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Thematisch onderwijs op KC Boschveld

Alles weten over Jeroen Bosch? Weten wie nu toch die wetenschappers en natuurkundigen waren van de straatnamen uit Boschveld? Of alvast oefenen voor
een beroep voor later? Hoe jong of klein ook, kinderen van KC Boschveld leren al
heel vroeg over allerlei thema's van het gewone echte leven en onze wereld!
Op het hele Kindscentrum (0
t/m12 jaar) van KC Boschveld wordt gewerkt met thematisch onderwijs. Een thema is een onderwerp dat
vanuit verschillende kanten
belicht wordt. Bijvoorbeeld
het thema ‘Beroepen’, welke
beroepen zijn er zoal, welke
waren er vroeger en hoe
komt het dat er beroepen
zijn verdwenen of ontstaan?
Door het werken met thema's ontwikkelen kinderen
onder andere meer kennis
over de wereld, creativiteit
en het probleemoplossend
vermogen. Allemaal belangrijke vaardigheden voor nu
en in de toekomst!
Maar hoe is dat nu om te
werken en te leren met thema's? Enkele kinderen van
KC Boschveld:
Knutselen op basis van beroepen
Elif Mina: "Ik heb veel over
de ruimte geleerd en ik
vond het ook heel erg leuk
om daarover te knutselen."
Rajae: "Het thema over landen vond ik heel erg leuk en
leerzaam. Ik leerde heel
veel over Europa; de landen
en de hoofdsteden, maar
ook bijzondere dingen zoals
de tradities van landen. Samen met een ander kind
heb ik ook een hele mooie
presentatie gemaakt over
Griekenland. Dat was erg
leuk om te doen!"
Luuk vond het thema 'Beroepen' heel erg leuk: "Het
was leuk om mensen te
spreken die een bepaald
beroep hebben. Zo hebben
we een verpleegster, agent
en treinmachinist op bezoek
Er konden vragen gesteld worden aan een
gehad op school en konden
verpleegster
we heel veel vragen stellen.
Een mooie bijkomstigheid is dat door het werken met thema's, kinderen ook weer
nieuwsgierig worden naar andere onderwerpen en/ of maatschappelijke vraagstukken. Luuk: "Ik zou nog wel meer willen weten over het milieu en hoe we ervoor
kunnen zorgen dat de aarde schoner wordt."
Er is dus nog genoeg om nog te ontdekken en te leren! !

Niezen

Tekst: Alfred Heeroma

Tijdens het wandelen zag ik alweer wilgenkatjes hangen. Mensen met hooikoorts
moeten daar niet aan denken, want die krijgen dan een niesbui. Maar waarom
moet je eigenlijk niezen? Volgens Quest komt het omdat het slijmvlies in je neus
geïrriteerd raakt, bijvoorbeeld door stof of stuifmeel. Niezen is een natuurlijke reactie en is haast niet te onderdrukken (en moet je zeker ook niet doen). Het niezen
stopt pas als de oorzaak van de irritatie is verdwenen. Sommige mensen moeten
ook niezen als ze fel licht zien. Dat komt waarschijnlijk omdat er dan bepaalde hersencellen worden getriggerd.
'Drie keer niezen, morgen mooi weer' wordt wel eens gezegd. Waar dat vandaan
komt? Misschien omdat mensen met hooikoorts in het voorjaar meerdere keren
niezen en dat kan duiden op mooi weer.
Als je niezen irritant vindt, bedenk dan maar eens dat de langste niesbui volgens
het Guinness book of records 976 dagen bedraagt. !

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels
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Op naar een betere wereld met perspectief
We kennen allemaal wel die schrijnende beelden op tv van minderjarige kinderen die op de vlucht zijn. Op weg naar een betere
wereld met perspectief. Na een barre en haast onmenselijke tocht bereiken een aantal van hen ons land. Bij aankomst in Nederland gaan deze kinderen naar een aanmeldcentrum. Hier worden ze geregistreerd en wordt een asielprocedure opgestart. Wat zijn
dan de volgende stappen? Boschveldbewoner Marco Vogels weet precies wat er dan gaat gebeuren. Hij werkt bij de landelijke
Voogdijstichting Nidos. Daar is hij jeugdbeschermer. Zijn opdracht: wonen in 'gezinsverband' regelen voor de gevluchte minderjarige kinderen.
Marco: "Ik werk al een hele poos bij de landelijke voogdijstichting Nidos. Onze opdrachtgever
is het ministerie van Justitie en Veiligheid. We
vallen onder de Jeugdwet. Wat wij doen is het
opvangen van alleenstaande minderjarige kinderen die zonder hun ouders naar ons land zijn
gekomen. Momenteel komen de meeste kinderen uit het Midden-Oosten en Eritrea. Voor zo'n
80% zijn het jongens, want die zijn minder
kwetsbaar dan meisjes tijdens de vluchtreis. In
veel culturen worden meisjes meer beschermd
opgevoed. Deze kinderen, vooral jongens, worden vaak uit vluchtelingenkampen in Turkije of
Griekenland door hun ouders vooruit gestuurd.
Dat komt omdat ouders vinden dat het verblijf in
een dergelijk kamp veel te lang duurt. Het is
voor hen een uitzichtloze situatie. Meestal komen de ouders een paar jaar later naar ons
land voor de gezinshereniging met hun kinderen.

Asielprocedure

“Zijn de kinderen eenmaal bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, dan komt Nidos in beeld. Wij
worden voogd over deze kinderen. Immers ieder kind zonder ouder moet in ons land iemand
hebben die zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is. De kinderen jonger dan 15 jaar of met familie in Nederland worden direct vanuit Ter Apel
geplaatst in een opvanggezin. De andere kinderen boven de 15 jaar worden geplaatst in een
azc in afwachting van hun asielprocedure. Ook
krijgt ieder kind vanuit de overheid een advocaat toegewezen die hen bijstaat tijdens de
asielaanvraagprocedure bij de IND in Den
Bosch. De kinderen gaan hier naartoe voor de
interviews. Daarna zal de IND wel of geen verblijfsvergunning verlenen."

Opvanggezin

"Als jeugdbeschermer ga ik mensen, die een
kind willen opnemen in hun thuisomgeving,
screenen. Beoordelen of ze geschikt zijn als opvanggezin, want ik wil een goede match bevorderen om te zorgen dat een kind op een veilige
plek gaat wonen. Zo ja, dan gaat een collegajeugdbeschermer (voogd) het kind en het gezin
begeleiden. Eenmaal per jaar houd ik contact
met het opvanggezin om te horen hoe het gaat
met het begeleiden van het kind. Een opvanggezin is meestal voor een langere periode. Je
hebt gewoon een kind erbij waar je voor zorgt,
zo moet je dat zien. Voor de goede orde: de kinderen gaan gewoon naar school, dat is verplicht."

