naar nieuwe le-
den!

Buurtkringcoach Diny: "Zomer 2017 ben ik samen met een col-
lega coach begonnen met de Buurtkring in het buurthuis in
Deuteren. In eerste instantie met een klein clubje en langza-
merhand kwamen er andere inwoners uit de wijk bij.
We hebben iets meer dan een jaar eens per twee weken de
deelnemers ontvangen en verschillende gezellige dingen ge-
daan. Zo werd er een barbecue-avond georganiseerd en zijn
we een avond door de wijk gaan lopen en hebben hier diverse
foto's van gemaakt. 
Naast het Sinterklaasfeest hebben we ook nog een gezellige
vaartocht op de Binnendieze gemaakt. 

De deelnemers vonden de avonden gezellig en de doelstelling
om samen met een andere deelnemer iets te ondernemen en
elkaar te helpen, werd ook opgepakt. De deelnemers en coa-
ches wilden graag meer leden bij de Buurtkring. In oktober
2018 is besloten om tijdelijk met de Buurtkring te stoppen in af-
wachting van nieuwe aanmeldingen. We hopen dan ook op
veel nieuwe deelnemers zodat we de doelstelling van de
Buurtkring kunnen realiseren.

Oud-deelnemers over de Buurtkring
Mirjam: "Ik vond het leuk om met nieuwe mensen in contact te
komen. We hebben leuke activiteiten met elkaar gedaan. We
zijn bij een deelnemer op kraambezoek geweest, hebben een
barbecue gehad, een boottocht, hebben spelletjes gedaan en
zijn een paar keer met een paar deelnemers naar de Helftheu-

vel gegaan."

Michiel: "Ik heb de Buurtkring gezellig gevonden. We hebben
veel gelachen en veel gedaan. Maar ik vond het wel jammer
dat het doel om iets voor elkaar te kunnen betekenen niet hele-
maal van de grond gekomen is."

Denk je na het lezen 'Dit lijkt mij wat' of wil je meer informatie?
Neem gerust contact op.

Benthe van der Vleuten - Wijkwerker bij Farent in West
telefoon 06 - 5532 2160; 
email: benthevandervleuten@farent.nl   !

Opzet Vrijwilligersbank
 

Het Buurtteam wil een vrijwilligersbank gaan opzetten

Regelmatig komen we als Buurtteam bewoners tegen die hulp nodig hebben en vragen over veel verschillende zaken. Dat kan
gaan over hele praktische zaken zoals: hulp bij verhuizen, tuinieren, klusjes in en om het huis, af en toe boodschappen doen, hulp
bij het gebruik van de computer thuis, etc. Maar vaak zijn het ook meer sociale zaken zoals: kletsmaatje voor een bewoner zijn, bij-
les aan kinderen geven, taalmaatje zijn, soms meegaan naar huisarts- en ziekenhuisbezoeken, hulp bij administratie en regelza-
ken enzovoort.
Vaak zijn dit hulpvragen waarbij een snelle inzet heel wenselijk is. Dan is het belangrijk om geschikte bewoners/vrijwilligers in
beeld te hebben die willen helpen.
Daarom zijn we als Buurtteam op zoek naar bewoners / vrijwilligers die graag iets willen doen voor medebewoners in de buurt. Dat
kan eenmalig, tijdelijk of voor een langere periode zijn. Interesse? Meld u dan aan voor inschrijving bij de vrijwilligersbank!

Voor meer info of bij interesse, neem contact op met:

Wim Smeets
sociaal werker
06 - 2159 4960 
wimsmeets@farent.nl 

Of loop even binnen bij het wijkplein in BBS Boschveld, Zernikestraat 2  !
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Tekst: Tessa Tomasini
Foto: Schipper Binnendieze

Buurtkring samen op stap tijdens Diezetocht

Wim Smeets
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Wijkgericht
Domme vragen bestaan niet bij Koo
Bij Koo mag je alles vragen. Koo is de nieuwe naam van de wijkpleinen in de stad. Ook Wijkplein Boschveld, gevestigd 
in de BBS, valt eronder. 

Het zal sommige mensen beginnen te duizelen. Want 
weer is er op het terrein van zorg en welzijn een nieuwe 
naam: Koo. Daarbinnen werken gemeente, GGD, MEE en 
Farent (voorheen Divers en Juvans) samen om inwoners te 
informeren over jeugdzorg, Wmo, participatie en bijstand. 
En over alles wat mensen nog meer te vragen hebben.

Altijd antwoord
Alles? Ja, echt. Koo wil dat iedereen gemakkelijk op het 
wijkplein binnenloopt en dan helpt het niet om beperkin-
gen op te leggen. Daar komt bij dat er zoveel organisaties 
meedoen, dat er altijd wel iemand is die een antwoord 
heeft. 

Al die clubs onder één dak heeft nog een ander voordeel: 
de samenwerking tussen de organisaties wordt er door 
verbeterd. Bij Divers en Juvans weten ze waar dat toe kan 
leiden: deze welzijnsorganisatie en stichting voor maat-
schappelijk werk fuseerden tot Farent. 

Meer weten over Koo en het wijkplein? 
Kijk op kijkopkoo.nl. Voor contact: www.kijkopkoo.nl, 
072-206 8888 of loop binnen. Het wijkplein in de BBS is 
geopend op maandag, woensdag en donderdag van 
9.00 tot 12.00 uur en op dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur. 

