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Vrijdag 14 februari jongstleden was in de Boschveldtuin weer het jaarlijkse winterfeest georganiseerd door vrijwilligers
van de tuin. Alle buurtbewoners waren welkom! Het weer was voor de tijd van het jaar prima, de sfeer was prima en er
was genoeg aan lekkernij: voor de kinderen was er warme chocolademelk met slagroom en voor de volwassenen glüh-
wein en lekkere hapjes. Jammer dat de opkomst niet groot was!                                                         
Tekst: George van der Zande    Foto: Michael Bögels
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Binnen bij de stakingsyoga
Op donderdag 30 januari jongstleden stap ik 's-ochtends de BBS binnen. Het is
er rustig. Een Kindcentrum zonder kinderen. Een deel van de werknemers staakt
vandaag en daarom blijven de kinderen thuis. In de directiekamer is de sfeer niet
zo rustig, hier tref ik een drietal gepassioneerde dames aan met een duidelijke
boodschap: goed onderwijs en gelijke kansen! Vanwege de staking wordt er deze
ochtend een yogasessie georganiseerd

Wat is er mis 
'Lerarenstaking' zou zo maar eens het verkeerde woord kunnen zijn. Het wordt al
snel duidelijk dat de werknemers niet voor hun eigen belang staken, maar om op
te komen voor de rechten van het kind. De kwaliteit van het onderwijs staat name-
lijk onder druk. Intern begeleider Maria slaat de spijker op zijn kop: "Hoe kan het zo
zijn dat we in zo'n rijk land wonen en we toch genoegen nemen met slecht onder-
wijs." Ze haalt een anekdote aan van een studievriendin die in Amsterdam werkt.
Daar is het bijna de standaard om je kind extern bijles te laten krijgen. De kinderen
van de ouders die dit niet kunnen betalen blijven dan achter en dat is niet de be-
doeling. Directrice Anouk laat zien waar de BBS voor staat: "Gelijke kansen, dat
willen wij realiseren." 

Positief 
Het probleem wordt vooral duidelijk als er een leerkracht uitvalt: "Vijf jaar geleden
had je nog wel een invaller achter de hand, maar nu zijn die er gewoon niet en dat
is verdrietig", schetst directrice Anouk de situatie. "Dat moet echt opgelost worden,
niet alleen voor nu, maar ook voor over 5 à 10 jaar." Daarom willen de dames voor-
al de positieve kant van het vak laten zien, want van klagen komen er geen nieuwe
collega's. Jeannette, leerkrachtondersteuner, vertelt me vervolgens met stralende
ogen waarom haar vak zo mooi is. 

Anders dan andere dagen 
Vanuit de ouders ervaart de school over het algemeen begrip voor de staking. Na
wat uitleg zei een ouder zelfs: "Oh dan moeten wij eigenlijk ook staken." Maria legt
uit dat de school graag samen met de ouders op de barricade zou willen staan en
dat het belangrijk is dat zij hun wens voor hun kind en het onderwijs uitspreken.
Voor de wat oudere leerlingen binnen de school is het duidelijk: "Als we geen juf
hebben, hebben wij geen goede toekomst." De werknemers die niet staken zijn
ook niet vrij. Taken waar ze normaal gesproken niet aan toe komen, worden van-
daag afgevinkt: rapporten worden gemaakt, activiteiten worden voorbereid en de
klaslokalen worden opgeruimd. 

Yoga 
In het kader van werkdrukverlaging hebben stakers een yogasessie georgani-
seerd. "Effe slow down, zeg maar." Onze plaatselijke yogaguru Ilse Staps is opge-
trommeld om de dames te laten ontstressen. Geen moeilijke cobra houdingen of
balansgedoe, dit halfuur hoeven ze alleen maar te liggen. 30 minuten mogen ze
niet denken aan rekenoefeningen voorbereiden, toetsen nakijken of boeken orde-
nen. In plaats daarvan moeten ze zich concentreren op de spiertjes in hun teen, de
beweging van hun buik en de ademhaling door de neus. Dat het niet iedereen is
gelukt om wakker te blijven, zegt misschien genoeg…   "
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De 'stakende' leraren deden ontspannende Yoga



Tekst: George van der Zande
 Foto: Michael Bögels, Buro Kade

Kan ik ook mijn bakfiets kwijt? 
Vanaf de hoek Oude Vlijmenseweg en Copernicuslaan krijgt
Boschveld straks een modern aanzicht. Er komen zeven nieu-
we flats te staan. Maar niet voordat de bestaande gedateerde
flats zijn gesloopt. Dat zal fasegewijs gebeuren, ofwel het
wordt een meerjarentraject. De eerste twee flats worden vol-
gens planning begin 2021 gebouwd. En zo zal Boschveld qua
infrastructuur steeds meer een moderner aanzien krijgen en de
volkse uitstraling van de wijk zal verder afnemen. 

Wij van de redactie waren 28 januari jongstleden bij de infor-
matieavond in de BBS over de invulling van Vlek 21. Het ei
voor de sloop en nieuwbouw van zeven flats tussen de Coper-
nicuslaan en de Oude Vlijmenseweg is gelegd. Projectleider
Sonja de Jong van de gemeente pelde het Vlek 21-'ei' zakelijk
af voor de aanwezige Boschvelders. De opkomst was behoor-
lijk, maar ook niet heel groot. Het gaat immers om 152 appar-
tementen die gesloopt zullen worden en plaats gaan maken
voor 207 nieuwe modern ingerichte appartementen. Samen
met Brabant Wonen en Buro Kade is Sonja de Jong van de ge-
meente verantwoordelijk voor dit project. Gedrieën zijn ze en-
thousiast over het plan. En met Buro Kade als ontwerpburo is
de kans groot dat er fraaie appartementen worden gebouwd.
Immers Buro Kade heeft ook getekend voor de renovatie van
en de nieuwbouw in woonwijk de Baarzen in Vught. En dat is
goed gelukt.  