Gastgezinnen gezocht

Marco Vogels zorgt voor opvang van jonge vluchtelingen

"Naast opvanggezinnen zijn we druk met het zoeken naar
gastgezinnen bijvoorbeeld in Boschveld. Zo worden in Boschveld Ton en Marieke (wie kent ze niet in Boschveld?) een gastgezin. Binnenkort krijgen ze hun eerste kind te logeren. Het is
meestal voor een paar dagen. In deze periode begeleiden zij
het kind naar de deur van de IND. Het kind wordt vervolgens opgevangen door een medewerker van de IND die ook
het interview doet. Er gaat altijd iemand van Nidos mee. Na afloop van een gesprek wordt het gastgezin gebeld om het kind
op te halen. Gemiddeld duurt zo'n proces ongeveer vijf dagen.
Op dit moment zijn we actief met ongeveer 2000 opvanggezinnen. Ook hebben we nog 500 plekken in allerlei woonvoorzieningen. Binnenkort komt er in Den Bosch een nieuwe woongroep voor 12 kinderen. Daarnaast maken we gebruik van de

ambulante ondersteuning van instellingen zoals onder andere
de jeugdzorg. Wanneer de ouders in ons land zijn gearriveerd
gaan we met hen in gesprek. Als het goed gaat beëindigen we
onze bemoeienis en dragen het gezag weer over aan de ouders."
Marco doet zijn fulltime job na al die jaren nog steeds met heel
veel inzet en plezier. Maar hij heeft ook tijd voor vrijwilligerswerk. Marco is vrijwilliger bij de Verkadefabriek en binnenkort
gaat hij met enkele buurtbewoners, die net als hij aan de rand
van Boschveld wonen, eenmaal per maand duofietsen met bewoners van Cello-zorg die ook vlakbij wonen. Kortom, Marco is
een heel maatschappelijk betrokken man.
Heb je na het lezen van dit verhaal interesse om opvanggezin of gastgezin te worden? Neem dan contact op met
Marco Vogels via email: m.vogels@nidos.nl. !
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Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

NaaiMeetUp grijpt naast prijs
De NaaiMeetUp-winkel heeft
met hun initiatief meegedaan
aan de 'Kern met Pitprijs
2021'. Jammer genoeg zijn
ze niet in de prijzen gevallen,
maar het ingezonden project
verdient wel alle lof en aandacht. Onder de bezielende
leiding van Leidi Haaijer
heeft de NaaiMeetUp-winkel
sinds kort een naaimachine
in gebruik die op zelf opgewekte zonne-energie werkt.
Over duurzaam en vernieuwend gesproken. Zo nieuwsgierig als we zijn, gingen we
naar de winkel om de energiezuinige naaimachine te
bewonderen.
Maar eerst. Wat is Kern met
Pit? Dit is een initiatief van de
KNHM foundation, die ieder
jaar mensen uitdaagt om hun
droom voor de buurt binnen
een jaar te realiseren. Het
kan om allerlei ideeën gaan:
van het opzetten van een
buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een
impuls geeft. Daar gaat het
om. Landelijk hebben meer
dan 220 initiatieven vorig jaar
meegedaan aan de wedstrijd.
In onze provincie deden tien
buurtinitiatieven mee. Kern
met Pit organiseert ook workshops voor mensen die een
buurtinitiatief willen starten.

Naaimachine op zonneenergie

Leidi Haaijer van NaaiMeetUp vindt al langere tijd dat er
té veel kleding wordt geproduceerd en weggegooid.
Daarom besloot ze bijna tien
jaar geleden oude kleding te
repareren of ze maakt nieuwe
Leidi Haaijer bij een naaimachine
kleding van oude stoffen.
Maar dat was niet voldoende.
gen kostprijs. Ook hebben we zelf stof op voorraad, daar kun"Ik wilde het kledingstuk nog duurzamer maken. Toen ben ik
nen klanten ook uit kiezen. Voor een lapje stof betaalt de klant
gaan nadenken over de mogelijkheid om ook de naaimachines
met twee kopjes koffie. Het koekje is gratis. Nou, goedkoper
op zonnestroom te laten werken. Dat heeft wel tijd nodig gekan niet, toch! Zowel mannen als vrouwen kunnen hier achter
had. Uiteindelijk konden we een paneel krijgen en met donade naaimachine, maar het zijn vooral vrouwen. Het valt ons op
ties professioneel aan laten leggen. De gemeente vond het
dat veel jonge vrouwen weer zelf kleding maken. Mensen worook prima, maar wel moest de dakbedekking intact blijven. Inden gelukkig milieubewuster. Er komen hier best veel Afrikaanmiddels staat zo'n naaimachine in de winkel, die werkt door
se vrouwen die hun kleding komen vermaken of herstellen. Dat
één zonnepaneel op het dak. Iedereen die hier komt mag geis mooi, want we zijn voor de mensen met de kleine portemonbruikmaken van deze bijzondere naaimachine. We zijn nu aan
nee."
het uitproberen hoeveel tijd de accu nodig heeft om op te laden. Hoe meer zon hoe sneller hij oplaadt. De bedoeling is dat
Gelukkig mag Leidi met haar NaaiMeetUp-winkel nog een
alle naaimachines op zonnepanelen gaan draaien, maar dan
poos in het winkelcentrum blijven van de gemeente én dat is
hebben we meer accu's en zonnepanelen nodig. Maar het bemaar goed ook, want de NaaiMeetUp voorziet in een grote begin is in ieder geval gemaakt, uitbreiden gaan we in kleine
hoefte." !
stapjes doen."

Kleding maken

Bij de NaaiMeetUp worden onder meer schorten gemaakt voor
de wereldkeuken. Daarnaast bieden mensen ook lappen stof
aan. Dat doen niet alleen mensen uit de buurt, maar ook uit
andere wijken. Leidi: "We krijgen ook kleding aangeboden,
maar daar doen we niets mee. We zijn geen tweedehands kledingbedrijf. Wel maken we zelf nieuwe kleding die we in de
etalage hangen voor de verkoop. De kleding verkopen we te-
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Tekst en foto: Stefan Vlaminckx

Met nieuwe energie
De beste wensen lieve mensen! Dat uw 2022 maar het beste
jaar ooit voor u mag worden. Want voor minder doen we het
niet, nu we al twee jaar in de coronacrisis zitten.
Voor mij staan er een aantal doelen op de agenda. En een van
die doelen betreft een project voor Boschveld. Ik ga namelijk
vragen aan Zayaz of er haast gemaakt kan worden met het
isoleren van de nog niet opgeknapte woningen in onze buurt.
Want ik dacht dat jullie er allemaal net zo warmpjes bij zitten
als deze verwende bal.
Mijn vorige eindejaarscolumn heeft dat beeld aardig verstoord.
Niet dat u massaal gereageerd heeft op mijn oproep die ik
deed om het zonnepanelenproject dat bij Zayaz in de pijplijn
zit, versneld uitgevoerd te krijgen, maar ik hoorde wel dat nog
best veel mensen in de relatieve kou zitten omdat hun huis of
blok nog geen isolatie upgrade heeft gehad. Meteen na de
Kerstvakantie, 10 januari, heb ik Zayaz gesproken. Toch kan ik
u in deze column nog niet melden welk resultaat dat gesprek
had. Ik schrijf dit op 9 januari voor de deadline van 16 januari.
En komende dagen heb ik het te druk.
Maar het is voor mij een extra motivatie om Zayaz toch eens
achter de broek te gaan zitten. Plus dat het onze kansen op
succes vergroot, want volume (de hoeveelheid werk) is in de
bouw heilig verklaard. Dus kan zo'n bouwer het isoleren combineren met zonnepanelen leggen, dan heeft Zayaz een betere
prijs en wij een beter leven. Een win-win situatie. En de
gasprijs rechtvaardigt nog altijd snelle actie.
Wist u dat er in onze buurt mensen in een steenkoud huis wonen? De verwarming niet aan durven te zetten? Bang als ze
zijn voor de gasrekening. Ik moest tot de conclusie komen dat
als de winter heel koud zou worden, de mensen waar ik het nu
over heb, meteen in een acute uitzichtloze situatie belanden.
Want dan kunnen ze de bijbetaling op de gasrekening niet
meer betalen, maar ook het nieuwe maandbedrag niet meer
opbrengen, gerekend met de wereldmarktprijs voor gas zoals
die nu geldt.
Tekst en foto: Tomas Sluiter