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, mei 2019
Editie Buurtkrant Boschveld

Wachten op het bod
Nog een paar weken en dan ontvangt de gemeente concrete voorstellen voor het terrein van het voormalige 
distributiecentrum van PostNL, het terrein EKP Noord.

Die bedrijven maakten begin februari al kennis met iedereen die wensen en ideeën heeft voor het terrein. Naar verwach-
ting wordt die kennis gebruikt om met mooie voorstellen te komen. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om de prijs 
die wordt betaald voor de grond. De gemeente hunkert ook naar inspirerende ideeën met betrekking tot werk, wonen, 
mobiliteit en duurzaamheid.

In gesprek bij Koo.

708325 OBB Buurtkrant WGW 7pag.indd   1 13-05-19   11:38
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Weinig op de meter
Nul op de meter lukte net niet, maar Marieke Smeets en Ton Joore komen wel dicht in de buurt. “Uiteindelijk komen we 
uit op zo’n dertig euro aan energiekosten per maand.”

Ton wijst naar buiten. Voor de deur van Marieke en hem 
zijn mensen bezig de gasleiding te vervangen. “Benieuwd 
of ze hier aanbellen om onze woning opnieuw aan te 
sluiten.” Mocht dat gebeuren, dan kunnen Marieke en Ton 
de mensen van Enexis rechtsomkeer sturen. “We nemen 
geen gas meer af. De meter hangt er nog, want weghalen 
kost 600 euro. In plaats daarvan kozen we voor een slotje 
erop. Kost nog altijd 200 euro. Geen idee waarom.”

Nalaten
Toen het stel in 2002 de rijtjeswoning kocht, werd er 
meteen stevig verbouwd. Maar de duurzaamheidsslag 
werd vijftien jaar later pas genomen. Met advies van 
professionals van de coöperatie Energie073 werd een plan 
gemaakt dat voorzag in vloer- en gevelisolatie, twee gevel 
luchtwarmtewisselaars, zonnecollectoren en een warmte-
pomp. Een dure klus. “Het geld gaan we er niet meer 
uithalen”, verwacht Marieke. “Maar wat kunnen we nou 
beter nalaten voor de volgende generaties: wat spaargeld 
of een bescheiden bijdrage aan een duurzame wereld?”

Wat niet wegneemt dat de kosten er stevig inhakten. Des 
te spijtiger dat Marieke en Ton naast de gemeentelijke 
subsidie grepen. Ton: “Die moet je aanvragen voor je gaat 
verbouwen. Wisten we niet. We hoopten op enige soepel-
heid, aangezien dit het eerste verbouwde duurzame huis 

van Boschveld is. Maar het is niet anders. We hebben het 
maximale gedaan. Helemaal nul op de meter lukte niet. 
Het is nu eenmaal een oude woning. We komen van 
energielabel G, het is mooi dat we nu A hebben.” 

Comfort
Behalve de lagere energierekening is er nog het voordeel 
van een lagere hypotheek. Marieke: “We zitten bij een 
bank die investeringen in duurzaamheid beloont: we 
kregen een korting van 50 euro per maand op onze 
hypotheek.” En behalve de bijdragen aan de verlaging van 
de CO2-uitstoot is er nog het voordeel van comfort.

Ton: “Het huis is echt veel behagelijker geworden. De oude 
huizen in deze wijk zijn allemaal enorm gehorig en ook 
dankzij de geluidsisolatie hebben we daar nu geen last 
meer van.” Marieke: “Ik heb last van astma en de frisse 
lucht die via de warmtewisselaars de huiskamer inblaast, is 
letterlijk een verademing voor me. Ik voel me echt stukken 
beter.”

Het verhaal van Marieke en Ton is binnenkort te lezen in 
een brochure over het verduurzamen van woningen in 
’s-Hertogenbosch. Ook andere Bosschenaren komen daarin 
aan het woord. 

Ton en Marieke.
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Dikke voldoende voor basisschool
Basisschool ’t Boschveld krijgt van ouders het rapportcijfer 7,7. Het is het resultaat van hard werken aan een warme 
school.

Het is niet niks om als kind na acht jaar afscheid te nemen 
van de basisschool. Hans van Zoggel, directeur van 
kindcentrum Boschveld en daarbinnen basisschool ’t 
Boschveld, weet er alles van. “En als er dan een kind naar 
je toekomt, je hand schudt en zegt: ‘meneer Hans, ik vond 
het hier heel erg fijn’, dan doet dat wat.”

Pluspunten
Het gaat goed met de school. Qua prestaties doet ’t 
Boschveld niet onder voor de gemiddelde basisschool in de 
stad en het team voegde er de afgelopen jaren behoorlijk 
wat extra pluspunten aan toe. Zo kreeg de school de 
predikaten Gezonde School en Vreedzame School – het 
betekent dat kinderen hebben geleerd om op een plezie-
rige manier met elkaar om te gaan, ook als er eens gedoe 
is. En dat kinderen op een gezellige manier leren gezond 
te eten en flink te bewegen.
Het meest bijzondere van ’t Boschveld is nog wel de 
aandacht die er voor elk kind is. Hans: “De tijd dat een 
leerkracht alleen voor de klas stond en dat alle kinderen 
hetzelfde verhaal hoorden, is gelukkig verleden tijd. We 
kiezen ervoor dat elk kind op zijn of haar eigen niveau 
wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen.” 

