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                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
   Vrijdag 4 oktober

Tijd
15.00

Wat
Lustrumfeest Copernikkel

Waar
Copernicuslaan 308

Door Wie
Copernikkel

   Maandag 7 oktober
   Zaterdag 12 oktober
   Maandag 4 november
   Zaterdag 9 november

19.30
12.00

Boschveldoverleg
Reparatiestraat

20.00
12.00

Ouderinitiatief (zie pagina 5)
Reparatiestraat

BBS, Zernikestraat 2
Copernicuslaan 308

OBB
Dienstencentrum

BBS, Zernikestraat 2
Copernicuslaan 308

Ouders
Dienstencentrum

   Maandag 25 november
  

19.30 Boschveldoverleg BBS, Zernikestraat 2 OBB

Scènes uit de musical Pleisketier tijdens de generale try-out in BBS Boschveld op 14 september      Foto's: Alfred Heeroma

'De musical Pleisketier was een mooi spektakel, vermakelijk, herkenbaar en leuk om te zien.  De voorstelling trok volle zalen
in de Koningszaal van het kw1c. Hulde aan tekstschrijver Klazien van der Laan, regisseur Janneke Franke, Arjan van Baest

die tekende voor de muziek, vormgever Gert de Mulder en vooral de spelers die de sterren van de hemel speelden'
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wordt ondersteund door Farent, OBB, Ge-
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Inleveren van kopij voor de volgende editie
kan tot 10 november 2019 bij de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor om
kopij te redigeren, te verkorten of te weige-
ren. Kopij dient te zijn voorzien van een
naam.

Buurtkrant Boschveld verschijnt 7 maal per
jaar. Oplage 1830 exemplaren.

©2019 Buurtkrant Boschveld
Gehele of gedeeltelijke overname van arti-
kelen of beeldmateriaal mag alleen na toe-
stemming van de redactie en altijd met een
bronvermelding.

Tekst correctie: Gerdien Arts, Nicole Pakker
Eindredactie/ vormgeving: Alfred Heeroma

Buurtkrant niet ontvangen? Mail uw gege-
vens naar:
buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl

www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
Twitter: @BoschveldBeweeg

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

Gert maakt werk waar je vrolijk van wordt
Gert de Mulder is kera-
miste én was vormgever
van de musical Pleiske-
tier. Dat maakt nieuws-
gierig. Dus hoogste tijd
om Gert te bezoeken in
haar atelier in de bedrij-
vige De Gruyterfabriek.
Gert woont in Boschveld
waar ze zich helemaal
thuis voelt. Het wordt
een heel genoeglijk ge-
sprek in haar kleurrijke
atelier.

Hoe ben je als keramiste
betrokken geraakt bij de
Pleisketier musical? "Ik
ken Klazien, de tekst-
schrijver van de musical,
al een hele tijd. Ze heeft
weleens een vaas van mij
gekocht. Klazien vindt mijn
stijl van decoreren met dat
losse kleurgebruik wel
mooi. En zo is bij haar het idee ontstaan om mij te vragen als vormgever van de
musical. Even dacht ik: dat is wel een hele grote vraag die mij ook veel tijd gaat
kosten. Maar ik heb wel wat ervaring als decorontwerper. Op de BBS heb ik dat
met leerlingen van groep 8 ook weleens gedaan. Ik kreeg alle ruimte om met een
idee te komen, al heb ik dat wel in samenspraak gedaan. Dat vind ik logisch. Im-
mers de aandacht moet vooral naar het spel gaan en niet naar de theaterattribu-
ten. Ook het decor moest passen op het niet al te grote podium van de Konings-
zaal."
Dat is je gelukt, want het decor met een verrassend kleurgebruik is goed geslaagd.
"Ja, ik ben van de kleuren. Daar is Klazien met haar groep voor gevallen." 

De Gruyterfabriek
Intussen maakt Gert koffie voor ons met koffiebonen uit Burundi. "Die heb ik gekre-
gen van mijn buurman." We krijgen ook nog een eierkoek bij de koffie. "Dan zijn
die maar op ook", zegt Gert. Sinds 1990 heeft Gert een atelier in De Gruyterfa-
briek. Ze heeft haar opleiding gevolgd aan de kunstacademie in Den Bosch. "Met
vijf studenten waren we een heel fanatiek clubje op de academie. We wilden laten
zien wat wij in huis hadden. Na de kunstacademie was het niet eenvoudig om een
ruimte te vinden voor onze artistieke ideeën. Of het was te duur of te klein. Uitein-
delijk sprak ons een ruimte bij De Gruyterfabriek wel aan. Nu hebben we een ge-
zamenlijke ruimte voor de oven en de spuitcabine. We noemen ons Stichting WP
Keramiek, maar we doen allemaal wel verschillende dingen: mozaïek, schilderen,
keramiek en fotograferen."

Kleur
Gert de Mulder maakt werk waar je vrolijk van wordt. Ze ontwerpt, produceert en
decoreert kleurrijke gebruikskeramiek zoals vazen, schalen en bekers. Het decore-
ren is voor Gert een belangrijke drijfveer om de wereld een beetje mooier te ma-
ken. Mooier maken? "Weet je, ik vind mensen vaak saai gekleed. Vooral mannen!
Die zijn meestal saai gekleed: donkerblauwe pakken of een spijkerbroek. Jammer.
Waarom dat is weet ik niet. Durven ze niet? Meer kleur zou toch leuker zijn.
Vanachter mijn brilletje gezien dan. Mag ik dat zeggen?" Ja! 
"Kijk naar de kleurige bloemen. Ik zie graag meer uitbundigheid. Een jas kan ook
rood zijn. Meer kleur doet iets met je gemoedstoestand, geeft je meer energie.” 