Het is niet mijn gewoonte
en het zal dus ook niet
gauw voorkomen dat ik reclame maak voor een product of commercieel bedrijf. Deze keer maak ik
daarop een uitzondering.
Omdat er een bedrijf bestaat dat u geld laat besparen. Een bedrijf dus,
waar u minder laten betalen het verdienmodel is. Ik
laat jaarlijks door
gaslicht.com, een vergelijkingssite, bekijken of mijn
gas en licht rekening, mijn
verzekeringen, televisie/
telefoon/ internet en mijn
Stefan Vlaminckx
mobiel abonnement ergens anders niet goedkoper
te verkrijgen is. En ik kan vertellen dat me dat prima bevalt. De
besparingen die ik heb verkregen door de afgelopen 10 jaren
jaarlijks te vergelijken, lopen in vele duizenden euro's. U kunt,
zodra de gasprijs weer op normaal niveau is, al snel tot wel
300 euro per jaar besparen, dus op alleen al uw energierekening. Tot zover dit reclameblok, waar ik overigens niks aan verdien.
Mijn taak in dit leven is kwaliteit van leven verbeteren. Die van
mijzelf, mijn cliënten en die van u. Want dat verdienen wij!
Heeft u naar aanleiding van deze column vragen? Mail me dan
of Google mijn naam maar. Dan leest u vanzelf wat ik doe in
de dagelijkse praktijk. Bellen mag ook naar: 073 - 6994 348
van 's-morgens 10.00 uur tot 's-avonds 22.00 uur.
Want alleen samen krijgen we energie-armoede eronder!
Althans, dat vind ik. !

Voor het eerst...

Op maandag 1 november 2004 legde ik in mijn auto een lange
reis af vanuit het mooie 's-Hertogenbosch richting Apeldoorn.
Het was mijn allereerste dag bij de politie. De opleiding begon
en ik kwam voor het eerst bij de politieacademie. Ik was aangenomen in het voormalige korps Utrecht. De opleiding was
nog opgedeeld in zogenaamde kwartielen. Drie maanden academie, drie maanden praktijk en dat vier jaar lang. Omdat ik de
studie-uren goed had besteed, kon ik de opleiding al in januari
2008 afronden. Na een flinke tijd in Kanaleneiland te hebben
gewerkt en twee jaar waarnemend wijkagent te zijn in de
Utrechtse wijk Hoograven, kwam de kans voorbij om wijkagent
te worden in Houten Zuid. Na ongeveer 5 jaar in Houten hele
leuke projecten te hebben bedacht en gedraaid was het tijd
voor verandering van spijs. Met Hedel als tussenstop, een
nieuwe uitdaging dichterbij huis, de Bossche gebruiken en
gastvrijheid. De Utrechtse mentaliteit is toch wel een wereld
van verschil, maar die had ik niet willen missen.
Ik werk inmiddels al een hele poos in de mooiste wijk van 'sHertogenbosch; Boschveld en de Rietvelden. In Oeteldonkse
begrippen heb ik de magische 11 maanden gehaald.
Begin december hebben we in een mooie samenwerking met
gemeente, belastingdienst en een aantal andere partners op
de Rietvelden een project gedraaid, waarbij we integraal streden tegen ondermijning. Dit zijn projecten waarbij ik veel energie krijg.
Maandag 20 december baalde ik. Ik had zondagavond een
verdachte in de auto gehad die achteraf besmet was met corona en ondanks zijn klachten op dievenpad was gegaan. Het
was een week voor Kerst. We hadden de ramen open in de
auto en allemaal het mondkapje op om de risico's te minimali-

seren. Ik wilde natuurlijk niet
ziek worden en al helemaal niet
net voor de Kerst. Gelukkig, ik
zag op eerste Kerstdag dat ik
negatief had getest en Kerst
veilig kon vieren.
Toch werd deze wijkagent na
de Kerst besmet met het virus.
Met het rood-wit-gele virus was
ik al besmet, maar nu ook met
corona. De quarantaine in en
afwachten hoe het zich ging
ontwikkelen. Het coronavirus
had mij nog niet eerder gevonden. Nu voor het eerst dus. Ik
moet zeggen dat ik me aardig
beroerd heb gevoeld. Het was
dan ook voor het eerst sinds 1
november 2004 dat ik me ziek
heb gemeld op het werk. Het is
toch gebeurd...

Wijkagent Tomas Sluiter

Ik prijs mezelf gelukkig dat ik gevaccineerd was en achteraf
mijn klachten wel erg vervelend waren, maar dat ik me enkel
maar goed beroerd heb gevoeld. De lieve buren die elke dag
even verse boodschappen deden, vrienden die een survivalpakket brachten, kortom: we werden verwend. Ik merk hoe fijn
het is als er naar je omgekeken wordt als het even minder
gaat. Lieve Boschvelders, ik geef jullie mijn buren niet, want
dan ben ik ze kwijt, maar kijk goed om naar elkaar!
Zorg goed voor elkaar! !
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Tekst en foto's: Alfred Heeroma

Wandelen in Boschveld
Het was op de eerste winterdag in deze winter dat ik naar landgoed Boschveld trok. De naam was ik al diverse malen tegengekomen en ik wilde het nu wel eens met eigen ogen zien.
Geen wandeling in onze eigen buurt dus, maar 70 kilometer
verderop.

Na de velden kun je linksaf het bos in. Er lopen diverse paden.
Je kan de lichtblauwe paaltjes volgen of het klompenpad.
Boschveld is niet zo heel groot, maar bevat wel prachtige bomen en het (met rijp bedekte) groen is ook aanwezig. Je kan er
heerlijk rondstruinen. Op het landgoed staan ook een paar
huisjes waar ook mensen wonen. Er zijn ook nog twee grafheuvels waarschijnlijk 4000 tot 10.000 jaar oud. Aan vogels
ook geen gebrek, zelfs niet op deze frisse winterdag.

Grafheuvels op landgoed Boschveld
Het landgoed wordt aan de ene kant begrensd door de begraafplaats en aan de andere kant door een weg. Als je de
weg oversteekt kom je op landgoed Mariëndaal. Vroeger was
dit, net als Boschveld, onderdeel van klooster Mariënborg. Dit
klooster bestond van 1392 tot 1580. Het Mariëndaal is veel
heuvelachtiger en ook groter dan Boschveld. Op één van de
heuvels staat een kapelletje met een Jezusbeeld. Aan de andere kant ligt een pad dat omhoog loopt door een aangelegde
beukenboog.
Ingang van landgoed Boschveld, één van de zeven
landgoederen bij Oosterbeek
Boschveld is één van de zeven landerijen die bij Oosterbeek
(Arnhem) ligt. Het is vanaf station Oosterbeek 5 à 10 minuten
lopen in de richting van de Airborne begraafplaats. Een begraafplaats waar je zowel oude als nieuwe graven aantreft en
daarmee goed kan zien hoe graven in de loop van de tijd veranderen.
Achter de begraafplaats (bereikbaar vanaf het monument)
loopt een pad langs een paar velden. Die velden zijn typerend
voor de landgoederen. Je loopt langs een paar huisjes een
breed pad op langs de landerijen waar schapen en paarden lopen. De velden lopen al licht glooiend omhoog.