Boeiende resultaten
Wat daarvoor nodig is, zijn voldoende beroepskrachten in 
de klas. Of in het geval van ’t Boschveld: in de unit. 
“Daarom werken we in die units met kinderen van zowat 
alle leeftijden in één ruimte. Op die manier kunnen we in 
elke unit twee leerkrachten, een onderwijsassistent en 
twee stagiaires inzetten. Vijf mensen in één groep kinde-

ren, dat biedt geweldige mogelijkheden om kinderen 
persoonlijk te begeleiden, te stimuleren en te 
onderwijzen.”

Die aanpak leidt tot boeiende resultaten. “Zo kan een 
kind uit groep 3 bij bepaalde vakken aanschuiven bij 
groep 4. Of andersom, als dat wenselijk is. Belangrijker 
nog is dat we investeren in een fijne omgeving. Als 
kinderen het fijn hebben met elkaar en op school, dan 
zorgt dat voor goede resultaten”, aldus Hans. “Zo worden 
ze zelfbewuste, sociale mensen. En dat helpt weer bij het 
vergaren van kennis.”

Straat oversteken
Het verhaal van ’t Boschveld is nog te onbekend, zo blijkt 
uit het feit dat bijna de helft van de kinderen naar een 
school buiten de wijk gaat. De directeur is zich ervan 
bewust. “Er zijn kinderen die maar één straat over hoeven 
te steken om het hier hartstikke naar hun zin te hebben 
en goed onderwijs te krijgen – en die toch naar elders 
gaan. Dat is natuurlijk ontzettend jammer voor de kinde-
ren, de school en voor de wijk. Voor deze wijk is het 
belangrijk dat alle kinderen elkaar ontmoeten. Maar het is 
niet anders. Ik prijs me gelukkig met de kinderen die hier 
elke dag wél in een warm bad glijden. Die spelenderwijs 
groeien en bloeien.” Die kinderen vormen ook nog eens 
een afspiegeling van de wijk zelf.

Basisschool ’t Boschveld houdt donderdag 6 juni van 8.30 
tot 11.00 uur een kijkochtend in de units. 

Een van de units van basisschool ’t Boschveld. 
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Weener Extra Large én extra dichtbij
WeenerXL komt dichterbij. Het gemeentelijke bedrijf voor werk en inkomen krijgt een splinternieuw gebouw aan de 
Oude Vlijmenseweg.

Waar tot 1993 door Michelin autobanden werden ge-
maakt, opent over ruim twee jaar WeenerXL haar deuren. 
Maar liefst duizend mensen gaan er dagelijks aan de slag 
in een pand dat, aldus wethouder Huib van Olden, “het 
meest duurzame werkontwikkelingsbedrijf van 
Nederland” wordt.

Werk
WeenerXL is ook nu al een bijzondere organisatie, 
aangezien het de voormalige sociale werkvoorziening en 
sociale dienst samenbrengt. Dat is handig, want zo 
kunnen mensen zonder werk er niet alleen terecht voor 
een bijstandsuitkering – ze worden er tevens aan werk 
geholpen. Dat past in het streven van de gemeente om 
Bosschenaren onafhankelijk te maken van de bijstand. Het 
gebeurt bij voorkeur door ze te begeleiden naar gewoon 
werk en als dat niet kan met andere zinvolle activiteiten.
Op dit moment is WeenerXL nog gevestigd aan de Van 
Herpensweide. Vier jaar geleden werd de levensduur nog 
verlengd met een verbouwing, maar nu moet er toch echt 

nieuwbouw komen. Het gebouw is technisch verouderd, is 
te klein en voldoet niet aan de eisen van klantvriendelijk-
heid en duurzaamheid. 

Michelin
Het College liet haar oog vallen op het voormalige terrein 
van Michelin, omdat dit een mooie locatie is en ook nog 
eens groot genoeg. Verder kan de verkeersafwikkeling 
hier goed worden geregeld. Dat is belangrijk, want 
WeenerXL ontvangt jaarlijks ongeveer 17.000 bezoekers. 

De lat ligt hoog. De gemeenteraad besloot onlangs dat 
het gebouw goed moet scoren als het gaat om milieu, 
gezondheid, gebruiksgemak en energie. Wat dat laatste 
betreft: het gebouw wordt energieneutraal. Dat betekent 
dat alle energie die nodig is, door WeenerXL zelf wordt 
opgewekt.

De bouw begint volgend jaar. In 2021 wordt het nieuwe 
gebouw geopend.

Hier komt de nieuwbouw van WeenerXL.

708325 OBB Buurtkrant WGW 7pag.indd   4 13-05-19   11:38
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Jasper Maas geeft de regie weg
Jasper Maas is wijkregisseur, maar die benaming staat bijna haaks op wat zijn werk inhoudt. “Ik ben er voor mensen die 
zelf in hun straat, buurt of wijk aan de slag willen. Die zelf de regie willen nemen.”

Voor de enkeling die het nog niet in de gaten had: de 
scheidslijn tussen taken en verantwoordelijkheden van 
overheden en burgers wordt alsmaar vager. Een voorbeeld 
is de toenemende behoefte van wijkbewoners om met het 
groen in hun omgeving aan de slag te gaan. Moestuinen 
worden aangelegd, geveltuintjes opgericht en speeltuinen 
onderhouden. Jasper helpt en houdt in de gaten wat er 
kan en mag.