Creativiteit
"Maar toch wil men het liefst effen kleuren en niet te veel poespas. Ik geef toe: dat
kan ook heel mooi zijn. Mijn laatste project zijn plissé vazen, wit van kleur. Dat zijn
ze niet van mij gewend." 
Gert maakt vooral kleurrijke vazen en schalen op haar manier. "De markt is niet
bepalend, daar laat ik me niet door leiden. Als men iets zou willen wat hen beter
past kunnen ze beter naar een fabriek gaan, want dan ben ik er niet bij. Ik produ-
ceer voor galerieën, keramiek- en museumwinkels en nog meer. Soms werk ik ook
op bestelling. Dan krijg ik een berichtje: de schalen zijn op, kun je nieuwe schalen
brengen. Dat gebeurt op consignatiebasis en dan krijg ik betaald als het is ver-
kocht. Ik kan van mijn werk leven, maar voor de crisis kon ik er beter van leven. Nu
minder. Nee, rijk zal ik er nooit van worden, maar dat hoeft ook niet. Intussen werk
ik ook samen met scholen aan verschillende projecten, onder andere een afval-
plasticproject en KlupUp." Gert heeft haar creativiteit en inventiviteit niet van
vreemden, haar vader was een uitvinder. Die bedacht ook van alles. Het zit ge-
woon in de genen.  "
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Gert Mulder met een door haar gemaakte vaas



Tekst: George van der Zande
 Foto: Michael Bögels

Friso Woudstra maakt kans op het eerste Bossche stadsdichterschap
Komt de eerste Bossche stadsdichter straks uit Bosch-
veld? Na 30 november is dat bekend. Dan weten we of de
dertigjarige Friso Woudstra, die voor de liefde in Bosch-
veld neerstreek, dé eerste Bossche stadsdichter wordt.
Dat zou een mooie literaire verrijking zijn voor de wijk.

Warm bad
Friso komt uit de Zaanstreek. Voor de liefde is hij naar Den
Bosch verhuisd. Hij is afgestudeerd als creatief therapeut mu-
ziek aan de HAN in Nijmegen. Friso: "Ik woon nu ongeveer
zo'n zes maanden in Boschveld. En nu al vind ik Den Bosch
leuker dan Nijmegen, wat een grote hippe stad is met een
groot uitgaansleven. Dat is een echte studentenstad. Vesting-
stad Den Bosch met zijn mooie stadshart heeft een heel ande-
re sfeer. Daar houd ik meer van. De Uilenburg met zijn
(eet)kroegen vind ik leuk. In die korte tijd dat ik hier woon heb
ik al een fijne ervaring. Ik ben in een warm bad beland. Den
Bosch is geen echte discostad, dat merk ik ook als ik een bier-
tje ga drinken. Dan is het al snel cultureel. Maar als je daar
weinig waarde aan hecht dan is de stad minder aantrekkelijk."

Muziek en poëzie
Zijn liefde voor het schrijven van gedichten heeft Friso sinds
zijn veertiende jaar. "Maar mijn grootste liefde is de muziek.
Mijn gitaar. Ik speel in een band. Daar stop ik veel energie in.
We hebben al opgetreden in de W2." Zijn dichtershart is vorig
jaar in Nijmegen pas écht geopend. "Ik zag een absurdistische
dichter optreden. Die man ging door zijn opbouw, agressie en
passie op zo'n gekke manier met taal om. Dat vond ik bijzon-
der. Sindsdien ben ik gaan schrijven. Ik heb de mazzel dat mijn
vriendin actief is bij Poëzie Centrum Nederland. Daar heb ik
een keer gedichten kunnen voordragen.”
Wat voor gedichten schrijf je? "Mijn eerste bundel, waar ik nog
een uitgever voor zoek, heet 'treiterpoëzie, gezichtsverlies'.
Met die bundel wil ik echt prikkelen. Ook ben ik bezig met het
schrijven van stadspoëzie. Ik ga de stad in, kijk rond en ga dan
schrijven. Maak ook kroegengedichten voor de gewone kroeg-
mens. Bij een lekker biertje een leuke voordracht houden. Voor
een festival waar erotiek centraal staat ben ik ook gedichten
aan het schrijven." 
Friso schrijft ook Nederlandstalige liedjes. "Alhoewel ik het niet
altijd fijn vind om het zelf te zingen, maar soms doe ik dat wel.
Bijvoorbeeld als een podium mij terugvraagt. Dan doe ik het
wel. Ik kom uit de hardrockwereld en die muziek gaat met veel
energie de zaal in. Dat kan ik niet meer los zien van als ik met
een gedicht bezig ben. Mensen moeten mijn gedicht voelen.
Poëzie kan ook saai en onbegrijpelijk zijn. Daarom is voor-
dracht belangrijk voor mij, even belangrijk als het gedicht zelf.
Terwijl ik schrijf ben ik al aan het voordragen. Het moet voor
mij uit het papier springen."

Stadsdichter
En nu wil Friso graag de eerste Bossche stadsdichter worden.
Stichting Letterbekken is de initiatiefnemer hiervan. Ze organi-
seren ook maandelijks Podium Letterbekken voor literatuur die
helemaal bij deze tijd hoort. Aan de eerste Bossche stadsdich-
terwedstrijd deden vier mensen mee. Friso: "Ik moest wel uit

mijn comfortzone treden door met een andere dichter samen te
werken. Nu zijn dichters mensen die vinden dat ze het best tot
hun recht komen wanneer ze het alleen doen, maar ik vond het
zo wel heel geslaagd. Na de voordrachten bleef ik met 
Doeko L. over. We staan samen in de finale, dankzij de pu-
blieksstemmen en de vakjury." 
De finale is zaterdagavond 30 november in Brouwers aan de
Vaart, aan de Tramkade. Dat wordt heel spannend voor Friso,
want hij heeft een geduchte concurrent in Doeko L. Hij hoopt
dat er ook mensen uit Boschveld komen, dat is goed voor de
publieksstemmen! Friso wil graag regelmatig een gedicht gaan
schrijven voor de Buurtkrant. Hieronder zijn eerste bijdrage,
een tot de verbeelding sprekend gedicht.  "
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'ik wilde de late avonden in de stad
fotografisch vastleggen 
en zette mijn sluitertijd  
vlak voor sluitingstijd 
het licht op de korenbrug 
verovert fraai 
de nachten terug 
voor de vierders van bier en spijzen 
voor een man van 
vriendschap en gezelschap geven 
zal het warme geel 
op het oude steen schijnen 
als een foto 
die bewaard is gebleven’

Friso Woudstra wil graag eerste stadsdichter worden



Tekst: Mieta Oliemans
Foto: Michael Bögels

Nieuwe Buurtvrouw
Hoi, 

Wellicht hebben jullie mij al in de buurt zien lopen of
misschien al op bezoek gehad. Graag wil ik mij  even
voorstellen aan iedereen.

Mijn naam is Mieta Oliemans en ik ben de nieuwe
Buurtvrouw, de opvolger van Mieke Haggenburg.
Tien september ben ik begonnen en kreeg een warm
welkom in jullie wijk. Ik ben 36 en woon in Tiel. Mijn
hobby's zijn reizen, koken en ik ben graag in mijn
moestuin.