Pad door beukenboog op landgoed Mariënburg

De velden lopen glooiend omhoog richting bos
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Ook in dit gebied veel fraaie en
oude bomen zoals beuk en douglas spar, maar ook prachtige velden. Tegenwoordig is het in beheer van het Gelders Landschap.
Boschveld was tot 1979 nog particulier bezit. Het gebied ligt aan de
zuidkant van de Veluwe en is voor
de natuurliefhebber zeker een
aanrader.
Het was leuk om ook eens in dat
andere Boschveld te lopen. Ik zal
zeker nog eens teruggaan om ook
de andere landerijen te gaan 'ontdekken'. !

Kaartje met de zeven
landgoederen

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

Tekst: Manon van Stiphout
Foto's: Daisy Vos

Samenwerking kinderopvang en school
Na een lange tijd mocht en kon het weer; de 3+ groep ging in november weer van start. Eén keer
in de week ontmoetten de jongste kleuters van unit 1 en de oudste peuters van de kinderopvang
en het peuterarrangement elkaar. Samen speelden en werkten ze aan hetzelfde thema. Onder
begeleiding van een leerkracht en een pedagogisch medewerker maakten de kinderen kennis
met elkaar en werden zij uitgedaagd om met alle zintuigen te ontdekken en te leren.
Zo speelden zij tijdens het thema 'Herfst' met herfstmaterialen en heerlijk geurend deeg. Ook konden ze met een vork
een egeltje stempelen en waren ze bezig met materialen
sorteren op kleur, vorm of andere eigenschappen. Ze ontdekten bijvoorbeeld dat je een kartonnen koker omhoog
moet houden wanneer je er iets doorheen wilt laten rollen
en oefenden ze de fijne motoriek door met een pincet kastanjes uit een 'spinnenweb' te pakken.

Kerst

Herfst
Tijdens het thema 'Kerst' werden de mooiste kerstbomen
van karton en van deeg versierd met kralenkettingen en kerstballen. Er stonden voelbakken
klaar met daarin materialen van verschillende structuren passend bij het thema waarmee de
kinderen naar eigen inzicht aan de slag gaan. Door regelmatig naar de 3+ groep te gaan, raken kinderen vertrouwd met elkaar en met de professionals en zorgen we ervoor dat de overstap van kinderopvang naar school op een prettige en ontspannen manier verloopt. !

Tekst: Ilse van Berkel
Afbeelding: Humanitas

Een online training tegen eenzaamheid
Humanitas heeft nu een mooie aanbieding. Voor mensen die
last hebben van eenzaamheid is er de online training 'Meer
Contact'. Het grote voordeel hiervan is, dat het altijd door kan
gaan, ongeacht welke coronamaatregelen op dat moment actueel zijn.
Een online training tegen eenzaamheid klinkt misschien gek,
maar dat is het niet, want in deze training ga je juist in je eigen
omgeving het contact met de mensen om je heen oefenen.
Een groot misverstand is, dat langdurige eenzaamheid op te
lossen is door enkel naar een ontmoetingsplek te gaan; dat het
eenzame gevoel dan verdwijnt. Je bent dan wellicht minder alleen, maar kunt je nog steeds eenzaam voelen. Eenzaamheid
hangt namelijk niet altijd samen met de hoeveelheid mensen
om je heen. Herken je dat gevoel? Dan is de training Meer
Contact zéker iets voor jou. Gun jezelf dit mooie cadeau dit
jaar!
Hoe werkt het? Gedurende twee maanden ontvang je elke dag
een e-mail met informatie, filmpjes en opdrachten. Je krijgt informatie over wat eenzaamheid eigenlijk precies is, hoe je het

herkent en je leert
hoe je zelf iets aan
je situatie kunt veranderen. Je begint
als deelnemer thuis
in je eigen veilige
omgeving en gaat
van lieverlee steeds
vaker buiten de deur
praktijkopdrachten doen. Een vrijwilliger ondersteunt je middels
een regelmatig telefonisch contact, afgestemd op jouw behoefte. De mails en opdrachten kosten nooit meer dan tien minuten
per dag en zijn luchtig van opzet. Deelname is gratis.
Aanmelden gaat heel eenvoudig via de website van Humanitas: www.humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch/nieuws/training-meer-contact/
Heb je nog vragen? Stuur gerust een mail naar
meercontact.db@humanitas.nl en één van de coördinatoren
neemt contact met je op. !

Wist je dat ...

Tekst: Alfred Heeroma
Foto: Michael Bögels

- per 1 februari het gebruik van lachgas in de openbare ruimte
niet meer is toegestaan?
- bij grondwerkzaamheden langs het keramisch spoor aan de
Paardskerkhofweg de spoorbielzen weer zichtbaar zijn?
- de asfaltcentrale nu verbouwd wordt en geen overlast meer
zou moeten geven in maart?
- de gele bezoekerskaartjes nu bij het oud papier kunnen?
- er extra papier-, plastic- en restafvalcontainers zijn geplaatst
in de Zernikestraat en langs de Paardskerkhofweg?
- de Tuinklup sinds kort een echte partytent heeft?
- er bankjes en stapstenen komen in het Hart van Boschveld?
- er naast de Brabanthallen een groot parkeerterrein wordt aangelegd?
- de vergunningen voor bouw van Weener XL nu beschikbaar
zijn en men eindelijk met de bouw is begonnen?
- de bouw van Vlek 21 iets is vertraagd vanwege een verontreiniging in de grond? !
Spoorbielzen zijn tijdelijk weer zichtbaar
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buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant

Tekst: George van der Zande en Alfred Heeroma

Data over Boschveld
We zijn een land van data geworden, dat heeft de coronapandemie de afgelopen twee jaar ons wel geleerd. Data vertellen
veel. Over wat we kopen of over hoe vaak we gaan sporten.
Kortom, data vertellen of anders gezegd verraden alles. Dankzij de data zijn we op de hoogte van de stand van Nederland.
We zijn een beetje verliefd geworden op data, we kunnen niet
meer zonder. Daarom zijn wij van de Buurtkrant eens gedoken
in de data van Boschveld. Hoeveel inwoners telt de buurt? Wat
is de gemiddelde woningwaarde, wat zijn de leeftijden, wat is
het opleidingsniveau? Inmiddels nieuwsgierig geworden? De
cijfers zijn op basis van gegevens van Alle Cijfers. Pas bij het
verschijnen van deze krant worden de officiële cijfers bekend,
de cijfers zijn dus op basis van wat er eerder is gepubliceerd.

Inwoners:

Het aantal inwoners is per 2021 met 80 personen gestegen
van 3.210 in 2013 naar 3.290 (dat is 2,49%). Dat is een bescheiden groei. En al die bewoners leven op een totale oppervlakte van 53 hectare, waarvan
51 land en 2 hectare water. Ter
info: 100 hectare is 1 vierkante
km. Hier wonen 1725 huishoudens. Daarmee is Boschveld
dichtbevolkt.
De leeftijdsverdeling van de inwoners is:
0 tot 15 jaar >> 510 personen
(15.5%)
15 tot 25 jaar >> 380 personen
(11.6%)
25 tot 45 jaar >> 1210 personen
(36.7%)
45 tot 65 jaar >> 795 personen
(24.2%)
65 en ouder >> 395 personen
(12.0%)
Van deze inwoners is 63.3% ongehuwd, 24.7% gehuwd, 9.4%
gescheiden en 2.6% weduwe of
weduwnaar
Het opleidingsniveau is:
37.8% is hoogopgeleid
30.7% laag opgeleid
31.5% middelbaar
60% van de bewoners is oorspronkelijk van Nederlandse afkomst en 40% met een migratie
achtergrond. Als je die 40% nader onderscheidt dan is de verdeling 28.7% Westers, 24.9%
Marokkaans, 13.2% Turks, 2.3%
Antilliaans, 3.8% Surinaams en
27.1% overig.