Openbare ruimte
Hij was tot voor kort teamleider van een groep mannen en 
zo nu en dan dames die de openbare ruimte beheert. “Het 
was tijd voor iets anders en toen kwam deze nieuwe 
functie voorbij”, vat hij zijn switch samen. Waar Riekje 
Bosch in Boschveld ‘manager’ is van alle sociale ontwikke-
lingen, is Jasper dat sinds kort voor wat mensen zelf willen 
ondernemen in de openbare ruimte.

“Er gebeurt enorm veel op dat gebied”, weet Jasper. In 
rap tempo somt hij voorbeelden op in diverse wijken. In 
Boschveld is het momenteel even stil met nieuwe initiatie-
ven, maar hé – deze wijk liep dan ook zowat jaren voorop 
op veel andere wijken. Toen het begrip burgerparticipatie 
in de rest van de stad nog moest worden uitgevonden, 
werd hier door wijkbewoners al een gezamenlijke tuin 
aangelegd.

Belemmeringen
“Het neemt niet weg dat er veel ruimte en trouwens ook 
geld is om nieuwe ideeën uit te voeren”, moedigt Jasper 
aan. En nee, hij gaat ze niet voor Boschvelders bedenken. 
“Dat is niet de bedoeling.” Wat Jasper wel doet: helpen 
waar mogelijk. “En ja, zo nu en dan moet ik dan op de 
rem trappen. Dat is niet leuk, ik wil niet te boek staan als 
de vertegenwoordiger van de gemeente waar niks kan of 
mag. Maar soms is het goed te wijzen op belem - 
meringen.”
Voorbeelden te over. Dat geveltuintjes leuk zijn, maar dat 
er voor gevels van monumenten zo nu en dan beperkende 
regels zijn. Dat het inderdaad fraai is om rond bomen 
bloemen aan te planten, maar dat sommige drukke 
straten daar niet zo heel geschikt voor zijn. Dat het 
ambitieus is een groot braakliggend terrein om te toveren 
tot tuin, maar dat het goed is om te bezien of de vrijwil-
ligers over vijf jaar nog net zo enthousiast zijn.

Aanmoedigen
Genoeg daarover. “Want heus waar, we zijn er vooral om 
dingen mogelijk te maken. En om zelfwerkzaamheid aan 
te moedigen. Niet omdat de inwoners het de ambtenaren 
daarmee gemakkelijker maken, wel omdat de stad er 
beter van wordt als veel mensen zich betrokken voelen bij 
die stad. Daar profiteert iedereen van.”
Zelf een idee voor straat, buurt of wijk? Jasper is te 
bereiken via: Buiten Beter App en het Meldpunt:  
073-6155 555.  

Jasper Maas (archieffoto)

708325 OBB Buurtkrant WGW 7pag.indd   5 13-05-19   11:38



14

Het wordt mooi aan de Parallelweg
Het wordt mooi aan de Parallelweg. Er komt groen, een doorgang met Boschveld voor voetgangers en fietsers en de 
bedrijvigheid neemt toe.

Het duurt nog tot 2021, maar dan werken er in het 
monumentale gebouw Grasso 400 tot 500 mensen in de 
ICT. Een deel daarvan is nu al tijdelijk te vinden in het 
gebouw op het voormalige Grenco-terrein. 

Walter Stam is projectleider bij de gemeente en vertelt dat 
de belangstelling voor het nieuwe kantoor en de tijdelijke 
vestiging groot is. “Het gaat een echt zogeheten ICT 
Community worden, een gebouw waarin zowel kleine, iets 
minder kleine, nieuwe en gevestigde bedrijven 
samenwerken.” 

De BIM treedt op als verhuurder. Robert de Kleijn is er 
Community Manager Grasso. Hij zegt: “Ondernemers 
zitten graag onder een dak bij branchegenoten en dan 
ook nog graag dichtbij het station en bij onderwijsinstel-
lingen. Wij ondersteunen hen daar graag in. Het Grasso-
terrein is daarvoor een geweldige plek.”

Voor de wijk Boschveld is de openbare ruimte vast min-
stens zo belangrijk. Ook op dat gebied is er volgens Walter 
goed nieuws. “De komende maanden halen we al wat 
hekken op het terrein weg en leggen we groen aan. 
Daarmee voorkomen we dat het terrein rommelig wordt. 
Ook wordt het opener en toegankelijk voor de omgeving. 
Tegelijkertijd zijn en gaan we met ondernemers en 
wijkbewoners in gesprek over de doorontwikkeling van 
het terrein van het Grasso-kantoor tot en met de voorma-
lige veilinghal.” Hierbij gaat het om de verdere ontwikke-
ling van het bestaande Boschveld Ambachtcentrum, maar 
ook om mogelijke nieuwe functies.

Het innovatiecentrum voor de bouw, SPARK, gaat zich er 
komende zomer ook vestigen. De voorbereidingen 
daarvoor zijn al in volle gang. 

De tevredenheid over het winkelaanbod in Boschveld neemt toe. Dat blijkt uit de wijk- en buurtmonitor, die onlangs is gehouden.  
Uit het onderzoek blijkt dat de wijk vooruitgang boekt en tegelijkertijd nog altijd onder het stedelijk gemiddelde scoort. 
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Ondergronds in Boschveld
Asha Schoonheid ging als projectleider van de Afvalstoffendienst al een poos over bijna alle ondergrondse 
afvalcontainers in ’s-Hertogenbosch, sinds kort hoort ook Boschveld tot haar gebied. Daar neemt de dienst de strijd 
tegen illegale afvaldumpingen over van Bart Hoeijmakers.