In de zorg(begeleiding) ben ik zo'n 20 jaar werk-
zaam. Ik vind het leuk om in jullie mooie wijk te mo-
gen werken, jullie te leren kennen en jullie te helpen
via het project BuurtmanBuurtvrouw.

Samen met Shivana Eduards vorm ik het nieuwe
team van de nieuwe Buurtvrouwen van Boschveld en
Deuteren. "
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Shivana en Mieta vormen het nieuwe team van BuurtmanBuurtvrouw

                            Het Begint Bij Mij
Wil jij ook leren om op een positieve manier en met zelfvertrouwen je kinderen op te voeden ? Lees dan snel verder…  

Yes! Ik mag weer voor de tweede keer de training 'Het Begint
Bij Mij' geven. Waarschijnlijk kennen jullie mij al. Mijn naam is
Shivana Eduards en ik ben werkzaam als Buurtvrouw in de
wijk Boschveld en Deuteren. Vorig jaar heb ik voor de eerste
keer de training gegeven aan een groep ouders in de wijk. Kip-
penvel heb ik gekregen van hun mooie verhalen! Ik vind het zo
bijzonder om te horen hoe zij door deze training positieve ver-
anderingen hebben ervaren binnen hun gezin.
De training gaat over het opvoeden van kinderen, maar in
plaats van dat ik je vertel hoe je hen moet opvoeden, ga je zelf
ontdekken wat je belangrijk vindt om je kind(eren) te leren. De
training is niet moeilijk, maar vooral leuk en leerzaam. We
doen veel oefeningen en praten met elkaar zodat we van el-
kaar kunnen leren.

Zelf heb ik ook de training gevolgd en ik ervaar nog steeds de
positieve gevolgen ervan. Ik ben veel zelfverzekerder gewor-
den en ik durf mijn dromen na te jagen. De training geeft je ook
de ruimte om je leven in te richten zoals jij dat wilt. Vorig jaar
heb ik mij bijvoorbeeld opgegeven voor de Miss Black Hair Ne-
derland Verkiezing 2019 en ik heb het gehaald tot de finale.
Voorheen zou ik zoiets nooit hebben gedurfd.
Het mooie aan het programma vind ik dat je zin krijgt om alles
wat je leert meteen toe te passen in de praktijk. Je wordt dan
trots op jezelf omdat je zelf de stap hebt gezet en het je lukt
om patronen te doorbreken en op te komen voor wat je echt
belangrijk vindt in je leven. Kortom een hele mooie, leerzame,
positieve training die ik iedereen gun om te volgen.

Ben je enthousiast en wil je meedoen of ben je nieuwsgierig
geworden, bel of app mij op telefoonnummer
06 - 2131 9373 of mail naar
s.eduards@buurtmanbuurtvrouw.nl. 

Ik zou het geweldig vinden als we met een mooie groep kun-
nen starten, want VERANDERING het begint bij ons! Extra in-
formatie kun je ook vinden op de website
www.hetbegintbijmij.nl. De training bestaat uit zeven bijeen-
komsten. De eerste trainingsdag start op woensdag 30 okto-
ber van 09.00 tot 12.00 uur in de BBS aan de Zernikestraat 2
wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Ik hoop je dan te
zien!  "

De trainingen zijn telkens op woensdag van 09.00 tot 12.00
uur en vinden plaats in de BBS. De data zijn 30 oktober;
6/ 13/ 20/ 27 november en 4 &11 december

Shivana met deelnemers van vorig jaar

Tekst: Shivana Eduards
Foto: Naam onbekend

                             Stadsverlichtingsmeditatie
Op 13 oktober organi-
seer ik in mijn huiska-
mer een stadsverlich-
tingsmeditatie. Ieder-
een is welkom, onge-
acht huidskleur, reli-
gie of geaardheid.
Vanaf 19.45 uur ben
je welkom. 
De meditatie duurt 

van 20.00 tot 20.20 met een kleine pauze van 20.25 tot 20.45
uur. Napraten kan tot 21.00 uur. 
Om 20.00 uur beginnen we met een korte inspirerende tekst.  
Ik gebruik nu meditaties van Tijn Touber. Meditatie draagt bij tot 
een innerlijke vrede die doorwerkt naar je hele omgeving. 

Zie voor meer informatie www.stadsverlichting.nu. Graag voor-
af aanmelden per email bij Corrievanrijthoven@gmail.com of
telefonisch 06 - 1377 4400. Je ontvangt dan mijn adres. Deel-
name is gratis.

Tekst: Corrie van Rijthoven



Tekst: Malva Groothuis en Michiel Geurts 
 Foto: Rechtenvrij van internet

Ouderinitiatief gericht op Brede Bossche School Boschveld
Sinds dit schooljaar is Anouk Schipper als nieu-
we directeur gestart bij basisschool 't Boschveld
(zie ook Buurtkrant Boschveld, augustus 2019).
Een van haar speerpunten is om de school te la-
ten groeien en een goede afspiegeling te laten
zijn van de wijk. Dat komt mooi samen met een
initiatief dat is gestart door ouders van de Kan-
teel Kinderopvang in Boschveld, Michiel Geurts
(vader van Lucas en Eline) en Malva Groothuis
(moeder van Carmen). Het doel van de ouders is
om de doorstroom van de Kinderopvang naar
basisschool 't Boschveld te verbeteren, maar
ook nieuwe ouders in de wijk aan te spreken. De
nieuwbouwwoningen die onlangs zijn opgele-
verd vormen een kans bij uitstek. 

Malva Groothuis: "Wij denken dat het voor kinderen
erg leuk is om meer vriendjes in de buurt te krijgen
en zo echt op te groeien in de wijk. Daarnaast is het
in de wijk naar school gaan goed met betrekking tot
verkeersveiligheid en is het praktischer voor ouders." Michiel
Geurts: "Na een rondvraag blijkt dat een grote groep ouders
met de keuze voor een basisschool bezig is, maar dat hier re-
latief weinig door ouders onderling over wordt gesproken. Uit-
eindelijk blijkt vrijwel iedere ouder die wij spreken erin geïnte-
resseerd te zijn om hun kind in Boschveld naar school te laten
gaan en er zijn meerdere ouders die aangeven dat hun keuze
voor basisschool 't Boschveld al vast staat." Anouk Schipper:
"Er spelen veel vragen bij ouders over de school, het onder-
wijssysteem en de visie van het schoolbestuur. Voorbeelden
hiervan zijn: 'Wat wordt er aangeboden voor kinderen die op
bepaalde vlakken voorlopen op hun leeftijdsgenootjes?' en
'Hoe wordt ervoor gezorgd dat mijn kind nog voldoende per-
soonlijke aandacht krijgt?' 