Woningwaarde:

De gemiddelde woningwaarde in
Boschveld is met €55.000 gestegen van €165.000 in 2013 tot
€220.000 in 2020. Dat is een
stijging van 33%. In 2021 zullen
de prijzen vast nog verder gestegen zijn, de laatste indicatie is €
246.000.

Jaarinkomen

Het gemiddeld jaarinkomen in
Boschveld in 2021 was
€ 24.800 bruto, terwijl het bruto
jaarinkomen bij de buren het Paleiskwartier € 43.100 bruto was.
Bij de andere buur Deuteren
was dat € 24.700 bruto.
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Gezondheid

Op dit moment wordt er gewerkt aan een traject om mensen te
helpen gezonder te leven. Maar hoe gezond voelen de bewoners zich eigenlijk? Op basis van gegevens van het RIVM voelt
in de leeftijd van 18-65 jaar 77% zich gezond en van de groep
65+ voelt 56% zich gezond.
Het RIVM heeft het gezondheidsgedrag gemeten van de
Boschveldbewoner en daaruit blijkt dat 51% wekelijks sport,
70% drinkt wel eens alcohol en 50% heeft overgewicht.
11% is mantelzorger.

Politieke voorkeur

Wat de politieke voorkeur betreft scoren SP, PvdA, GroenLinks en D’66 het hoogst en CDA, CU, SGP en VVD scoren
laag in de buurt (op basis gegevens stemlokaal De Westhoek).

!

Openingstijden Wijkplein
Zernikestraat 2
☎ 073 • 822 5380 / www.kijkopkoo.nl
wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl

Koo Wijkplein
Boschveld open
op afspraak

Zernikestraat 2
☎ 073 - 822 5380
www.farent.nl

Spreekuren
Wijkplein Boschveld
is open,Wijkplein
maar alleen op afspraak.
Medewerker
Dag
Tijd - 3500 012
het maken van een
afspraak kunt u het telefoonnummer
0800
(gratis
nummer)
of
073
2068
888
(Whatsapp)
bellen.
Bureau Sociale Raadslieden
Tamara Marcos Tesouro
Maandag
09.00 - 12.00
Dat kan van maandag
totLaurette/
en met
vrijdag vanWoensdag
08.30 tot 17.00
uur.
Buurtteam
Bettine/ Jill/
Tessa
10.00
- 12.00
Organisatie
Voor

KOO Wijkplein spreekuur (Digi)Taal

Donderdag

10.00 - 11.00

De hulpverleners van het Buurtteam zijn bereikbaar met het spreekuur op woensdagen
/ Marian
Tuerlings
Donderdag
11.00 - 12.00
12.00 Wim
uur.Huiskamp
Ook hier
alleen
op afspraak
via de bovenstaande
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent
Boschveld Bas van Boxtel of email: bas.van.boxtel@politie.nl
telefoonnummers
Farent Vrijwillige
Thuishulp
(VTH)
tussen
10.00
en

De
wijkwerkers,
Gabor Martens
& Wim
Smeets,
houden
geen Boschveld
apart
spreekuur.
ZijSluiter
zijn te of
bereiken
per telefoon of mail.
Wijkagent:
per
0900
en
wijkagent
Bas
van
Boxtel
email:tomas.sluiter@politie.nl
bas.van.boxtel@politie.nl
Wijkagent:
pertelefoon
telefoon
0900-8844
- 8844
envragen
vragennaar
naar
wijkagent
Boschveld
Tomas
email
Gabor Martens : 06 - 2159 6447 of gabormartens@farent.nl
De
Martens
Wim
Smeets,
Dewijkwerkers,
wijkwerkers,
Gabor
Martens
Wim
Smeets,houden
houdengeen
geenapart
apartspreekuur.
spreekuur.Zij
Zijzijn
zijnte
tebereiken
bereikenper
pertelefoon
telefoonof
ofmail
mail
Wim
Smeets :Gabor
06 - 2159
4960&&of
wimsmeets@farent.nl
Gabor
GaborMartens
Martens : : 06
06--2159
21596447
6447of
ofgabormartens@farent.nl
gabormartens@farent.nl
Wim
WimSmeets
Smeets : :06
06--2159
21594960
4960of
ofwimsmeets@farent.nl
wimsmeets@farent.nl
Tekst en foto: Esmée van Riel

Even voorstellen
Hallo!

Esmée van Riel

Graag wil ik mijzelf even
voorstellen. Mijn naam is
Esmée van Riel en per 1 februari start ik als maatschappelijk werker in Boschveld. Sinds september 2019
ben ik al werkzaam voor Farent als maatschappelijk
werker zowel in de gemeente Oisterwijk als binnen het
Buurtteam Kruiskamp/
Schutskamp. Nu ga ik de
switch maken naar het
Buurtteam Boschveld. Ik zal
hier op maandag en woensdag aanwezig zijn.

Ik heb erg veel zin om kennis te maken met Boschveld en
zijn inwoners. !

Tekst en foto: Jill Franken

Met verlof!

Hallo buurtbewoners,
Op moment van verschijnen van deze Buurtkrant
ben ik inmiddels met
zwangerschapsverlof.
Het gaat even wennen
zijn om Boschveld en
alle bewoners zo'n lange
tijd te missen. Misschien
dat ik in de tussentijd
nog eens naar de BBS
kom voor een bakje thee.
Als alles goed verloopt
Jill Franken
zal ik begin juni 2022
weer terug zijn. Gelukkig heb ik goede collega's die het werk
komende periode over gaan nemen van mij.
Tot snel weer!
Groetjes,
Jill Franken, Maatschappelijk Werker. !

Tekst en foto: Wim Huiskamp

Vrijwilligers zijn helden zonder cape
Dat is misschien wel de beste beschrijving voor de vele
vrijwilligers van de Vrijwillige Thuishulp van Farent, die
wekelijks iemand met een hulpvraag helpen.
Dat kan variëren van een keer een paar boodschappen
doen tot helpen in de tuin. Het kan een klein klusje in huis
zijn, hulp bij het ordenen van de administratie, maar ook
even tijd voor een wandelingetje of een kopje koffie drinken met een goed gesprek bij iemand die vaak alleen is
en zich eenzaam voelt.
Met een bezoekje per week kan je al het verschil maken
voor iemand. Dat kan door het bieden van praktische
hulp, een luisterend oor of soms ook samen met iemand
iets leuks ondernemen. Altijd betekenisvol, met veel voldoening voor zowel de vrijwilliger als de hulpvrager.
Je krijgt als vrijwilliger van Farent ook ondersteuning en
kunt als je dat wil ook (vaak gratis) aan leuke trainingen
en workshops meedoen.