Om maar meteen een misverstand weg te nemen: die 
strijd bleef tot op heden niet beperkt tot het aanleggen 
van een plastic tuintje bij de containers aan de 
Lorentzstraat. “Veel andere zaken waren misschien niet 
altijd zichtbaar, maar heus – er is door Bart en andere 
collega’s veel werk verzet. De Afvalstoffendienst mocht 
eraan meewerken.”

Stickers
Zo werd een plan gemaakt over de bestrijding van zwerf-
afval en de illegale afvalstortingen. “We hebben ontdekt 
dat een positieve benadering beter werkt dan dreigen met 
boetes”, vertelt Asha. “Daarom gaan de oude stickers op 
de containers weg. Daarop stonden lange, strenge zinnen. 
‘Het is te allen tijde ten strengste verboden om’ en zo 
verder. De nieuwe stickerteksten zijn vrolijker en ook nog 
eens veel duidelijker.”

Dat namaaktuintje in de Lorentzstraat werkt trouwens 
redelijk, zo blijkt. “Het is niet zo dat er helemaal geen 
problemen meer zijn, maar het is wel een stuk minder.” 
Voor de Marconistraat was bedacht om op een flatgevel 
een schildering aan te brengen. “Het idee was om een 
raam te schilderen, waaruit iemand hangt die naar de 
containers kijkt. We weten uit andere steden dat zoiets 
werkt. Maar helaas, de bewoners van de straat wilden het 

niet.” Inmiddels is er hier een tuin aangelegd rond de 
container.

Repareren
Maar de Afvalstoffendienst geeft sowieso niet op. “In 
andere wijken hebben we, niet enorm verrassend, ontdekt 
dat containers op stille plekken tot meer illegale rommel 
leiden dan een container tegenover woningen of bij de 
drukke ingang van een wijkcentrum. Het kan ook voor 
Boschveld een optie zijn. In deze wijk gaan we sowieso 
containers eerder legen. Een handig systeem zorgt ervoor 
dat onze dienst een signaal krijgt als ze bijna vol zijn. Ook 
worden we eerder gewaarschuwd als er een container 
stuk is. WeenerXL trekt er dan meteen op uit om de boel 
te repareren.”

Maar hoe de Afvalstoffendienst, WeenerXL en anderen 
ook hun best doen: “Een zekere mate van illegale dumpin-
gen zal er altijd wel blijven”. Dat is trouwens mede te 
danken aan de service van de gemeente. “Om verloede-
ring te voorkomen, halen we rommel zo snel mogelijk op. 
Dat leidt tot misverstanden, merken we soms. Zo werd er 
onlangs een dame aangesproken op het feit dat ze dozen 
vol rommel naast een container neerzette. Haar weer-
woord: ‘Dat mag hoor, de gemeente komt het altijd heel 
snel ophalen’. Tja, zo schiet het natuurlijk niet op.”

Asha Schoonheid bij een ondergrondse container aan de Lorentzstraat.

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. 
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Tekst: Gemeente
Foto: Nicole Pakker

Nu echte tuintjes bij de containers 
Marconistraat

 
In december 2018 plaatste de gemeente al enkele plastic tuintjes rondom
de ondergrondse containers in de Lorentzstraat. Sinds 24 april 2019 heb-
ben we in onze wijk nu ook echte tuintjes rond containers in de Marconi-
straat.

Samen houden we de wijk schoon!
De tuintjes moeten helpen tegen de vuilniszakken en ander afval dat regelma-
tig bij de ondergrondse containers wordt neergezet. Ze zijn onderdeel van het
project ’Samen houden wij de wijk schoon!’ waarbij de gemeente met bewo-
ners de strijd aangaat tegen illegale stort. Het doel is een schonere wijk zonder
zwerfafval op straat en zonder (grof) vuil naast de container.

Echte tuintjes
De echte tuintjes bestaan uit grote plantenbakken die om de container ge-
klemd worden. Zo vallen ze er niet af bij het legen en zijn ze niet zo op te pak-
ken. De bakken zitten vol vaste planten. De containers vallen zo minder op en
de wijk ziet er direct vrolijker en groener uit.  !
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Nog niet iedereen begrijpt de bedoeling van
de tuintjes

                                    Groen en Spelen
Het groene hart van Boschveld begint al aardig op een
park te lijken. De wadi (een  infiltratievoorziening voor re-
genwater) is aangelegd en de bomen zijn geplant. 

De gemeente had toegezegd om een aantal grotere bomen te
planten. Dit is helaas minimaal gedaan en de vraag aan de ge-
meente bestaat dan ook uit wanneer de rest komt. Begin mei is
er gras ingezaaid. Het ziet er nu nog bruin uit maar de eerste
sprietjes zijn al zichtbaar! We gaan de gemeente nog wel vra-
gen of ze borden kunnen plaatsen dat er net gras gezaaid is,
want helaas zien we veel bewoners van Boschveld er over-
heen lopen met de hond of kinderen die er spelen of voetbal-
len.