Het is goed om met ouders te bespreken hoe we de school
aantrekkelijk kunnen maken voor alle kinderen in de buurt.” 

Kennismakingsavond
Tijd om ouders kennis te laten maken met de school en de
school naar ouders te laten luisteren om te begrijpen wat zij
belangrijk vinden. Daarom wordt er op maandag 4 november
om 20.00 uur een bijeenkomst georganiseerd in de Brede Bos-
sche School (BBS) voor alle geïnteresseerde ouders. Gaat je
kind binnenkort ook naar de basisschool? Wees welkom op
deze kennismakingsavond! Wil je nu al meer weten? Neem
dan contact per email op met Malva Groothuis:
malvaverbeek@gmail.com of Michiel Geurts:
m.w.geurts@gmail.com.
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                           Een warme morgen
Die ochtend stapte ik in mijn auto op weg naar de fysiothera-
peut. Als bijna negentigjarige heb je af en toe wel eens een
pijntje. Toen ik op de Paardskerkhofweg reed, voelde ik de
auto wat zwabberen. Aan de kant van de weg gebaarde een
donkere man van een jaar of 30 me, dat ik moest stoppen. Dat 
deed ik. "Mevrouw, u hebt een lekke band!" Daar was ik al
bang voor. Wat nu? Maar de man bood meteen aan me te hel-
pen: "Kom maar, ik zal de band verwisselen." In een mum van
tijd had hij de krik onder de auto en de reserveband op de
plaats van de lekke band. Het zweet stond op zijn voorhoofd.

En wat was ik blij met zijn hulp. "Meneer, u bent een engel" en
ik gaf hem een biljet uit mijn portemonnee. Daar wilde hij niets
van weten, maar bij aandringen accepteerde hij aarzelend.
"Mevrouw kunt u dat wel missen?" Ik was zo blij met zijn hulp
en ik stelde hem gerust. "Maakt u zich maar niet bezorgd" . Dat
leverde me ook nog een dikke kus op!

Ik woon al 65 jaar in Boschveld en het is hartverwarmend te er-
varen, dat er nog altijd mensen spontaan voor je klaar staan. "

Tekst: MM

              Stand van Zaken Wijk-, Buurt- en Dorpsbudget
Na de vakantie is de Bewoners Advies
Groep (BAG) alweer een keer bij elkaar
geweest en op 7 oktober (eerste maandag
van de maand) buigt de groep zich over
twee nieuwe aanvragen. 
Het grootste gedeelte van het budget voor
2019 (€ 14.156) is toegekend aan een va-
riëteit van onderwerpen, zoals buurtfees-
ten of ontmoetingsplek in de Koestraat.
Tot nog toe zijn alle aanvragen gehono-
reerd. Op de website van de gemeente 's-
Hertogenbosch (www.s-hertogenbosch.nl/
wdbudget.html) is een overzicht hiervan te
vinden. Ook kun je hier lezen aan welke
voorwaarden een aanvraag moet voldoen.

Mocht je nog een aanvraag willen doen,
wacht dan niet te lang want het eind van
het jaar nadert en het budget is bijna op;
na oktober zit de BAG nog twee keer bij
 elkaar.
Voor een aanvraag heb je je DigiD nodig. "

Tekst: Leidi Haaijer
Foto: Arie v.d. Dungen

Ouders willen graag meer kinderen op basisschool 't Boschveld

Impressie zomerfeest, mede mogelijk gemaakt door buurtgeld



  

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

wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl
 

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

                          Spreekuur (Digi)Taal
Spreek of schrijf je de Nederlandse taal niet goed? Dan kun
je op allerlei manieren buitengesloten raken. Heb je vragen
over computergebruik? Wijkplein Boschveld helpt mensen
die problemen hebben met taal- of computergebruik. Samen
met een getrainde vrijwilliger kan je een start maken om je
taal- en digitale vaardigheden te verbeteren, bijvoorbeeld
door een taalles of computerles te volgen. Taal- en compu-
tergebruik kan je wereld vergroten, denk aan brieven lezen,
je kinderen voorlezen of digitaal formulieren invullen of aan-
vragen. Wij geven je graag op een laagdrempelige en posi-
tieve manier informatie hierover. 

Voor al jouw vragen over computergebruik en taalles kun je
terecht bij het Wijkplein Boschveld. Spreekuur is er op elke
donderdag vanaf 10.00 tot 11.00 uur. 

Heb je andere vragen, kom gerust langs tijdens de openings-
tijden van het Wijkplein. 
Adres: Zernikestraat 2, 's-Hertogenbosch.
Telefoon: 073 - 8225 380.  "

Zernikestraat 2 
☎ 073 - 822 5380

www.farent.nl
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Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Bureau Sociale Raadslieden

Medewerker
Tamara Marcos Tesouro

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 12.00

Buurtteam
KOO Wijkplein spreekuur (Digi)Taal
Farent Vrijwillige Thuishulp (VTH)
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel of email: bas.van.boxtel@politie.nl

Bettine/ Jill/ Laurette/ Tessa
Godelieve Kaya

Woensdag
Donderdag

Wim Huiskamp / Marian  Tuerlings Donderdag

10.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00

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

                             Cursus GELD EN IK... IK EN GELD
In november (data en tijden nader te bepa-
len) start er in Boschveld een training voor
mensen die meer overzicht willen krijgen in
hun administratie en financiën. Tijdens de
eerste bijeenkomst gaan we samen kijken
waar jullie graag meer informatie over wil-
len. Je staat stil bij onder andere uitgaven
en bekijkt hoe je beter kunt rondkomen met
je inkomen. Dit doe je samen met de groep,

een ervaringsdeskundige en medewerkers van het Buurtteam.
Er worden ook tips en adviezen gegeven. We gaan het niet uit-
gebreid hebben over jouw persoonlijke financiële situatie tenzij
je dit zelf wenst. 

De cursus is voor bewoners uit: Boschveld, Deuteren en Paleis-
kwartier; er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. 