Moderne appartementen
Sonja de Jong vertelde dat er bewust is gekozen voor het bou-
wen in fases om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. Im-
mers de flats, gebouwd in de jaren vijftig, zijn slecht geïsoleerd
en nogal gehorig. Inmiddels is de procedure voor de eerste
fase al in gang gezet. Het plan wordt nu verder uitgewerkt. Er
komt een nieuwe inrichting van de openbare ruimte met meer 
zicht op het park en meer looppaden. Dat betekent dat er veel
appartementen uitkijken op het park. Dat is ook beter voor de 
sociale veiligheid. Het streven is om de gehele omgeving er
mooi en netjes uit te laten zien met nieuwe riolering en nieuwe
bestrating. Ook de waterberging zal goed worden geregeld, zo-
dat overtollig regenwater beter wegloopt. Het is de bedoeling 

om begin volgend jaar te gaan bouwen. Da's best ambitieus,
maar haalbaar.

Wonen aan een park
Gijs Hoeijmans van Buro Kade gaf een nadere stedenbouw-
kundige toelichting op het plan. "We willen vooral groen en wo-
nen dichter bij elkaar brengen met zicht op het plein en park.
Wel wordt de structuur van de bestaande wijk doorgetrokken.
De vier torenflats manifesteren zich alleen in het park. Dat
wordt vast een mooi beeld aan de Oude Vlijmenseweg, maar
naar de wijk toe houden we het lager dan het nu is. Alle blok-
ken hebben straks een lift. We gebruiken veel glas, licht en
lucht. Het wordt fraai ambachtelijk metselwerk. Er komen bal-
kons aan de parkzijde en aan de pleinzijde. Het project omvat
twee- en driekamerappartementen van 50 tot 80 m2." Niet heel
groot, hoorde ik om me heen. 

Veel vragen
En natuurlijk waren er na de presentatie vragen van (toekom-
stige) bewoners. Een opsomming: 'Kunnen we onze auto
kwijt?' 'Hoe hoog wordt de huur?' 'Kom ik in aanmerking?'
'Waar laat ik het huisvuil?' 'Hoe zit het met de bestaande bo-
men?' 'Kan mijn scootmobiel in de berging?' 'Kan ik ook mijn
bakfiets kwijt?' 'Wat worden de energielasten?' 'Waarom geen
parkeerkelder?' 
Op de meeste vragen was er een adequaat antwoord. Alleen
over de stalling van een bakfiets was überhaupt niet nage-
dacht, maar er komt ook geen stalling hiervoor. Of de antwoor-
den geruststellend wa-
ren zal de komende
tijd duidelijk worden.
Een mevrouw die al
heel lang in Boschveld
woont was blij met het
plan. Dat was een
mooie afsluiting van
de informatieve
avond.   "
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Diverse bewoners kwamen af op de inloopavond over Vlek 21

Impressie plan voor Vlek 21



Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

Talent ontwikkelen doe je samen
De Brede Bossche Scholen (BBS) bieden pluspakketten aan
om de ontwikkelingskansen van jonge kinderen, maar ook van
volwassenen te vergroten. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks
een ruim budget beschikbaar. KlupUp heet het pluspakket voor
kinderen en KlupPlus voor volwassenen. Bij de BBS in Bosch-
veld is locatiemanager Yassine hiervan de enthousiaste initia-
tor. Er staat nu weer een nieuw Klup-seizoen voor de deur. Ho-
pelijk is er nu meer animo in de wijk voor deze pluspakketacti-
viteiten in de BBS.

BBS manager Yassine Mami is een warm pleitbezorger van de
pluspakketten, waarin talentontwikkeling voor zowel jong als
oud centraal staat. Yassine: "Met de pluspakkettenregeling
worden de KlupUp-activiteiten voor de kinderen van 0 tot 14
jaar en KlupPlus voor volwassenen uit de wijk gefaciliteerd. Te-
vens wordt in dit kader de samenwerking tussen de verschil-
lende partners van de BBS ondersteund.  Een voorwaarde is
wel dat de activiteiten in de BBS plaatsvinden én er moet een
soort van samenwerking gaan ontstaan tussen bijvoorbeeld
school, Babel, buurtteam en de kinderopvang of anderszins.
Dat samenwerken willen we graag bevorderen. Daarbij biedt
de BBS – indien nodig – financiële ondersteuning voor het in-
huren van professionals of om het benodigde materiaal te ko-
pen voor een pluspakketactiviteit. Dat kan allemaal. De BBS
heeft genoeg ruimte in huis om activiteiten te organiseren.
Kortom, we kunnen heel veel faciliteren. Ook de gemeente
vindt het belangrijk dat kinderen en volwassenen zich verder
ontplooien."

Te weinig belangstelling
"Via KlupUp kunnen kinderen aan buitenschoolse activiteiten
meedoen, dat is goed voor hun talentontwikkeling. Vorig jaar
stonden op het kinderprogramma allerlei leuke activiteiten zo-
als circus en jongleren, meccano, vloggen en bloggen. Ook
voor volwassenen was er een mooi palet aan cursussen: schil-
deren, fotograferen, dansen en sporten. Dat klinkt allemaal
aantrekkelijk, maar desondanks constateer ik dat de belang-
stelling niet heel groot is. Het kan zijn dat een bepaalde activi-
teit bewoners niet aanspreekt, maar ik vind het wel vreemd dat
er weinig animo is. Boschveld is min of meer een wijk met veel
uitdagingen, een wijk waar er ook kinderen zijn die extra on-
dersteuning kunnen gebruiken om hun talenten te ontwikkelen.
Maar ik zie ook weinig ouders opstaan die iets willen organise-
ren hier in de BBS, voor henzelf of voor de kinderen. Ze zou-
den een clubje kunnen starten om bijvoorbeeld gitaar te leren
spelen of om beter te leren fotograferen."