Zoals we in de vorige Buurtkrant had-
den gemeld, hebben we ons hard ge-
maakt om de magnolia in de Pasto-
rietuin te bewaren. Helaas ziet dat er
niet positief uit, omdat hij volgens de
gemeente in de weg staat. Wij zijn van
mening dat de sloop ook kan beginnen
zonder deze boom te beschadigen en
de boom dan in oktober, na het broed-
en bloeiseizoen te verplaatsen. Hopelijk
verandert de gemeente nog van me-
ning en zorgen ze voor herplant. Zo
niet, dan willen wij minstens dat er een
evenredige boom ter vervanging komt
schuin tegenover de Pastorietuin.   

Binnenkort hopen we ook duidelijkheid te krijgen van de ge-
meente over het extra onderzoek dat naar de bomen rondom
de kerk en oude school is gedaan en hoe men daarmee wil
omgaan. Wij streven ernaar dat er zoveel mogelijk bomen blij-
ven staan.

Verder is er tijdens de inboetronde veel nieuw groen aange-
plant in de wijk. Er zijn vooral nog plekken in de buurt waar
heesters aangeplant moeten worden. De gemeente heeft toe-
gezegd dit in het naseizoen alsnog te doen. Wij houden dit na-
tuurlijk goed in de gaten.   !

De kleine boompjes zijn geplant, nu is het wachten op 
grotere bomen

De Pastorietuin is grotendeels leeggehaald

Tekst: Lonneke Munnich
Foto's: Lonneke Munnichs, Alfred 

Heeroma & Nicole Pakker

Magnolia in bloei



Tekst : Jeanne van der Kallen
Foto's: Erik Visser, Leidi Haaijer

De afgelopen tijd heeft het gelukkig wat geregend. Meteen ver-
andert de tuin in een prachtige groene oase, waar het goed
toeven is. 
Niet alleen voor mensen en planten is water onontbeerlijk,
maar ook voor al het leven op, in en onder de grond. Al dat le-
ven is van cruciaal belang, zonder al die kleine diertjes, bacte-
riën en schimmels zou de natuur snel dood gaan en hebben
wij een serieus voedselprobleem. Gelukkig biedt de Bosch-
veldtuin aan vele insecten een prachtig onderkomen.

Ga op een zonnige dag maar eens kijken bij de insectenhotels,
het is daar een drukte van belang, de hotels zijn bijna helemaal
volgeboekt. Vooral solitair levende bijen en hommels maken er
gretig gebruik van. Solitair levende bijen zijn bijen die niet zo-
als we ze allemaal wel kennen in een bijenkorf leven en voor
onze honing zorgen. In Nederland leven zo'n 350 soorten al-
leen, dus niet in een zwerm. Veel van die soorten zijn voor hun

voedsel afhankelijk van één soort plant.
Nu hebben wij in de Boschveldtuin gelukkig een enorme ver-
scheidenheid aan planten en (on)kruiden. Hopelijk vinden veel
soorten hier de bloem die ze nodig hebben om te leven en zich
voort te planten. Als wij goed voor al deze diertjes zorgen, dan
zorgen zij voor een goede bevruchting van onze fruitbomen en
struiken en van alle planten die voor ons als voedsel dienen.
Een win- win situatie!

Theo Prins heeft in de tuin daar een leuk filmpje van gemaakt,
het is te vinden op onze website www.boschveldtuin.nl onder
het kopje 'nieuws'. De titel van het filmpje is: 'Een beetje voor-
jaar in de Boschveldtuin'.
Wil je ook graag een insectenhotel ophangen? Plaats het dan
zo warm mogelijk, liefst met de voorkant naar het zuiden, dat
stellen de verschillende bewoners echt op prijs.

Ben je nu een beetje nieuwsgierig geworden naar het belang
van een goede  biodiversiteit, kijk dan eens op de website
www.floron.nl/actueel/vrijwilligersdag-natuur-brabant-2019. Op
zaterdag 25 mei kan je op het Landgoed Bosch en Duin mee-
doen met een actief programma, met excursies, workshops, le-
zingen en films over de Brabantse biodiversiteit en natuurbe-
heer.

In de vorige Buurtkrant vermeldde ik dat er nog enkele tuinbak-
ken vrij waren in de Boschveldtuin. Die oproep heeft succes
gehad. Alle bakken worden nu gebruikt; er is inmiddels een
wachtlijst en sommige mensen zijn zelfs op kleine stukjes
grond tussen en voor de bakken aan de gang gegaan. Wat
een enthousiasme!!!

De oproep om mee te doen met NLDoet op 16 maart had ook
succes;  een groep van zo'n 15 mensen is aan het werk ge-
gaan, er staat nu een mooie pergola en de houtopslag heeft nu
een prachtig pannendakje gekregen!!!

Mocht je nog meer willen weten over de Boschveldtuin, neem
contact op via: info@boschveldtuin.nl, kijk op
www.boschveldtuin.nl, volg ons op www.facebook.com/bosch-
veldtuin of kom op vrijdagmiddag even aanwippen, tussen
15.00 en 17.00 uur zijn er altijd mensen in de tuin, rond 16.00
uur kan je ook gezellig aanschuiven voor een kopje koffie/
thee, met een koekje.  !