Voor meer informatie en/ of aanmelden: 
Jill Franken: 06 - 5186 6539  of email  jillfranken@farent.nl
Muna Mohammed: 06 - 1116 0269 of email 
munamohamed@farent.nl  "

Tekst: Muna Mohammed

Tekst en Illustratie: Jill Franken



                   Boodschappendienst Den Bosch West
De boodschappendienst biedt de combinatie van vervoer en
gezelschap. 
Bewoners die het moeilijk vinden om er alleen op uit te gaan
vanwege ouderdom of andere beperkingen of mensen die het
graag in gezelschap doen met anderen krijgen de mogelijkheid
om gezamenlijk boodschappen te doen. 
Indien nodig mag u ook gratis een persoonlijke begeleider
meenemen.  

Met een klein beetje hulp kunnen bewoners het zelf blijven
doen en is het ook nog erg leuk. 

Hoe gaat het in zijn werk. 

* Elke donderdagochtend haalt de chauffeur met de bood-
schappenbus de deelnemers aan huis op en brengt ze naar
de Helftheuvelpassage. Daar kunnen de deelnemers (samen)
twee uurtjes winkelen. Vervolgens worden ze weer naar huis
gebracht door de chauffeur. 

* U mag elke week mee, maar dat hoeft niet. U kunt elke week
opnieuw aangeven of u wel of niet meegaat die donderdag-
ochtend.

* We vragen een eigen bijdrage van € 2 voor heen en terug.
De eerste keer is gratis.

 
Voor meer informatie: 

Wim Smeets, sociaal werker Farent 
tel.: 06 - 2159 4960 
email: wimsmeets@farent.nl   "
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Extra chauffeur gevraagd voor de Boodschappen-
dienst!

We zijn op zoek naar een
chauffeur die het fijn vindt om
de deelnemers op donderdag-
ochtenden met de bus (maxi-
maal 8 pers.) van huis naar de
Helftheuvelpassage te bren-
gen en weer terug.

Natuurlijk moet je hiervoor in
het bezit zijn van een geschikt
rijbewijs. Daarnaast moet je
servicegericht zijn. De deelne-
mers waarderen het enorm als
je ze ook helpt met het in- en
uitstappen en tillen van de
boodschappen.
Onze chauffeurs zijn gewaar-
deerde vrijwilligers! 

                                          Hallo Boschveld
In deze Buurtkrant stellen zich weer twee andere deelnemers van het Buurtteam Boschveld Deuteren Paleiskwartier voor.
Het zijn de Farent medewerkers Dorien Faasse en Wim Huiskamp.

Hallo, mijn naam is Dorien Faasse, ik werk als consulent Man-
telzorg in uw wijk. U kunt voor alle vragen rond mantelzorg bij
mij terecht.

Veel mensen krijgen vroeg of laat in hun leven te maken met
(langdurige) zorg voor een naaste. Een ouder die dement
wordt of die thuiskomt na een ziekenhuisopname of revalidatie,
een partner met een ernstige lichamelijke ziekte, een kind dat
gehandicapt is of een depressieve vriend of buur.
Je kiest er niet voor om mantelzorger te worden. Het overkomt
je, je rolt erin.

Mantelzorg houdt nooit
op, het is niet georgani-
seerd of aan regels ge-
bonden. Dan kan het fijn
zijn als er ondersteuning
is; daarvoor is Mantel-
zorg Farent.
U kunt mij bereiken op:
06 -1546 6540 of email:
dorienfaasse@farent.nl

Fijn om me hier voor te kunnen
stellen: mijn naam is Wim Huis-
kamp, ik ben medewerker Vrijwil-
lige Thuishulp Farent. De Vrijwil-
lige Thuishulp biedt praktische
hulp en ondersteuning aan
buurtbewoners die zelfstandig
wonen in de gemeente 's-Herto-
genbosch. U kunt hierbij denken
aan begeleid vervoer, admini-
stratie, tuin- en klussenhulp, de-
mentiemaatjes, hulp bij bood-
schappen en sociaal contact.

Bewoners kunnen door vrijwillige
ondersteuning zo lang mogelijk
zelfstandig thuis blijven wonen
en hebben sociale contacten.
Het gaat om mensen met beper-
kingen op sociaal, psychisch,
verstandelijk en/of lichamelijk ge-
bied.

Als u een hulpvraag heeft, als u
vrijwilliger wilt worden of meer in-
formatie over de Vrijwillige Thuis-
hulp wilt, kunt u contact met mij
opnemen: 06 - 5026 5019 of
email:
wimhuiskamp@farent.nl "

Tekst: Wim Huiskamp/ Dorien Faasse
Foto: Bram Steijger

Dorien Faasse en Wim Huiskamp bieden graag ondersteuning

Tekst: Wim Smeets



Tekst: Hannie Borsetti
Foto/ afbeelding: Nicole Pakker/ Gemeente

Groen en Spelen
De werkgroep Groen en Spelen houdt zich
dit najaar bezig met de plannen voor het
Groene Hart en Vlek 3 en de speelplekken,
bomen en struiken in Boschveld.

Groene Hart
In het Boschveldoverleg van 26 augustus
jongstleden heeft William Jans (landschapsar-
chitect van de gemeente) het ontwerp van fase
2 en 3 van het Groene Hart van Boschveld ge-
presenteerd, het park dat tussen de nieuwbouw
en de Copernicuslaan komt. We zagen met
plezier veel nieuwe wijkbewoners bij deze ver-
gadering. De werkgroep Groen en Spelen gaat
binnenkort samen met William nog details be-
spreken zoals de precieze plaats van een stuk
spoorrails van 50 meter lengte (de vroegere
goederenlijn naar de Rietvelden), de soort te
plaatsen grote stapstenen/ rotsblokken en het
extra hondenuitrenveld. Mocht je hier nog iets
over kwijt willen dan kun je contact opnemen
met de werkgroep via info@obboschveld.nl.

Eén van de doelen van het Groene Hart is het
plaatsen van elementen die spel uitlokken. Op
het plan staan een aantal boomstammen, de
eerder genoemde grote stapstenen en we zijn
nog op zoek naar nog wat meer, liefst natuurlij-
ke, spelaanleidingen. Laat van je horen als je denkt hier iets in
te kunnen betekenen! Of kijk op www.speelbomen.be, een
heerlijke site over waar wij als werkgroep voor willen staan.