Hopen op meer enthousisme uit de wijk
”Maar het lijkt wel of iedereen achter zijn eigen voordeur blijft
en hier geen zin in heeft. Ik denk dat als je elkaar beter leert
kennen er vanzelf nieuwe initiatieven gaan ontstaan. De BBS
zou juist het kloppend en bruisend hart van Boschveld moeten
zijn. We hebben de ruimte en de middelen. Ik constateer nu
dat klanten graag in de BBS ruimte willen huren voor hun
werkzaamheden. Voor hen is dat veel goedkoper dan elders

een ruimte huren. Hier kost een kopje koffie 50 cent. Ik bedoel
maar. Dus de kans is niet uitgesloten dat dit in de toekomst va-
ker gaat gebeuren. En dan is er veel ruimte verhuurd, zodat er
minder ruimte overblijft voor initiatieven uit de wijk. Dat zou
jammer zijn." 
Binnenkort gaat Yassine weer campagne voeren voor een
nieuw seizoen pluspakketten 2020-2021. Dan gaat hij weer om
tafel met allerlei initiatiefnemers om samen een pluspakketten-
programma op te stellen. Hopelijk nu met meer enthousiasme
uit de wijk en met meer succes.

Voor meer informatie kunt u mailen naar
ymami@s-hertogenbosch.nl of naar 
boschveld@beheerbbs.nl. Yassine is ook telefonisch te berei-
ken op 06 - 2789 2587 "
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Yassine Mami hoopt op meer bewoners die meedoen

                  Biljarters gezocht
Wie vindt het leuk om ons biljartteam te komen versterken?

Wij spelen vrij biljart op elke maandag- en vrijdagmiddag van
13.00 tot 16.00 uur.
En mocht je geen genoeg krijgen van biljarten dan hebben wij
op elke woensdagmiddag een onderlinge competitie.
Vanaf augustus gaan wij ook in de Bossche competitie mee-

spelen dus mocht je dat ook iets lijken laat het ons weten.
Loop gerust eens binnen om te kijken of het iets voor je is of
bel onderstaand nummer voor informatie.
Het adres van de Westhoek is Van Leeuwenhoekstraat 2
Voor meer informatie: Sjaak Correlje 06 - 2318 9484  "

                Braderie op Koningsdag
Op Koningsdag, 27 april, organiseert de Westhoek aan de Van
Leeuwenhoekstraat 2 een braderie. Alle Bosschenaren zijn
welkom.
Particulieren en middenstanders díe een kraam wíllen huren,
roepen we op zich nu te melden. 
Alle Bosschenaren zijn uitgenodigd om die dag te komen kij-
ken en een gratis kop koffie met iets lekkers te nuttigen.

Tevens kunt u dan kennis nemen van het wijkcentrum en de 
activiteiten die speciaal voor de 50plussers worden georgani-
seerd.
Aanmelden voor huren van een kraam kan telefonisch 
073 - 6220 731 of 06 - 3910 9747

Tot ziens op Koningsdag van 10.30 tot 17.00 uur  "

Tekst: André Geurtsen

Tekst: Sjaak Correlje



Tekst:  Ilana en Safa
 Foto:   Anouk Schipper

AED (Automatische Externe Defibrillator)
Dit jaar gaan leerlingen van de basisschool in het kader van Kids Reporter artikelen schrijven. Het resultaat plaatsen we in de
Buurtkrant. 

Heel veel mensen weten
niet waar de AED hangt.
Als u dat ook niet weet,
let dan goed op!
Naast de schuifdeuren
van de ingang van BBS
Boschveld hangt een
AED.
Een AED is een apparaat
waarmee je mensen hun
leven kunt redden als ze
een hartstilstand hebben.

Hoe werkt het AED
kastje?
Je loopt naar de locatie
en je ziet het AED kastje.
Er staat een code op het
kastje om deze te ope-
nen: 112. Je hoeft niet
van alles te lezen, want
het apparaat kan praten.
Het kan uitleggen wat je
allemaal moet doen om
de AED te gebruiken.
Met de AED kun je bin-
nen zes minuten iemand
zijn leven redden. Als je
snel genoeg bent, is er
een grote kans dat ie-
mand het overleeft.

Je plakt de plakkertjes
op iemand zijn bovenlijf.
Daarna ga je aan de kant
en dient de schok toe met de AED. Je neemt de stappen die
de AED je vertelt.
Je roept er ook altijd hulp bij door 112 te bellen. En je vraagt
ook om hulp als het alleen niet lukt.

De AED, daar red je levens mee! "
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Liefde voor eten en steun voor elkaar in Boschveld

Niet iedereen vindt het leuk om te koken en soms lukt het ge-
woon niet om (iedere dag) een lekkere, verse en vooral gezon-
de maaltijd voor jezelf te maken. Sommige mensen koken juist
heel graag en maken met plezier ook maaltijden voor anderen.
Stichting Thuisgekookt brengt deze mensen bij elkaar. Wie niet
kan of wil koken heeft zo de mogelijkheid om een vers gekook-
te maaltijd te eten en meteen zijn of haar buur te leren kennen. 

Vaste afspraak
Thuisgekookt maakt vooral veel vaste afspraken tussen men-
sen die – vanwege hun gezondheid – niet meer (iedere dag)
voor zichzelf kunnen koken. Na het aangeven van je (dieet)
wensen, zoeken zij een geschikte thuiskok in jouw buurt die
vanaf dat moment op een vaste dag in de week, tegen een
vergoeding van de kostprijs, een maaltijd klaarmaakt en indien
nodig komt langsbrengen. 

Op 19 februari 2020 werd er door Marinda Bosman, communi-
ty manager voor onder andere Thuisgekookt Den Bosch,
bij Resto van Harte in BBS Boschveld een praatje gehouden
over Thuisgekookt. In Boschveld hebben verschillende koks

aangegeven op vaste basis voor een buurtgenoot te willen ko-
ken. Vaak leidt het delen van de maaltijden tot meer contact.
Zo ontvangt Selma (86) al sinds vijf jaar maaltijden van een
thuiskok: "Ik heb een bijzondere band opgebouwd met mijn
thuiskok. Ze heeft me zelfs geholpen toen ik in het ziekenhuis
lag."