Als vrijwilliger kun je bijvoorbeeld helpen met de boodschappen
We zijn op zoek naar buurtbewoners die één of twee uurtjes in de week tijd hebben om zich op die manier in te zetmogelijkheden, neem dan contact op met:
ten voor iemand in de buurt met zo'n hulpvraag.
Wim Huiskamp
Lijkt het jou ook leuk om vrijwilliger te worden bij de Vrijwillige
Vrijwillige Thuishulp Farent
Thuishulp van Farent? Of wil je wat meer informatie over de
Tel: 06 - 5026 5019 !
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Wat kunnen we voor u
betekenen?
Anneke Baks:
Kinderwerker
Organiseert buurtactiviteiten
voor kinderen tussen 4 en 12
jaar (basisschool). Is op de plekken
waar ze kinderen tegenkomt: op
straat, bij het speelveldje of in/bij de
(brede) school. Samen met de kinderen bedenkt ze activiteiten. Daarbij kiest ze altijd voor een combinatie van leuk
en leren.
Esmée van Riel, Sabrina Oomen
en Anouk Jaegers:
Algemeen Maatschappelijk Werk
Biedt een luisterend oor en praktische hulp. Begeleiding is snel inzetbaar en gericht op versterken van eigen
kracht. Richt zich onder andere op vragen
rondom opvoeden, relaties, financiën, eenzaamheid, rouw
of depressiviteit. Gaat in een aantal gesprekken samen met
jou in kaart brengen wat er speelt en wat er nodig is om het
op te lossen.
Wim Smeets en Gabor Martens:
Opbouwwerkers
Opbouwwerkers brengen mensen
met elkaar in contact. Ze zijn de
schakel tussen bewoners, vrijwilligers,
zorg, onderwijs, wonen, sport, cultuur
en werk. Ze ondersteunen gemeenschappen.
De opbouwwerker ondersteunt en adviseert maar zet mensen ook in hun kracht om zelf in actie te komen en weer
mee te doen aan de samenleving.
Wim Huiskamp:
Vrijwillige Thuishulp (VTH)
Schakel tussen buurtbewoners en
ruim 300 vrijwilligers die zich
inzetten om ondersteuning te bieden
aan mensen die zelfstandig wonen.
Ook mantelzorgers die eens een middag
of avond vrij willen zijn of behoefte hebben
aan ondersteuning, kunnen de VTH inschakelen. VTH
matcht hulpvragers en vrijwilligers.

Het Buurtteam is werkzaam vanuit
KOO Wijkplein Boschveld:
Zernikestraat 2
5223 CD ’s-Hertogenbosch
073 - 2068 888

10

Silvia Louwers, Marieke Ijsveld en
Antwan de Bodt:
Cliëntondersteuners van MEE
We ondersteunen mensen
met een (soms niet zichtbare)
beperking door middel van 1 op 1 gesprekken. We adviseren, kijken naar
passende oplossingen en bieden maatwerk.
Dit kunnen we doen samen met je netwerk. Zo zorgen we
dat mensen MEE kunnen doen in de maatschappij.

Karima Lasgaa:
Opvoedondersteuning
Biedt advies bij het opvoeden
en opgroeien van kinderen tussen
0 en 18 jaar. Vragen van ouders
gaan over alledaagse opvoedkwesties.
Geeft tips, adviezen en praktisch uitvoerbare oplossingen. Dat kan individueel, maar ouders kunnen
ook meedoen in verschillende cursussen over opvoeden.

Mirella van Falier:
Mantelzorgconsulent
Zorgt u voor iemand al langere tijd?
Dat kan een familielid, kennis of
buur zijn. U kunt dan bij mij terecht.
Samen bekijken we welke hulp er
nodig is. U kunt terecht voor een
luisterend oor, waarderingen, cursussen,
vragen en de weg vinden in zorgland. Kortom alles wat u
als mantelzorger nodig zou kunnen hebben!

Muna Mohamed:
Wijkpleincoördinator
Ondersteunt de vrijwilligers op
het KOO-wijkplein die met verstand
van zaken u informatie en advies
geven op allerlei zaken. De vrijwilligers helpen u bijvoorbeeld met het invullen van formulieren, het regelen van
zaken op de computer en hebben samen met u contact met
instanties.

Alice Bolwerk:
School Maatschappelijk Werk
Werkt vanuit de basisschool en is
bereikbaar voor kinderen, ouders en
leerkrachten.
Geeft advies en kortdurende ondersteuning op maat. Samen met school,
kind en ouders werken we aan gezond opgroeien, voorkomen van grotere problemen en een veilige
school.
Waar nodig begeleiden we naar specialistische hulp.

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, januari 2022
Editie Buurtkrant Boschveld

Boschveld krijgt jongerencentrum
Boschveld krĳgt een jongerencentrum. Bryan Bhugoea, bĳ de gemeente actief voor jongeren in deze buurt, zet er zĳn
schouders onder.

Bryan Bhugoea in het lokaal waar het jongerencentrum komt.
Er is op dit moment één jongerencentrum voor heel West,
maar voor jongeren in Boschveld is die locatie aan de
Kooikersweg wat te ver weg. Nou zĳn de jongeren niet
voor één gat te vangen en dus werkten ze een poos terug
aan een eigen, informeel honk. Bryan is onder de indruk
van het initiatief, maar snapt ook waarom het allemaal
niet heel goed uitpakte. “Ze namen een schuur in gebruik
en buurtbewoners waren daar niet heel enthousiast over.”
Anders gezegd: het leidde tot overlast. En dan hebben we
het nog niet gehad over hoe elektriciteitskabels door
tuinen en over schuttingen waren gelegd. “Creatief, dat
wel.”
Veel meer aansporing om een echt jongerencentrum te
realiseren had Bryan niet nodig. “En het was niet eens heel
ingewikkeld. We vonden een ruimte in de BBS. Een lokaal
met een eigen ingang en eigen toiletgroep, zodat we de
school en andere gebruikers niet in de weg zitten. Wat
ook mooi is: de jongeren gebruiken de plek ’s avonds en
overdag blĳft de ruimte beschikbaar voor anderen. Voor
de school bĳvoorbeeld. Top, toch?”

Omdat de ruimte en de jongerenwerkers er al zĳn, blĳven
de extra uitgaven beperkt. “Om het lokaal in te richten is
hooguit € 8.000 nodig. Nog geen idee waar dat geld
vandaan gaat komen, maar ik weet zeker dat het lukt.
Iedereen is enthousiast. En ja, ook de jongeren. Daar is het
immers om begonnen.”
Die jongeren hebben het sinds de coronacrisis zwaar, weet
Bryan. “Ze kunnen zowat nergens meer terecht en dat
leidt tot verveling, eenzaamheid en neerslachtigheid. Ik
hoop dan ook dat we de coronabeperkingen op termĳn
achter ons kunnen laten en met een feestelĳke opening
het jongerencentrum in gebruik kunnen nemen.”
Wat er tegen die tĳd gaat gebeuren in het centrum, is nog
niet bekend. Bryan gaat het met de toekomstige gebruikers bespreken. “Maar het wordt sowieso een plek waar
jongeren kunnen chillen, waar we activiteiten organiseren,
waar gelegenheid is om te gamen of andere spelletjes te
doen en waar jongerenwerkers paraat staan voor coaching, hulp en advies.”

Zet ICT-ers bij elkaar en er gebeurt wat
Zet bedrĳven op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) bĳ elkaar en er gebeuren mooie dingen.
Eerder al zei projectleider Walter Stam in dit blad dat er in
de voormalige gebouwen van Grasso en Grenco “een
unieke mix van ambachtelĳk werk en data- en ICT-

activiteiten” komt. De bedrĳven op dat gebied staan nog
net niet in de rĳ, maar het scheelt niet veel.
Vervolg op volgende pagina.
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Vervolg vorige pagina.