17

  Edisonstraat 28                   
  ☎ 073 -623 3195     info@obboschveld.nl

Insectenhotel Tijdens NLDoet werd een pergola gebouwd

                       Herdenkingsboom voor Kees Heemskerk
Nadat op 25 februari 2018 Kees Heemskerk overleed, ontstond bij meerdere mensen
het idee om iets te doen om hem blijvend te herinneren. Zijn inzet voor de wijk zal
veel mensen lang bijblijven. In overleg met zijn familie is uit meerdere ideeën beslo-
ten om een herdenkingsboom te plaatsen in de buurt van de Boschveldtuin. Waar-
schijnlijk komt er later een bankje bij. Iedereen was het er over eens dat het dan een
forse rode beuk moest zijn voor deze 'boom van een vent'. Deze boom is samen met
andere bomen in maart geplant. De hovenier heeft helaas een groene beuk geplant;
deze zal in het najaar worden omgeruild voor de geplande rode. 

Op zaterdag 25 mei aanstaande zullen we met de familie van Kees en met mensen
uit Boschveld deze herdenkingsboom inwijden. Alle belangstellenden zijn vanaf
14.00 uur welkom voor koffie of thee nabij de Boschveldtuin (naast de BBS, Zerni-
kestraat 2). Om circa 14.15 uur wijden we deze plek en de boom in en zullen even bij
Kees stilstaan. Daarna is er tot 15.00 uur gelegenheid ter plaatse nog na te praten. 
U bent dus van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  !

Tekst: Johannes Lijzen
Foto: Alfred Heeroma

Herdenkingsboom voor Kees



Tekst en afbeelding: Nicole Pakker

Onttegel je tuin!
Het is lente! We gaan met z'n allen weer massaal de tuin in.
Helaas kiezen veel stedelingen nog voor een vaak bijna hele-
maal betegelde tuin uit angst voor rommel of onderhoud, of
men plaatst een schutting in plaats van een heg, een parkeer-
plaats in plaats van een stukje natuur… Dat is jammer want al
die verstening leidt tot:

• Overbelasting van het riool; omdat tijdens hevige regenbuien
het regenwater de grond niet in kan trekken.
• Hittestress; de opwarming van de stad; stenen houden de
warmte lang vast terwijl groen verkoelt. Een boom geeft net zo
veel verkoeling als 10 airco's.
• Afname van de biodiversiteit: vogels en insecten (bijvoor-
beeld bijen en vlinders) kunnen niet overleven in een ver-
steend landschap.

Stadstuinen zouden eigenlijk een ecologische verbindingszone
moeten vormen voor vogels en insecten. Planten verminderen
de CO2-uitstoot en dragen bij aan het leefklimaat in de stad.

En een fijne, groene en bloeiende tuin hoeft niet veel werk te
zijn!

De Bossche partij De Bossche Groenen (DBG) roept alle Bos-
schenaren op om te onttegelen; Elke vierkante meter helpt! Ze
gaat samen met een aantal lokale bedrijven en instellingen aan
de slag om jullie hierbij te helpen: Wil je je tuin onttegelen maar
heb je geen tijd of geld, lijd je aan natuurvrees of heb je sim-
pelweg geen groene vingers? Kijk dan voor tips op
www.debosschegroenen.nl/onttegel-je-tuin.
Ben je je tuin al aan het onttegelen of heb je dat al gedaan?!
Stuur ons dan een email met een 'voor en na' foto en ontvang
een aardigheidje voor in de tuin (info@debosschgroenen.nl).
De komende weken zal DBG via Facebook
(www.facebook.com/deBosscheGroenen) en Instagram
(www.instagram.com/debosschegroenen) allerlei weetjes en
tips delen over hoe je je tuin kunt vergroenen en de biodiversi-
teit, ook in kleine tuinen, kunt verbeteren. Houd sociale media
in de gaten voor alle info rondom deze actie!  !

                            Boschveldoverleg
Zeven keer per jaar vindt het Boschveldoverleg plaats. Be-
woners en professionals kunnen dan met elkaar praten
over zaken die in de wijk spelen. Het eerst volgende
Boschveldoverleg is op 20 mei om 19.30 uur in de BBS. U
bent van harte welkom!

Terugblik overleg 18 maart 2019
De oude basisschool gaat plaats maken voor nieuwbouw. In
april is de sloop begonnen met het verwijderen van asbest.
Een aantal bewoners spraken hun zorgen uit over trillingen en
over de afvoerroute. Ook wil men zoveel mogelijk bomen be-
houden, zeker de Magnolia in de voormalige pastorietuin. Dit
kan alleen als deze wordt verplaatst. Helaas is dat nu niet
meer mogelijk, want dat kan alleen buiten het groeiseizoen.
Ook de grote jeneverbes zou behouden moeten blijven. Er zal
met de gemeente worden overlegd wat de mogelijkheden zijn.

BrabantWonen en de gemeenteambtenaren hebben aangege-
ven dat er geen sprake is van uitstel van de sloop van de flats
in Vlek 21 (tussen Copernicuslaan en Oude Vlijmenseweg) is.
Dit had wel in het Brabants Dagblad gestaan. Als de laatste
drie bewoners verhuisd zijn, kan er met de sloop worden be-
gonnen.

Op het voormalige Michelinterrein zal de nieuwbouw van Wee-
nerXL komen. Hier zullen ongeveer 1000 mensen komen te
werken, deels met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Er
komt nog een bestemmingsplanen en een structuurontwerp

(waarop wegen voor fietsers en auto's zullen worden aangege-
ven). Het gebouw wordt in gevarieerde stijl gebouwd. De bouw
zal naar verwachting in 2020 beginnen en november 2021
klaar zijn. 