Aanmelden
Heb je interesse in een vaste afspraak met een thuiskok of wil
je meer informatie? Neem contact op met Marinda van Stich-
ting Thuisgekookt. Zij is bereikbaar via email:
marinda@thuisgekookt.nl of telefoon: 06 - 8344 7197. "

Tekst: Marinda Bosman
Foto: In de Buurt

     Selma ontvangt een maatlijd 

Ilana en Safa bij de AED van de BBS Boschveld



  

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

      Nieuwe cliëntondersteuners MEE
Beste buurtbewoners,

Per 1 februari jongstleden is er een
wisseling geweest van cliëntonder-
steuners MEE binnen het Buurtteam.
Wij (Antwan en Silvia) hebben het
overgenomen van Tessa en Bettine. 

Samen met Farent houden wij
spreekuren bij het Wijkplein van de
BBS Boschveld. Daar zijn jullie altijd
welkom als je vragen hebt. Het
spreekuur is elke woensdag tussen
10.00 en 12.00 uur.

MEE zet zich in voor mensen met
een beperking. Je kunt bij een cliënt-
ondersteuner van MEE terecht voor
bijvoorbeeld vragen over het regelen
van zorg en ondersteuning en voor
zorgbemiddeling, maar ook voor vra-
gen op andere levensgebieden. 

De ondersteuning van MEE vanuit het Buurtteam is vrijblijvend en kosteloos. Aanmelden
kan via de gebruikelijke weg door te bellen met KOO. 

Kijk eens op www.mee.nl/clientondersteuning om een idee te krijgen wat MEE zou kunnen
betekenen.
Wij voelen ons zeer welkom binnen Buurtteam Boschveld en verheugen ons op een pretti-
ge samenwerking met onze collega's en de buurtbewoners!
Wie weet tot binnenkort!  "

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

Buurtbemiddeling 073 (elke 2 weken)
Buurtteam
KOO Wijkplein spreekuur (Digi)Taal
Farent Vrijwillige Thuishulp (VTH)

Wilma Gevers
Silvia/ Laurette/ Jill/ Antwan

Dinsdag
Woensdag

Wim Huiskamp / Marian  Tuerlings
Donderdag
Donderdag

13.00 - 14.30
10.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00

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

Tekst: Silvia Louwers
Foto: Wim Smeets

Silvia Louwers               Antwan de Bodt                 Tessa Tomasini        Bettine de Kok  

      Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor Wijkplein Boschveld
                            

We zijn op zoek naar twee vrijwilligers die wijkbewoners willen helpen met het invullen van di-
verse soorten formulieren, het ordenen van de administratie, uitleg geven over brieven van of-
ficiële instanties enzovoort.

We zoeken een vrijwilliger met goede administratieve en communicatieve vaardigheden die
het leuk vindt om mensen hierin te begeleiden. Ben jij de vrijwilliger die we zoeken? En heb jij
doordeweeks tijd om ons team te versterken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefo-
nisch via 06 -1116 0269 of per mail naar wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl   " Invullen formulieren

Tekst: Jill Franken
Afbeelding: Vrij van internet



De (maan)dag van een maatschappelijk werker

8.26 Eerst koffie en dan wach-
ten tot telefoon en computer zijn
opgestart om te bekijken wat er
in het weekend is binnengeko-
men. Voor nu: zeven app ge-
sprekken, vijf gemiste oproepen
en tien mails, één afspraak van
vandaag heeft afgezegd, ik
neem gelijk contact op om een
nieuwe afspraak te plannen. 

9.02 Een bewoner belt. De
schuldeiser, waar een regeling
mee is afgesproken, heeft een
bericht gestuurd dat ze de hele
schuld in één keer wil. Na ons
gesprek kan de bewoner zelf ac-
tie ondernemen. 

9.50 Een wijkbewoner komt boos het pand binnen en wil direct
in gesprek met een maatschappelijk werker, hij praat hard. De
gastvrouw vraagt of ik hem te woord kan staan. We gaan even
apart in gesprek en ik luister naar zijn verhaal. Direct na het
gesprek ga ik de hulp uitzetten en neem ik contact op met Cri-
sis en Interventie Team zodat er snel hulp komt voor meneer. 

10.56 In gesprek met twee bewoners. Ze hebben een conflict
met een andere organisatie en vragen mij of ik ze kan onder-
steunen. We gaan in de volgende afspraak samen met de or-
ganisatie in gesprek. Ter voorbereiding sturen de bewoners mij 
diverse gegevens door. 

12.05 Veilig Thuis laat weten dat de hulp voor een gezin is ge-
regeld en ingezet gaat worden. Ik neem direct contact op met
het gezin. Ze zijn blij met het goede nieuws. 

13.30 Twee studenten lopen binnen omdat ze een onderzoek
gaan uitvoeren in de wijk en vragen hebben. 

13.57 Deze bewoner spreekt niet goed Nederlands. Er is een
vrijwilliger die kan helpen met vertalen. Er zijn veel vragen over
brieven en regelingen. Dit komt omdat hij de brieven niet goed
kan lezen. Samen kijken we naar taalles, zodat meneer in de
toekomst zelf dit soort zaken kan regelen. 

15.14 Ik maak telefonisch een afspraak met een bewoner die
ik begeleid. De bewoner stuurt mij een berichtje met vragen die

gesteld zullen worden als een soort herinnering voor zichzelf. 

15.32 Overleg met twee collega's voor de Week van het Geld
van 23 tot en met 27 maart. We bespreken wat we kunnen
aanbieden in de wijk. Ik ga in die week op woensdag 25 maart
van 09.00 – 12.00 uur bij het Wijkplein in de BBS spreekuur
houden en mensen helpen bij het maken van een budgetplan. 

16.30 Aan het einde van de dag beantwoord ik nogmaals de
appjes, oproepjes en mails en werk ik mijn administratie bij. 

17.16 De dag zit erop en ik ga naar huis. De dag was vol,
maar verliep goed. 

Als maatschappelijk werker ga je in gesprek met mensen om
ze bewustwording en inzicht te geven over hoe ze hun proble-
men om kunnen zetten tot concrete doelen en acties om die te
behalen. 