Komend voorjaar is het monumentale pand van Grasso
klaar voor een groot aantal huurders en veel huurcontracten zĳn nu al getekend.
Balans
Walter verwacht dat het gebouw snel vol zal zitten, “want
ICT-bedrĳven zitten graag bĳ elkaar. Er ontstaan mooie
dingen als vakgenoten elkaar vaak tegenkomen, zelfs als
het concurrenten van elkaar zĳn”. Veel van de huurders
zĳn zogeheten startups, nieuwe ondernemingen die op
een speciﬁek terrein van de digitale wereld aan de weg
timmeren. “We zoeken bewust naar een balans tussen
nieuwkomers en bedrĳven die al wat langer meegaan.
Zoals we ook klein en middelgroot willen combineren.
Maar meer dan 600 m2 gaan we niet verhuren aan één
bedrĳf.”
Mede dankzĳ het Innovatiekwartier, zoals dit deel van de
stad sinds kort heet, wordt ’s-Hertogenbosch in hoog
tempo de ongekroonde data-hoofdstad van ZuidNederland. Walter: “We hebben op het gebied van data
en ICT de meeste werkgelegenheid in Nederland na
Amsterdam, Utrecht en Zoetermeer.” Het gaat zo hard, dat
de plannen voor dit gebied zĳn aangepast. “De bedrĳven

in het gebouw met de blauwe gevel zouden op termĳn
verkassen naar Grasso. Veel van die ondernemingen willen
echter blĳven zitten waar ze zitten. En zo is straks niet
alleen Grasso gevuld met data- en ICT-bedrĳven, maar ook
Parallelweg 30.”
Loopbrug
En dan is er nog het gebied achter Grasso, grenzend aan
de Paardskerkhofweg. Grenco dus. “Hier komen zowel ICT/
data- als ambachtsbedrĳven. We verbinden het complex
via een loopbrug met Grasso. En wat vooral mooi is: wie er
voorbĳ wandelt, kan dankzĳ het vele glas zowat overal
naar binnen kĳken en mensen aan het werk zien. Het gaat
echt heel mooi worden.”
Walter is in gedachten alweer bĳ een volgende fase,
EKP-Zuid. “De plannen staan nog in de kinderschoenen en
komen neer op een combinatie van wonen en werken.
Wat dat wonen betreft: een aanzienlĳk deel van de te
ontwikkelen appartementen is voor tĳdelĳke medewerkers
van de bedrĳven in de Grasso- en Grenco-gebouwen. Dit
soort ondernemingen huurt vaak voor langere tĳd krachten in van elders en dan is het ﬁjn dat zĳ dicht bĳ hun
werkplek kunnen wonen.”

Het Hart wordt steeds mooier
Het Groene Hart van Boschveld wordt steeds mooier. Afgelopen najaar pootten buurtbewoners bloembollen. Komend
voorjaar vormen de bloemen samen een woord, zo wordt geﬂuisterd. Overigens wordt juist op deze plaats over een jaar
of wat begonnen aan de derde fase van het Groene Hart. Want dit fraaie deel wordt alsmaar verder ontwikkeld. De
gemeente werkt aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Er wordt dankbaar gebruikgemaakt van de ideeën
die afgelopen zomer door buurtbewoners zĳn ingediend. BrabantWonen maakt plannen voor de bergingen aan de
Marconistraat. Sommige bergingen krĳgen een facelift, andere worden gesloopt en vervangen.

Wethouder van der Geld hielp mee om met de werkgroep Groen en Spelen, leerlingen van Yuverta en kinderen van
de Tuinklup 3000 biologische bloembollen te poten.
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Nieuw complex met oude bekenden
De gang in het nieuwe appartementencomplex aan de Copernicuslaan is breed, wit en leeg. Des te opvallender is de
voordeur van dat ene appartement. In krulletters is op de deur te lezen dat deze woning gezegend is, net als wie er op
bezoek komt. Naast de voordeur hangt een schilderĳ. Welkom in huize Balentien.

w
Clifton Balentien voor de ingang van het appartementencomplex waar
hĳ sinds kort woont. “Iedereen is hier aardig.”

Clifton Balentien (64) tilt het kleurrĳke schilderĳ op.
“Hangt aan één klein spĳkertje, zelf erin geslagen.” Of dat
wel mag, in de gezamenlĳke ruimte? “Geen idee. Maar hé:
ik maak ook een paar keer per week de gang en de hal
schoon. Als huurbaas BrabantWonen nog een betaalde
schoonmaker zoekt: ze mogen me bellen.”
Want schoonmaken is zo ongeveer het enige werk dat hĳ
in zĳn lange werkzame leven nog niet deed. Aan tafel in
zĳn frisse, opgeruimde kamer gaat Clifton kriskras door
zĳn loopbaan. Waar hĳ die pet met zĳn eigen naam
vandaan heeft? “Ik had een poos een eigen pettenlĳn.” Of
hĳ vaak naar popoptredens op televisie kĳkt, zoals nu (de
tv staat aan)? “Ik was een poos DJ, trad ook wel eens hier
in de buurt op.” Op het aanrecht staan pannen en vandaar
komen we op zĳn werk als zelfstandig cateraar. En verder
werkte hĳ als kok en machinist op olietankers, in een
fabriek voor scheepschroeven en mocht hĳ twee jaar aan
een machine van Heineken staan. “Fustjes van 5 liter. Na
twee jaar was de hype over en kon ik weg. Overigens ging
ik bĳ de meeste werkgevers na twee jaar wat anders
doen.”
Die grillige loopbaan heeft wel wat weg van zĳn liefdesleven – Clifton is de eerste om het te erkennen. “Ik ben sinds
acht jaar alleen en dat is misschien maar het beste. Ik ben
niet zo geschikt om mee samen te leven. Weet je: als ik
hier, op de hoek van deze tafel, de afstandsbediening van
de tv leg en ik ga de deur uit om een jaar later terug te
komen – het irriteert me als dat ding daar dan niet meer
ligt. Mĳn moeder zei het vroeger al: ‘je bent geen gemakkelĳke.” Die moeder overleed twee jaar geleden. “Achter
je staat een foto van haar. Ik mis haar elke dag.”
En dan hebben we het nog niet gehad over de aanleiding
van dit artikel. Clifton woont sinds kort in het fonkelnieuwe appartementencomplex op de hoek Edisonstraat-