De opzet van Boschveld Boent, waarbij op enkele woensdag-
middagen per jaar door kinderen de wijk wordt ontdaan van
zwerfafval, blijkt niet meer haalbaar. De school doet dit nu zelf
in de directe nabijheid van de school. Wel wil het OBB nog wel
tweemaal per jaar een kraakwagen regelen, zodat bewoners
hun grof afval gratis kunnen aanbieden.

Vooruitblik overleg maandag 20 mei 2019
Er zal door de gemeente een toelichting worden gegeven over
de sloop en nieuwbouw in Vlek 3 (voormalige Basisschool) die
is gestart en in 2020 wordt voltooid. Dit is een complex project,
omdat het midden in de wijk ligt. Aansluitend is er ruimte voor
vragen. 

Onlangs is een nieuwe versie van de buurtmonitor verschenen
(zie www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor). Hierin wordt
de toestand van de wijk geschetst. De gemeente gebruikt deze
gegevens als basis voor het te voeren beleid. De vraag is of
bewoners zich herkennen in dit beeld en ook waar bewoners
nu behoefte aan hebben.
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Tekst: Alfred Heeroma
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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

                               Wijk- en Dorpsbudget
Voor het derde jaar kunnen en mogen alle mensen uit Den
Bosch gebruikmaken van de financiële middelen die iedere
wijk krijgt.

Je mag dit als burger via de gemeentesite van Den Bosch aan-
vragen via www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.html. Hier kun je
lezen wat de regeling inhoudt (in het Nederlands) en de regels
die eraan verbonden zijn.

Het formulier kan digitaal in-
gevuld worden. Belangrijk
hierbij is het plan en de wa-
terdichte begroting. Ook heb
je hiervoor je DigiD nodig,
dus zorg dat je deze bij de
hand hebt.

De aanvraag is altijd voor
een groep of een project
voor meerdere bewoners
van de wijk;  men kan geen
aanvraag doen voor een
persoon.

Enkele voorbeelden van
ideeën zijn: het organiseren
van een feest voor de buurt
of wijk, een voorstelling in de
wijk, ondersteuning voor een
gezamenlijke tuin of speel-
plek, ergens voorlichting
over geven, een uitje met
kinderen en / of volwasse-
nen. 
Voor eten en drinken kennen
we meestal een vast bedrag
toe. 

Misschien zijn er nog massa's andere ideeën, dus dien een
aanvraag in en de BewonersAdviesGroep (BAG) kijkt ernaar
en geeft de gemeente advies.

Als de aanvraag goedgekeurd wordt zou een verslag(je) hier-
van erg leuk zijn in de Buurtkrant Boschveld.  !

Tekst: Liesbeth van Malsen
Foto: Olaf Smit

De BewonersAdviesGroep adviseert over Wijk- en Dorpsbudget 
(Patricia Hermans ontbreekt op foto)



Klup Up is een leuke naschoolse activiteit
Klup Up organiseert op scholen allerlei leuke activiteiten voor
kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Na schooltijd kun je in
allerlei 'klupjes' knutselen, muziek maken, koken, toneelspelen
of dansen. Ook zijn er natuurklupjes, sportklupjes en huiswerk-
klupjes. 

De Muzerije zorgt samen met andere organisaties en met de
hulp van enthousiaste vrijwilligers voor deze naschoolse activi-
teiten. Klup Up is een samenwerkingsverband van verschillen-
de andere organisaties en is verdeeld over twee periodes van
tien weken. In zo'n periode is er bijna elke dag wel wat te doen
na schooltijd. Ieder kind kan zich inschrijven voor activiteiten in
allerlei leeftijdsgroepen. Klup Up komt steeds met een ver-
nieuwd programma. Zo maken kinderen elke keer kennis met
activiteiten waar ze misschien nog nooit van gehoord hadden. 

Zo kunnen kinderen tijdens deze ontdekkingsreis hun wereld

vergroten en leren zij hun talenten kennen. Wij, van de Buurt-
krant, gingen eens een kijkje nemen. Een leerling van groep 3
wees ons de weg naar de Klup Up ruimte. Daar wachtte Mark
op de kinderen, het waren er vandaag zestien. Mark: "We gaan
vandaag voor clown spelen, maar we beginnen met een para-
chute de lucht in te laten.  De kinderen gaan in een kring
staan, tellen tot drie en laten dan los. Da's nog niet eenvoudig,
want de kinderen zijn vooral met elkaar bezig. Ja en dan lukt
het niet. De parachute is een heel groot doek waar we mee
kunnen wapperen. Dus laten we de kring maar groter maken.
We gaan eerst oefenen. Nadat we tot drie hebben geteld moe-
ten we de parachute wel loslaten, anders lukt het niet.  Dus
meteen loslaten, goed samenwerken en op je plek blijven
staan. Na een aantal oefeningen gaat de parachute echt de
lucht in. Maar hij kan nog hoger. Kunnen wij dit?" 
"Ja", wordt er enthousiast geschreeuwd. "Dat wil ik horen",
zegt Mark. En warempel: het lukt de kinderen!  !
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Tijdens Klup Up leerden de kinderen om samen een 'parachute' op te laten

Copernicustuin in betere tijden; in volgende Buurtkrant meer Jeugdhonk in aanbouw aan Paardskerkhofweg 1963

Foto: Nicole Pakker Foto: Stadsarchief

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels 