We bieden een luisterend oor, ondersteuning, adviezen en hel-
pen bewoners. We laten mensen naar zichzelf kijken en zeg-
gen hen wat wij zien of horen en bespreken of dat helpend is
om hun doelen te bereiken. Bij sommige praktische vragen,
zoals aanvragen van regelingen, kunnen we concrete hulp
bieden of ondersteuning in contact met andere instanties/ or-
ganisaties. De ondersteuning is tijdelijk. "
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Tekst: Jill Franken

De Week van het geld 2020

Dit jaar is de Week van het geld van 23 maart tot en met 27
maart. Het thema van 2020 is 'Goed omgaan met geld is goud
waard'.

Op woensdag 25 maart bent u welkom bij het Wijkplein Bosch-
veld. We gaan van 09.00 tot 12.00 uur het thema 'Goed om-
gaan met geld is goud waard'  behandelen.
U kunt op drie onderdelen informatie inwinnen.
1.  Uw administratie goed ordenen
2.  Uw inkomen: Budgetteren en begroten  + check-up
3.  GGD: Gezonde leefstijl. Gezond boodschappen doen, ook
met een laag inkomen.

Wijkplein Boschveld is te vinden aan Zernikestraat 2.
De informatiebijeenkomst is op 25 maart 2020 van 09.00
tot 12.00 uur; aanmelden is niet nodig.  "

Tekst en illustratie: Muna Mohamed

  Wijkplein Boschveld

Jill Franken



Tekst Nicole Pakker
Foto's: Nicole Pakker en Vincent Geurts

Groen en Spelen
Terwijl de eerste bloesem en knoppen alweer aan de bomen komen is de werkgroep Groen en Spelen deze periode bezig met
onderstaande groene onderwerpen.

Vlek 21
Op 28 januari was er in de BBS een drukbezochte informatie-
avond over Vlek 21 (het herinrichtingsgebied met zeven flats
aan de Oude Vlijmenseweg). Onze werkgroep heeft in het plan
voor nieuwe flats en woningen vooral goed gekeken naar de
ideeën voor de inrichting van de openbare ruimte, de bomen
en het groen. We zijn blij om te zien dat de groenstrook langs
de Oude Vlijmenseweg behouden blijft en hopen dat hiervan
zoveel mogelijk grote bomen blijven staan.
We hebben samen met de wijkraad een inspraakreactie ge-
schreven. Daarin vragen we onder andere meer aandacht voor
het behoud of eventueel verplanten van de aanwezige bomen,
zowel op de plekken van de bebouwing als op de bouwplaat-
sen. Ook willen we dat het Copernicuspleintje behouden blijft
als ontmoetings- en speelplek en geen parkeerplaats wordt.
Binnenkort verwachten we een reactie van de gemeente.

Vlek 3
De voorgestelde kap van veel bomen in Vlek 3 (het gebied van
de oude school en sporthal tussen de Edisonstraat en Celsius-
straat) houdt ons nog steeds flink bezig. Wij willen dat alle bo-
men blijven staan, die niet in de weg staan voor de bouw(werk-
zaamheden) van de 12 woningen en 32 appartementen. De
gemeente wil in totaal 34 van de 53 bomen in dit blok kappen,
13 zijn er al gekapt bij de sloop. We hebben geen gelijk gekre-
gen op de bezwaren op de omgevingsvergunning voor het
bouwen. De gemeente heeft intussen twee kapvergunningen
gepubliceerd voor 21 nog te kappen bomen. Daartegen heb-
ben we ook weer bezwaren ingediend en die mogen we op 11
maart in een hoorzitting komen toelichten (redactie: dit was net
voor het verschijnen van deze Buurtkrant). Wij vinden onder
andere dat de gemeente zich niet aan het eigen bomenbeleid
houdt en dat ze onnodig goede en grote bomen wil kappen
voor de bouw en voor parkeerplaatsen. Er komen wel nieuwe
bomen terug, maar dat duurt nog een tijd en die zijn dan nog
dun en klein. Bovendien komen die op vrijwel dezelfde plek,
zodat volgens ons ook voorlopig de huidige bomen kunnen blij-
ven staan.
Intussen proberen we ook nog steeds via overleg met de (advi-
seur van de) wethouder tot behoud van meer bomen en goed
onderbouwde en groenere keuzen voor dit deel van onze wijk
te komen. Wordt vervolgd!

Buurtbank
Zoals we vorige keer schreven: Vincent Geurts van de Stich-
ting Stadshout is hard aan het werk om een mooie bank rond
de 'Kees Heemskerk boom' naast de Boschveldtuin te maken,
samen met een aantal vrijwilligers van de Copernikkel. Het ge-

droogde en gezaagde eikenhout komt van bomen die in Nu-
land moesten worden gekapt. We hopen in de volgende Buurt-
krant een foto te kunnen laten zien van de onthulling!

Mozaïektegels
Misschien heeft u het al gemerkt als u in de BBS of de Bosch-
veldtuin bent geweest: er liggen mozaïektegels bij de ingangen
en voor de keuken. Deze tegels zijn ooit gemaakt door school-
kinderen uit de wijk en ze lagen op plekken die bijna niemand
zag. Nu zijn ze beter te zien en fleuren ze de omgeving van de
school op.

Groene Hart van Boschveld
De bouw van de woningen in het Hart van Boschveld is vrijwel
gereed en intussen wordt er gewerkt aan de bestrating en in-
richting van de parkeerplaatsen. We hopen dat het Groene
Hart-park dan ook dit voorjaar verder ingericht kan worden met
bomen, struiken, grasvelden en paden. We hebben allerlei
spelideeën onder andere met boomstammen en paaltjes aan-
gedragen bij de gemeente. Men was enthousiast, maar tot nu
toe hebben we nog geen concreet plan terug gezien dus we
blijven er achteraan gaan.