Vlek 3
De meeste bomen van Vlek 3 (voormalige basisschool) staan
op het punt gekapt te worden. Met veel moeite heeft de wijk-
raad samen met de werkgroep het voor elkaar gekregen dat de

25 jaar oude magnolia verzet gaat worden naar 'de overkant'
op de hoek van de Marconistraat en Edisonstraat. Voor de bo-
men aan de Celsiusstraat en de hoek om waar het apparte-
mentencomplex komt, is er minder succes. Ondanks sterk aan-
dringen van de werkgroep, samen met het politiek kader, is de
gemeente van plan bijna alle bomen te rooien. We hebben drie
raadsleden ingeschakeld vanuit de politiek om ervoor te pleiten
meer bomen in dit deel van Boschveld te behouden of in ieder
geval om het gefaseerd aan te pakken en door evenveel bo-
men te vervangen. Eind oktober zitten we om tafel met de wet-
houder in een laatste poging dit voor elkaar te krijgen.

Vergroening
Waar wij, als werkgroep, wel weer erg blij van worden, en jullie
hopelijk ook, zijn de nieuwe geveltuinen die we hebben zien
verschijnen het afgelopen jaar. De bewoners doen zichzelf een
plezier, want door te vergroenen kijk je tegen mooie planten en
bloemen aan, houd je je huis koeler en kan water na een re-
genbui in de grond in plaats van in het riool stromen. Dat laat-
ste wordt met alle droogte nóg belangrijker
Binnenkort zullen we eens navragen bij de gemeente hoe het
zit met het ontwerp van Vlek 21 (7 flats), want er is nog niet
veel informatie naar de wijk toe over gepresenteerd en omdat
dit de komende jaren flink op de schop zal gaan. En niet alleen
de flats, maar ook de openbare ruimte en het groen.

Ook viel ons op dat in de Lorentzstraat de vakken bij de ingan-
gen van de twee pleinen 'vergroend' zijn door BrabantWonen,
wat ten koste is gegaan van speelgelegenheid. Tja, soms een
spanningsveld, maar meestal wel op te lossen als partijen met
elkaar praten. De woningbouwcorporatie heeft dat laatste blijk-
baar over het hoofd gezien en daar gaan we hen vragen over
stellen.

Bomen en struiken
Ook willen we nog melden dat de werkgroep Groen en Spelen
op 27 september de jaarlijkse inboetronde heeft gefietst met
Martien van Gorkom (beheermedewerker van de gemeente).
Daarbij hebben we extra aandacht besteed aan de niet ge-
plante bomen en struiken van vorig jaar en de plekken die
door aannemers bij de renovaties en nieuwbouw zijn vernield
en niet hersteld. 
Tenslotte kunnen we melden dat we op 4 oktober een afspraak
hebben met Jan Winter, één van de bomendeskundigen werk-
zaam voor de gemeente. Dan praten we met elkaar over alle
bomen die de gemeente nog moet compenseren omdat (vaak
grote) bomen hebben moeten wijken.  "
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Geveltuintjes zorgen voor plezier en zijn ook goed voor het milieu

Schetsplan inrichting Hart van Boschveld



Tekst: Katharina Verhagen
Foto: Jeanne van der Kallen

Wat hebben we in de afgelopen weken gesmuld in de tuin!
Heerlijke bramen en cakes en muffins, gebakken door
onze tuiniers, met onze 'eigen' appels. Dat doet de mens
goed. Zeker als je flink geschoffeld hebt! En als de zon
dan ook nog schijnt… ja, dan is het leven goed. 

Moestuinplanning
Wanneer je start in de Boschveldtuin, of in je eigen achtertuin
(of in een bak op je balkon), heb je vast een idee of wens over
welke groenten je wilt gaan verbouwen. Ik startte jaren terug
met andijviezaadjes en… aan het einde van de herfst in 2016
at ik een aantal keer een lekkere stamppot. Succes! Groenten
uit je eigen, biologische moestuin moet je wel goed schoonma-
ken. Anders doe je ongewild nog mee aan de hype van het
insecten-eten. 

Maar goed, je kunt dus plannen en flink wieden op de plantjes
(genaamd onkruid) die je niet wilt. Als je wat meer de tijd geeft
aan al het 'onkruid' om op te komen, zie je dat er soms schat-
ten bovenkomen. Zo word ik ieder jaar weer verrast door, het
voelt als honderden, goudsbloemen. Deze heb ik ooit gezaaid
en waarschijnlijk kom ik er in mijn leven niet meer vanaf, haha.
Ook het juffertje-in-het-groen heb ik ooit via een 'moestuintje'  
– van die bekende supermarktketen – gezaaid. En deze vrolij-
ke blauwe bloempjes laten mij ook nooit meer met rust. 

Doordat wij in de Boschveldtuin een compostbak hebben en
daarin goede vruchtbare compost maken van allerlei tuin-,
groente- en fruitafval gebeuren er soms nog apartere dingen.
Zo kon ik dit jaar uit mijn bak tomaten en aardappels oog-
sten… die ik niet had geplant! Waarschijnlijk had iemand in de
compostbak aardappelschillen gegooid met zwarte ogen. De
vruchtbare compost heb ik vervolgens nietsvermoedend door
mijn bak geschoffeld. De stukjes aardappelschil bevatten zwar-
te ogen (die snijd je normaal uit je aardappel als je hem gaat
koken) en daaruit zijn weer wortels en vervolgens een hele
plant gegroeid. 

Hetzelfde geldt voor mijn verrassingstomaten. De zaadjes die
in de tomaat zitten (en die wij ook kunnen eten) zijn waar-
schijnlijk via tomaatresten in de compostbak beland. 
Leuk toch? 

Feest: Lustrum Copernikkel
Op 4 oktober is het feest, want Copernikkel bestaat 5 jaar!
Vanaf 15.15 uur zijn de vele vrijwilligers, wijkbewoners en alle
andere mensen die belangstelling hebben welkom bij Coper-
nikkel (Copernicuslaan 308). Om 15.30 uur start daar een
rondleiding langs alle bewonersinitiatieven in de wijk. En ja,
daar doen wij als Boschveldtuin natuurlijk graag aan mee!
Loop dus gezellig mee in de rondleiding en kom ons ook be-
zoeken! Meld je wel even aan voor de rondleiding op:
feest@copernikkel.nl
Vervolgens is het van 17.00 tot 18.30 uur Open Huis bij Coper-
nikkel. Iedereen is welkom op dit feest en kan genieten van
een drankje/ hapje van de Boschveldkeuken en wereldmuziek
van de Boschveldband. En wij zijn daar natuurlijk ook aanwe-
zig. 