Inboet en compensatie
Afgelopen najaar hebben we samen met de groenbeheerder
van de gemeente de jaarlijkse ronde en lijsten gemaakt voor
vervanging van dode bomen en struiken en het opvullen van   
kale plekken. Intussen zijn de meeste van deze nieuwe bomen 

 geplant en is men bezig met de
struiken zoals aan de Buys Bal-
lotweg en in de Van Musschen-
broekstraat. We houden in de
gaten dat alles wordt geplant.

Ooit heeft er een grote witte
kastanjeboom gestaan waar nu
het CPO-project staat. Die is
gekapt en de bewoners hebben
ter compensatie en op eigen
kosten maandag 24 februari
een grote walnotenboom ge-
plant. De boom is al 15 jaar
oud, zes meter hoog en heeft
een stamomtrek van ongeveer
35 cm. Een mooi voorbeeld
van compensatie voor andere
gekapte bomen in onze wijk!  "
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Wil je meer weten over Stichting Stadshout dan wordt er binnenkort (in de week van 16 tot 20 maart) een koffiemoment voor
geïnteresseerden georganiseerd. Misschien wil jij ook meewerken aan duurzaam gebruik van 'ons' hout! Kom je dan een bak-
kie doen? Voor meer informatie kun je bellen met Hannie Borsetti 06 - 1162 5903 of kijken op internet: www.stadshout.nu.  "

Mozaïktegels bij Boschveldtuin

Hout voor de bank bij de 'Kees Heemskerk boom' 



Tekst: Johannes Lijzen

Boschveldoverleg
Op maandag 16 maart aanstaande om 19.30 uur staan de
volgende onderwerpen op de agenda. Door BrabantWonen zal
worden toegelicht wat gedaan wordt aan het onderhoud van de
leefomgeving (zoals het voorkomen van illegale stort) rond de
zeven flats die de komende jaren vernieuwd worden. Verder
worden de resultaten toegelicht van een onderzoek naar de
schoolkeuze in het basisonderwijs in Boschveld. Naast mede-
delingen van de werkgroepen, worden de cijfers 2019 van het
meldpunt en KOO Wijkplein toegelicht door de gemeente en
Farent. Kortom een boeiende set onderwerpen, waarbij er vol-
op ruimte is voor vragen en discussie.

Terugblik
In het Boschveldoverleg van maandag 27 januari jongstleden
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde. Sonja de

Jong van de gemeente vertelde over de plannen voor het EKP-
terrein (Expeditie Knooppunt PostNL) langs het spoor. SDK
Vastgoed uit Eindhoven heeft de aanbestedingsprocedure ge-
wonnen, waarin het meest opvalt dat de hal behouden blijft
voor de kunstacademie en daaraan te koppelen bedrijfjes en
dat er 800 woningen gebouwd zullen worden voor met name
éénpersoonshuishoudens. Een deel daarvan vallen in de cate-
gorie sociale huur. Deze plannen staan op 
https://www.denbosch.nl/nl/projecten/spoorzone/ekp-terrein. 

In april/ mei zal de projectontwikkelaar de wijk betrekken bij de
uitwerking van de plannen. Na de pauze werd er nog ingegaan
op de besteding van het wijkbudget in 2019 en de mogelijkhe-
den daarvoor in 2020 (zie
https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.html)  "

        Ontmoetingsavond 6 april
Graag nodigen we je samen met je buurtgenoten uit op
maandag 6 april van 19.30 tot 21.00 uur in de BBS. We
ontmoeten dan graag wijkbewoners. Je kan dan iets bespre-
ken dat in de buurt gebeurt of wat je bezighoudt. Ook als je
een leuk idee hebt, dan kan je dat hier delen. Het OBB/ Wijk-
raad Boschveld zorgt voor de koffie en een drankje. 

We kunnen dan wellicht een Boschveld pub quiz voorberei-
den. De ontmoetingsavond op maandag 2 maart was een
succes. Met tien personen hebben we aan de 'stamtafel' in de
BBS grote en kleine problemen besproken en veel meningen
gedeeld. 

Echt een manier om elkaar beter te leren kennen en te horen
wat een ander bezighoudt. Noteer de volgende datum 6 april
dus in je agenda en neem je buren mee!    "
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Nieuwjaarsbijeenkomst OBB/ Wijkraad Boschveld 13 januari
jongstleden

Op 13 januari jongstleden hebben we in de BBS geproost op
het nieuwe jaar met een groot aantal leden en enkele be-
stuursleden.  Er waren ook enkele gezichten van nieuwe be-
woners, die op deze manier snel een idee hebben kunnen krij-
gen wat er zo al te doen is in de wijk en wat er speelt. Het was
een gezellige bijeenkomst waar we het over de sloop en
nieuwbouw, die later in 2020 op ons af komen, hebben gehad, 

maar bijvoorbeeld ook over veiligheid en overlast. Er ontstond
ook het idee een pub quiz voor Boschveld te maken en bin-
nenkort te organiseren. We zoeken daar nog een vrijwilliger
voor. Wil je ook lid worden, heb je iets wat je bezighoudt en wil
voorleggen aan het OBB of in het Boschveldoverleg, dan kun
je dat sturen naar info@obboschveld.nl. We nemen dan con-
tact op.   "

Het OBB verhuist

In april zal het OBB de vertrouwde plek van de oude pastorie
aan de Edisonstraat 28 helaas moeten gaan verlaten. Dit is de
werkplek en vaste vergaderplaats waar we sinds de zomer van
2008 hebben mogen zitten. De bedoeling is dat de pastorie
door de aannemer van de nieuwbouw tot een woning wordt
verbouwd. 

Helaas is er niet voor gekozen het gebouw een wijkfunctie te
laten houden. Het postadres van het OBB wordt dan Zernike-
straat 2 (de BBS). Daar zullen we dan gaan zitten voor over-
leg. 

We hebben daar ook de beschikking over een archiefkast om
de rijke historie in te bewaren. Het Boschveldoverleg vindt al
langer plaats in de BBS.   " De oude Pastorie was jarenlang het kantoor voor het OBB

Tekst: Johannes Lijzen
Foto:  Alfred Heeroma

Bewoners ontmoeten elkaar en bestuursleden OBB

Tekst: Johannes Lijzen
Foto:  Michael Bögels



Tekst en foto: Ilse Staps

Lente in de Boschveldtuin
Alhoewel het de afgelopen tijd soms meer op herfst leek, is
het toch echt langzaamaan lente aan het worden. Je voelt het
al aan de zon: die wint aan kracht en uit de wind kun je je er al
heerlijk in opwarmen. Dat doen de bollen in de tuin ook al.
Langzaam warmt de grond op en steken de bloemen voor-
zichtig hun kopjes boven de grond uit om zich te laven aan de
zon. 

Als afsluiting van de winter was er op Valentijnsdag een Win-
terfeest voor alle buurtbewoners in de Boschveldtuin. Com-
pleet met hartjespannenkoeken, Heartbreakers, zelfgeknutsel-
de hartjesbonbons van vogelzaad voor de vogels en hartver-
warmende gloeiwijn. Fijn om te zien dat ook nieuwe mensen
de weg naar de Boschveldtuin weten te vinden en gezellig een
praatje kwamen maken aan tafel met een meegebracht hapje. 

Er werden nieuwe infobordjes geïnstalleerd: buurtbewoner Ju-
dith had voor de compostbakken prachtige aanwijzers gemaakt
die Jaap die middag op vakkundige wijze een plaatsje heeft

gegeven. 
Dankzij de heldere teksten en de mooie plaatjes hoef je nu
nooit meer te twijfelen in welke bak wat thuishoort.

In de tuin veranderen de bezigheden langzaam van onderhoud
naar nieuwe plannen maken. We zijn nog druk in gevecht met
de taaie wortels van het gras in de perken. Langzaam winnen
we terrein en ontstaan er weer open plekken om in te zaaien.
De komende maand kun je al rustig binnen wat gaan voorzaai-
en. Tuinbonen bijvoorbeeld. Deze kunnen al naar buiten zodra
ze boven de grond zijn. Wel goed afdekken, want de vogels
zijn er ook dol op! Rucola en radijs kan al buiten in de grond.
En er is zelfs nog geoogst: in de schoolbakken staat nog mizu-
ni, een soort sla en als cadeautje vonden we er nog winterpos-
telein naast. Dat werd een heerlijke salade. 

Wil je eens mee komen tuinieren of een praatje komen maken
met een kopje koffie of thee? Iedere vrijdagmiddag tuinieren
we samen tussen 15.00 en 17.00 uur. Je bent van harte wel-
kom!   "

Verslag informatieavond sloop/ nieuwbouw Vlek 21 BrabantWonen
Op 28 januari jongstleden was de openbare inloopbijeenkomst
over Vlek 21 in de Brede Bossche School, georganiseerd door
de gemeente samen met de architect en BrabantWonen. 

Een groot aantal mensen is komen kijken naar de panelen
over het plan. De schetsen zagen er mooi uit, maar er waren
ook veel vragen over het plan. Vooral vragen over voor wie de
huizen wel en niet betaalbaar zijn en hoe het moet als je juist
net tevéél verdiend. Verder waren er vragen over de platte-
gronden, zoals: hoeveel kamers hebben de woningen en is er
een open of gesloten keuken? Ook willen mensen snel weten
of ze in de nieuwbouw kunnen wonen of niet. Iedereen wil
graag duidelijkheid over wat het voor hem betekent. Informatie
is te vinden op https://www.s-hertogenbosch.nl/plannen/fase-1-

vlek-21-boschveld-vervangende-nieuwbouw.html. 

Het OBB heeft mede op basis van de geluiden op deze avond
een inspraakreactie geschreven. De duidelijkheid over de be-
taalbaarheid van de woningen voor verschillende inkomens is
daarbij belangrijk. 

Ook is het belangrijk dat huidige bewoners van de flats naar de
eerste twee nieuwbouwcomplexen kunnen doorschuiven. Tot
slot is het gewenst dat er meer woningen voor gezinnen ko-
men, wat van belang is voor een levendige wijk en een bloei-
ende school. Het is ongunstig dat grotere woningen in Bosch-
veld (en heel Den Bosch) niet met voorrang aan gezinnen wor-
den toegewezen.   "
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De bloemen steken voorzichtig hun kopjes boven de grond

Nieuwe aanwijsbordjes geven aan wat waar hoort



Er is voor het OBB nog genoeg te doen in de wijk!

Johannes Lijzen werkt aan circulaire economie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM is, vanwege
het coronavirus, nu veelvuldig te horen in de media. Op werkdagen gaat Johannes met de trein naar Utrecht en fietst vervolgens
naar zijn werk in Bilthoven. Hij is milieubewust goed bezig. Maar Johannes is ook goed bezig als voorzitter van het Onafhankelijk
Buurtplatform Boschveld (OBB). Kortom, onze milieuspecialist heeft een goed gevulde agenda. 

Johannes is naast zijn mooie job bij het RIVM, waar hij onder
meer werkt aan veilig hergebruiken van materialen uit afval-
stromen en bureaustudies doet naar milieugerelateerde zaken,
al een hele poos voorzitter van het OBB. Hij woont al ruim
twintig jaar met plezier in Boschveld. Zijn belangrijkste overwe-
ging om zich te gaan bemoeien met de wijk dateert uit 2001/
2002. "Er waren plannen om de wijk grootschalig te gaan slo-
pen en opnieuw te gaan bouwen. Dat vond ik, maar ook heel
veel mensen uit de wijk, veel te ver gaan. Immers als je alles
gaat slopen. Zo bleek in andere steden, dan gaan alle bewo-
ners elders wonen en komen ze vaak niet meer terug. De hele
wijk en sociale samenhang zou om zeep worden geholpen. We
zijn toen hierover met de gemeente en gemeenteraad gaan
praten. Dat heeft ook geleid tot het oprichten van een vereni-
ging, het OBB, een overlegorgaan. Op die manier konden we
beter opkomen voor de belangen van de wijk en zo ook meer
draagvlak creëren.  