Komt allen! Het wordt reuze gezellig. 

Wil je meer weten over de Boschveldtuin? Neem dan contact
op via email: info@boschveldtuin.nl, kijk op onze  website
www.boschveldtuin.nl en volg ons op www.facebook.com/
boschveldtuin. 

Op een vrijdagmiddag kun je ook gezellig even langskomen.
Tussen 15.00 en 17.00 uur zijn er altijd mensen in de tuin en
om 16.00 uur kun je aanschuiven voor een kop koffie/thee met
een koek. Tot dan! "
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Gezelligheid in de Boschveldtuin



Tekst: Johannes Lijzen/ Alfred Heeroma
Foto/ kaartje: Brabanthallen/ Gemeente

Boschveldoverleg
Zeven keer per jaar vindt het Boschveldoverleg plaats. Bewoners en professionals praten dan met elkaar over zaken die
in de wijk spelen. Het eerstvolgende Boschveldoverleg is op 7 oktober a.s. om 19.30 uur in de BBS.

Terugblik overleg 26 augustus
Op de agenda stond als eerste onderwerp het inrichten van het
Hart van Boschveld. Er wordt nu nog druk gebouwd, maar als
de bouw klaar is, dan wordt het park ingericht. De eerste fase
van het park is al (grotendeels) klaar, er is een verlaagd gebied
met gras (dit om regenwater te kunnen opvangen) met ver-
schillende bomen.
Fase 2 en 3 starten eind van dit jaar of begin volgend jaar. Er
komen onder andere speelse ele-
menten (zoals stapstenen en een
speelboom), maar geen aparte
speeltoestellen. Dit is zo afge-
sproken, omdat bij de BBS al een
wijkspeelplaats is ingericht.
Door het openbare gebied heen
komen ook verbindingspaden, zo-
wel van noord naar zuid als van
oost naar west. In fase 2 valt daar
ook de verbinding naar de Marco-
nistraat onder waar onlangs de
flat gesloopt is. In het noordelijke
gedeelte (richting Oude Engelen-
seweg) komt ook een stuk van het
oude spoor terug en een hon-
denuitrenveld. Er is een plan voor
de beplanting, waarbij gestreefd
wordt naar een verscheidenheid
aan planten, struiken en bomen. 
Onderdeel van dit plan is ook om
een deel van de Marconistraat en
Edisonstraat tot park te maken
Een aantal mensen verwacht dat an-
dere straten dan drukker worden. 
Een heel aantal bewoners namen ook de kans om te zeggen
dat het onderhoud van het groen en het verwijderen van on-
kruid op de stoepen en straten veel beter moet dan nu het ge-
val is. De gemeente is ook ontevreden maar werkt dit jaar met
een vaste aannemer. De gemeente heeft daar flink druk op ge-
zet, ook met boetes. Twee weken voor het schrijven van dit ar-
tikel is er nu gelukkig een inhaalslag gemaakt.  
Ook langs de Paardskerkhofweg, bij Grenco, komt meer groen,
aanvankelijk tijdelijk omdat de definitieve plannen voor Grenco
nog niet bekend zijn. 

Ook is er gesproken over de zogenaamde Plus Pakketten. Be-
woners kunnen bij de BBS aangeven aan welke activiteiten ze
graag zouden deelnemen. Bij voldoende belangstelling kan
zo'n activiteit opgestart worden en draagt de BBS de kosten
vanuit het Plus Pakket. De mensen kunnen dan gratis deelne-
men. In de praktijk blijkt helaas dat
deelnemers (snel) afhaken. Ook de
promotie van de activiteiten (onder
noemer Klup Plus) kan beter, want
deze loopt nu alleen via het Kindcen-
trum. Er werden diverse ideeën geop-
perd voor nieuwe activiteiten zoals
bloemschikken/ kerststukje maken,
een spellenavond, buurtquiz enzo-
voort. Wat er mogelijk is, hangt af van
de beschikbaarheid van cursusleiders/
ruimte in BBS. Vaak zijn cursusleiders
alleen overdag beschikbaar, en daar-
door kunnen werkenden er ’s avonds
niet aan deelnemen. Op pagina 11
vindt u de activiteiten voor komend na-
jaar.

Vooruitblik naar 7 oktober 2019
De bereikbaarheid van het Paleis-
kwartier en drukte op de Onderwijs-
boulevard wordt als een probleem er-
varen Daarom worden er dit najaar in
dat gebied een tweetal verkeersexpe-
rimenten gedaan. Op bijgaand plaatje
staat waar. Dit zijn tijdelijke maatrege-

len waarvan bekeken wordt of dit gezien de verkeersstromen
tot een verbetering leidt. Vanuit Boschveld willen we ook een
idee krijgen wat dit voor effecten op het verkeer door Bosch-
veld kan gaan betekenen. U kunt meer informatie vinden
op: www.denbosch.nl/nl/projecten/spoorzone/living-lab. Op 26
september is er ook een informatieavond over geweest. 
Op bijgaand kaartje vindt u het plan van de proef.

Rond de Brabanthallen zijn er flinke plannen voor uitbreiding.
Dit betekent ook dat de Brabanthallen plannen heeft om de
parkeergelegenheid fors uit te breiden. De bedoeling is dat de
extra parkeerplaatsen op de landtong bij de Brabanthallen ko-
men. Wat betekent dit voor de parkeerdruk en verkeersoverlast
in Boschveld? De gemeente licht de ontwikkelingen rond de
Brabanthallen toe en gaat in op de gevolgen voor verkeer en
parkeren in de omgeving. Op maandag 30 september 2019
was hier ook een inloopavond over in Congrescentrum 1931. 
Verder wordt er informatie gegeven over de nieuwste politiecij-
fers (onder voorbehoud), het bouwrijp maken van Vlek 3 en in-
formatie van de werkgroepen. De nieuwe directeur van BBS
Boschveld zal zich aan het begin kort voorstellen en komt
graag in contact met meer mensen uit de wijk.

We zien u graag op 7 oktober in BBS Boschveld, 
Zernikestraat 2. Het begint om 19.30 uur. 
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Brabanthallen in oude glorie met bovenaan de landtong
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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

Gezellig samen eten
Tekst: Manita Rovers

Op woensdag 9 oktober vindt er
in de BBS Boschveld een ont-
moetingsdiner plaats. In samen-
werking met Vluchtelingenwerk
Den Bosch hebben we een leuk
programma rondom het diner sa-
mengesteld. Onder het mom 'be-
kend maakt bemind' brengen wij
graag actief diverse mensen bij
elkaar.