Van Masterplan naar Wijkplan
"In 2004, kort na de oprichting van het OBB, ben ik voorzitter
geworden. Voor de zomer van 2005 is in die periode het hele
masterplan van de gemeente van tafel gegaan. Dit was vooral
vanwege te weinig betrokkenheid van bewoners, maar het was
ook financieel slecht onderbouwd. Dat was voor ons wel een
mijlpaal. Uiteindelijk is er in 2010 een nieuw wijkplan door de
gemeenteraad aangenomen. Daar hebben wij een heel actieve
rol in gespeeld. Dat betekende wel dat we steeds oplettend en
alert moesten zijn, want als je afspraken maakt wil dat niet al-
tijd zeggen dat ze worden nagekomen. Nadat het wijkplan er
was, ben ik gestopt met het voorzitterschap. Het was een mooi
moment om wat anders te gaan doen. Ze zijn verder gegaan
zonder mij, met dien verstande dat Kees Heemskerk het vooral
draaiende hield." (redactie: dat kon je Kees wel toevertrouwen,
hij was in al zijn vezels Boschvelder).

De zaak draaiende houden
"In 2016 was er een probleem met de penningmeester. Kees
heeft toen bij mij en Ton Joore aan de bel getrokken. Ik ben me
er weer mee gaan bezighouden, want ik wilde Kees hierbij on-
dersteunen. We zijn toen met vijf mensen opnieuw lid gewor-
den van het bestuur van het OBB. Dit om het nieuw leven in te
blazen. Zo ben ik voor de tweede keer voorzitter geworden. Ik
vind de continuïteit van het OBB en de inbreng van bewoners
in hun wijk heel belangrijk, maar dat hoeft niet per se als voor-
zitter. Ik zou het fijn vinden wanneer er zich enkele nieuwe
mensen zouden aanmelden voor het bestuur én wie weet het
voorzitterschap. Kijk, je hebt mensen nodig die het leuk vinden
om hun steentje bij te dragen aan de wijk. Dat gaat vast luk-
ken, zeker nu er nieuwe bewoners zijn komen wonen. Daar-
naast snap ik dat er in de wijk mensen zijn die hiervoor geen
interesse hebben, of andere zaken aan hun hoofd hebben." 

Taakverdeling
"Het OBB-bestuur bestaat nu uit zes mensen. Wij hebben de
taken goed verdeeld. Daarnaast is de werkgroep Groen en
Spelen heel actief in de wijk en wij zijn ook bezig met een
werkgroep Verkeer en Parkeren. Het is wel zo dat we Kees
enorm missen. Hij had veel ideeën en wist wat er speelde bij
mensen in de wijk. Gelukkig hebben we nu Mieke Haggenburg
in het bestuur. Zij kent en ontmoet veel mensen. Dat is belang-
rijk, want de gemeentelijke aanpak is wat meer versnipperd en
zakelijker geworden." 
Het is dus goed dat er in Boschveld een OBB actief is voor de
bewoners. Het OBB heeft voorlopig een drukke agenda: de
vervangende nieuwbouw van zeven flats van Vlek 21 en het
behoud van de bomen bij Vlek 3 rond de oude school. ”Er is
nog genoeg te doen. Hopelijk kunnen we dat met meer actieve
leden en enkele nieuwe bestuursleden aanpakken."

Op www.boschveldbeweegt.nl is veel over die bewogen tijd
voor Boschveld terug te vinden.  "
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Tekst: George van der Zande
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Voorronde Bossche 
Korenwedstrijd

Wees welkom om te komen luisteren naar de voorronde van
de Bossche Korenwedstrijd. Op 20 maart in de Brede Bos-
sche School Boschveld zijn de eerste koren in de voorronde. 

We bepalen met een professionele jury wie er doorgaat naar
de finale (24 juni) op de Parade tijdens de Opera-driedaagse. 

De koren zijn te beluisteren van 19.00 tot 20.00 uur in BBS
Boschveld, Zernikestraat 2. Het worden leuke optredens en
de toegang is gratis. Meer informatie kan verkregen worden
door te mailen naar korenwedstrijd@babeldenbosch.nl.

Stadsverlichting

Mindfulness / bodyfulness. Aandacht voor wat er is.
Ga even ergens rustig zitten.
Je voeten op de grond.  Je billen op de stoel.
Je romp boven je heupen. Je hoofd rechtop, kruin naar boven.
Voel je lichaam. Wat voel je?
Wat is de temperatuur? Waar is het warm? Koud?
Waar is er spanning of ontspanning?
Je hoeft niets te veranderen. Geen analyse. Geen oordeel.
Alleen waarnemen. 
Meditatie is voor iedereen. Ongeacht huidskleur, religie of ge-
aardheid.
Elke zondagavond van 20.00 tot 21.00 uur. Deelname is gra-
tis. Graag van tevoren aanmelden. 
Email: Corrievanrijthoven@gmail.com
Telefoon: 06 - 1377 4400
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                                   Agenda komende 2 maanden
   Datum
   Maandag 16 maart

Tijd
19.30

Wat
Boschveldoverleg

Waar
BBS Boschveld

Door Wie
OBB

   Vrijdag 20 maart
   Woensdag 25 maart
   Maandag 6 april
   Zaterdag 11 april

19.00
09.00

Korenwedstrijd
Week van het geld

19.30
12.00

Ontmoetingsavond OBB
Reparatiestraat

BBS Boschveld
BBS Boschveld

Babel
KOO wijkplein

BBS Boschveld
Copernikkel

OBB
Dienstencentrum

   Maandag 27 april
   Zaterdag 9 mei
   Maandag 11 mei
  

10.30
12.00

Braderie
Reparatiestraat

19.30 Boschveldoverleg

Westhoek
Copernikkel

Westhoek
Dienstencentrum

BBS Boschveld OBB

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

Tekst: Manita Kieft