Elke woensdag avond kun je aan-
schuiven voor een diner in de BBS
Boschveld, Zernikestraat 2, diner is van 18.00 tot 20.00 uur.

Wil jij nou gezellig een keertje aanschuiven bij het heerlijke
diner of meteen voor een aantal keren het eten vastleggen?
Reserveer dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur via
telefoonnummer 0900 - 900 3030 (35ct/gesprek) of 24 uur
per dag gratis via https://reserveren.restovanharte.nl. 

Naast het heerlijke diner, biedt Resto VanHarte vrijwilligers en
re-integrerende buurtbewoners kansen om (weer) aan het
werk te gaan. Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat vol-
doening schept? Neem contact op met Restomanager Manita
Rovers, m.rovers@restovanharte.nl  

Klup Plus
Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u een overzicht
van activiteiten die worden georganiseerd voor volwassenen.
De meeste van deze activiteiten zijn gratis en worden bekos-
tigd uit het Plus Pakket van BBS Boschveld. Activiteiten in de
vorm van cursus vragen van de deelnemer wel dat alle dagen
worden bijgewoond.
Voor vragen of aanmelding kun je mailen naar 
boschveld@beheerbbs.nl of langskomen bij BBS Boschveld.



                             Binnen bij de Boschvelder
Antoni en Kyra wonen met kat Nousty aan de Buys Ballotweg. Nu althans nog, voor hun huis staat namelijk een camper
waarmee ze volgend jaar op reis willen gaan. Ik ontmoette Antoni op een feestje waar hij muziek aan het draaien was en
vroeg of ik eens langs mocht komen. 

Cultuureducatie
Antoni groeide op in Rosmalen, maar begon als 12-jarige te
helpen in het café van zijn ooms in Tilburg. Al gauw was hij het
zat om lege glazen op te halen en ging Antoni vaker bij de DJ
staan kijken. "Je bent hier om te werken", zeiden de ooms dan
geïrriteerd. Op een gegeven moment mocht hij zelf ook een
keer proberen te draaien. De jongen kreeg de smaak te pak-
ken en ging verder met oefenen in het jongerencentrum in
Rosmalen. Daar gaven ze hem alle ruimte om hun DJ-set te
gebruiken. 
Jaren later, in 2012, in datzelfde jongerencentrum gaf Antoni
toen zelf DJ-les en op een dag kwam Kyra langs voor een
schoolopdracht. Zij studeerde op dat moment Culturele en
Maatschappelijke vorming bij Avans. Tussen het lesgeven door
was er weinig ruimte voor gesjans, maar gelukkig kwamen de
twee elkaar later die week nog tegen met uitgaan en was die
ruimte er wel. 
En snel naar het nu: Kyra werkt inmiddels voor Babel (voor-
heen onder andere Muzerije) en zorgt ervoor dat jongeren de
ruimte en hulp krijgen om hun creativiteit te ontwikkelen buiten
schooltijd. Eigenlijk precies dat waar de jonge Antoni destijds
ook baat bij had. Tegenwoordig draait Antoni bijna elk week-
end, meestal in Nederland, maar soms ook in andere landen in
Europa. 

Sneakers
Ongeveer tegelijkertijd met de passie voor muziek, kwam de
passie voor schoenen. "Dat kwam eigenlijk door het opkijken
naar de hangjongeren in Rosmalen die op die toffe sneakers
liepen." Het geld dat Antoni bijverdiende met zijn DJ klusjes,
gebruikte hij om sneakers te verzamelen. Toen hij alle sneaker-
winkels in de stad gezien had, ging hij zich verbreden op het
internet. Zijn vader bestelde wel eens wat op Ebay en volgens
die weg liet Antoni ook wat sneakers uit Amerika naar Neder-
land komen. Ondernemend als hij was, verkocht hij die schoe-
nen dan weer door aan zijn 'schoenenvrienden' in Den Bosch.

"Je had toen nog geen Instagram, dus op koopavond ging je
dan rondlopen in de stad met je sneakers en dan leerde je wel
mensen kennen met dezelfde passie", legt Antoni uit. Het ver-
zamelen van en het handelen in sneakers doet hij tot op de
dag van vandaag nog steeds. Hij verkoopt op internet, op beur-
zen, maar ook twee winkels in Nederland hebben zijn schoe-
nen staan. Daarnaast werkt hij in een sneakerwinkel in Amster-
dam, waar alle vergaarde kennis goed van pas komt. "Ik hoop
ooit zelf nog een schoenenwinkel te openen."

Thuis en op reis
Kyra en Antoni zijn vier jaar geleden in Boschveld komen wo-
nen. Kyra komt oorspronkelijk uit Renkum, bij Wageningen en
had voorheen een studentenkamer in de Vliert. Via woonser-
vice kwam dit huisje beschikbaar. "Toen wij net hier kwamen,
was er een paar weken eerder een moord gepleegd", vertelt
Kyra met een lach. De jongen die voor hen in het huis woonde
vertelde hen ook dat zijn ondergoed gewoon van de waslijn ge-
stolen werd en dat dit stuk van de wijk een belangrijke smok-
kelroute was. "Maar dat was meer dan tien jaar geleden", legt
Kyra uit. Dat liet hen niet afschrikken en ze hebben er tot op de
dag van vandaag met plezier gewoond. 
Over een tijdje wil het koppel er even tussenuit. Ze hebben on-
langs een camper gekocht en zijn deze nu aan het opknappen.
Kyra laat me zien wat ze allemaal al hebben geverfd. Ze den-
ken eraan om richting Zuidoost-Europa te gaan. "Op deze ma-
nier kunnen we betaalbaar wat langer weg". Antoni laat me nog
een paar schoenen zien die gloednieuw en inmiddels veel
waard zijn. "Die wil ik wel gaan dragen, maar dan denk je ook
weer: we kunnen ook een maand langer op vakantie als ik ze
verkoop", zegt Antoni even serieus als lachend. 
Het stel is niet gebonden aan de wijk. "Als we terugkomen is
alles weer open, het is dan maar net waar plek is voor ons in
Nederland." Waar in Nederland Antoni's sneakerwinkel ooit zal
komen, zal de toekomst dus moeten uitwijzen.  "
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Antoni en Kyra zijn niet gebonden aan Boschveld, maar wonen hier wel met plezier