Copernicuslaan. Hoe of dat bevalt, wil Wĳkgericht weten.
“Dit is mĳn stek. Dit is echt mĳn stek.” Hĳ woonde voorheen in een ﬂat aan de Voltastraat – het uitzicht over een
pleintje was mooi en op zomerdagen zette hĳ geluidsboxen wel eens in het raam en werd er beneden gedanst.
Maar laten we dat verleden vooral niet verheerlĳken.
“Toen ik verhuisde en de vloerbedekking lostrok, bleek het
beton eronder vol vochtplekken te zitten. Daar heb ik hier
geen last van. Alles is nieuw.”
Clifton wil genoteerd hebben dat de douche de eerste
weken geen warm water gaf, iets met zand in het mechanisme om de knop naar warm te draaien. Inmiddels
opgelost. En dat de gootsteen het al best lang zonder stop
moet doen. Bĳ het verschĳnen van deze krant ook opgelost. Of we maar vooral willen opschrĳven dat het mooi,
comfortabel en gezellig is. “Veel mensen die hier introkken, woonden eerder ook al in Boschveld. Ik kom hier veel
oude bekenden tegen. De contacten zĳn goed. Iedereen is
aardig en groet elkaar.”
Dat Clifton nogal wat mensen kent, komt ook door het
vrĳwilligerswerk dat hĳ hier jaren geleden deed. Waarbĳ
‘hier’ best letterlĳk mag worden opgevat. Op de plaats van
het appartementencomplex stond vroeger de basisschool
en daar kwam hĳ vaak over de vloer. “Na schooltĳd
organiseerde ik met anderen er wel eens activiteiten voor
kinderen en jongeren. Ook waren er vaak vergaderingen.”
Het zĳn herinneringen. Net als de pannen die in zĳn
schuurtje staan opgestapeld. “Uit de tĳd dat ik een
cateringbedrĳfje had. Ik heb er nog wel eens heimwee
naar. Maar ik ben destĳds van de ene op de andere dag
gestopt toen iemand me vertelde dat ik mĳn bedrĳf moest
inschrĳven bĳ de Kamer van Koophandel. En dat ik
belasting over mĳn inkomsten moest betalen. Laat dan
maar zitten.”
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Klussendienst, vriendendienst
De tuinmannen van de Klussendienst kunnen er weer tegenaan. Met nieuw gereedschap kan er naar hartenlust worden
geknipt, gesnoeid en gemaaid. Een gesprek met coördinator Abdyl Duraku leert dat het om meer gaat dan dat.
Abdyl krĳgt regelmatig de vraag
hoe hĳ het toch steeds voor elkaar
krĳgt. Hoe het hem alsmaar lukt
om al klussend ook te werken aan
het welzĳn van zĳn opdrachtgevers. Het komt allemaal door
volharding en rust, blĳkt uit zĳn
relaas.
Zo was er die man die al drie jaar
zĳn ﬂat niet uit was gekomen.
“Beer van een vent, maar ondertussen bang om naar buiten te
gaan. Ik leerde hem kennen toen
er in zĳn appartement een klus
moest worden gedaan. Of hĳ zin
had om zich aan te sluiten bĳ de
klussendienst. Nee, natuurlĳk had
Abdyl Duraku (links) en collega Hamdĳa aan de slag met nieuw tuingereedschap.
hĳ daar geen zin in.” Wat bezoekjes later ging meneer alsnog
overstag. “Hĳ wilde wel met me naar een adres, maar
Abdyl zĳn er ongeveer zes vrĳwilligers. “Ongeveer, want
dwong af dat hĳ daar op een stoel mocht zitten en dat hĳ
soms komt er iemand bĳ en soms stopt een ander ermee.
zĳn kluswerk zittend mocht doen. Dat hĳ niet van zĳn plek
Door corona is het allemaal wat ingewikkelder geworden,
hoefde. Tuurlĳk, tuurlĳk.” Om een lang verhaal kort te
maar we bleven wel altĳd doorgaan.”
maken: even later stond de man alsnog op en van het een
kwam het ander. “Hĳ is nu taxichauffeur.”
Abdyl kwam 27 jaar geleden vanwege de Balkanoorlog
vanuit Kosovo naar Nederland. Het viel lange tĳd niet mee
Dan was er nog die dame. “BrabantWonen belde me of de
om hier aan de slag te gaan. Als bĳstandsgerechtigde werd
Klussendienst haar woning op orde kon brengen. Ik bel
hĳ verplicht om schoonmaakwerk te doen. “Maar toen was
mevrouw op, maak afspraak, mevrouw zegt afspraak af, ik
ik al bĳ Copernikkel bezig met het opzetten van de
maak nieuwe afspraak, mevrouw zegt weer af. Bĳ
Klussendienst. De toenmalige coördinator van Copernikkel
BrabantWonen zeiden ze dat ze er begrip voor hadden als
moest er enorm haar best voor doen, maar uiteindelĳk
we het erbĳ lieten zitten. Erbĳ laten zitten? Want?
mocht ik klussen blĳven doen.” Iedereen werd er beter
Gewoon kwestie van afspraken blĳven maken. Dan komt
van, want inmiddels heeft hĳ een eigen klusbedrĳfje.
er een moment dat het wel doorgaat.” En inderdaad. “We
hebben vooral opgeruimd. Ik zie de dame nog verrast
Die dienst is in heel de gemeente actief, maar toch vooral
kĳken toen er achter een berg spullen een spiegel aan een
in Boschveld. “In deze buurt ken ik zowat iedereen. Ik ben
muur bleek te hangen. Het gaat een stuk beter met haar
bĳna dagelĳks bĳ Copernikkel en als het tĳd is voor een
trouwens.”
sigaret, ga ik naar buiten – en dan komt er altĳd wel
iemand naar me toe voor een gesprekje.” Op de vraag of
Niet dat de Klussendienst een welzĳnsorganisatie is.
hĳ van meet af aan al in Boschveld woont, zegt Abdyl:
“Zeker niet. Maar als er toevallig mogelĳkheden zĳn om
“Boschveld? Ik woon in Kruiskamp.”
mensen bĳ de hand te nemen, dan doen we dat natuurlĳk.
En ja, het gaat me gemakkelĳk af. Kwestie van altĳd rustig
blĳven en niks gek vinden. Accepteren wat je bĳ mensen
aantreft.”
De Klussendienst is ook een tuindienst. Onlangs is nieuw
gereedschap aangeschaft. Een bĳdrage uit het wĳk- en
Overigens gaat het doorgaans ‘gewoon’ om klussen doen.
dorpsbudget zorgt dat er komend voorjaar naar hartenIn huis of in de tuin. Wie het kan betalen, betaalt. Wie het
lust kan worden gesnoeid, geknipt en gemaaid.
niet kan betalen, kan bĳ Zayaz, BrabantWonen of de
Buurtvrouwen tegoedbonnen vragen. Daarmee wordt de
Voor 2022 is er binnen het wĳk- en dorpsbudget
klussendienst betaald. Behalve de betaalde coördinator
€ 14.570 beschikbaar.

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!
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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.

www.s-hertogenbosch.nl

Tekst en afbeelding; Miesjel van Gerwen

info@obboschveld.nl

Boschveld Live, Wintereditie
Afgelopen zomer organiseerde OBB/Wijkraad Boschveld voor
het eerst Boschveld Live. Het werd een mooie en levendige
avond. De bedoeling om zo meer buurtbewoners te betrekken
bij hun buurt bleek een succes: ruim honderd buurtbewoners
werden opgetrommeld door Sambaband Tempestade en genoten daarna van een vlotte talkshow in een aangename
avondzon.

Wintereditie

Ter plekke werd besloten om dit vaker te doen en meteen een
wintereditie te gaan organiseren. Een gezellige middag ín, mét
en óver de buurt!
Dat gebeurt, mits corona niet nóg eens roet in het eten gooit,
op zaterdag 5 maart, als de ijsbloemen alweer van de ramen
gesmolten zijn, een feestelijke en informatieve bijeenkomst in
en bij de Brede Bossche School, Zernikestraat 2.
Iedereen is van harte welkom vanaf 14.00 uur. Koffie, thee en
heerlijke hapjes van de Wereldkeuken staan weer klaar en er
zijn enkele presentaties voor en door bewoners van Boschveld.

Vanaf 15.00 uur gaat een interactieve talkshow van start onder
leiding van Laurens van Voorst, met gasten die wat bijzonders
te melden hebben over onze buurt. Bezoekers mogen meepraten.
Vanaf 16.00 uur kan iedereen deze gasten zelf spreken. Of gewoon met elkaar kletsen onder het genot van een drankje en
muziek. Een fijne manier om op de hoogte te blijven van wat er
in de buurt leeft.
De middag wordt vocaal opgeluisterd door de Duketown Barbershop Singers.
Meer informatie en het verder uitgewerkte programma van
deze middag vindt u te zijner tijd op www.wijkraadboschveld.nl.
De toegang is gratis. !

Weten wat er speelt en zelf wat doen?
De Wijkraad van Boschveld (het OBB) heeft alweer een jaar
een mooie website. Neem eens een kijkje op
www.wijkraadboschveld.nl. Je kan je daar ook aanmelden
voor de nieuwsbrief Boschveld; dan weet je wat er speelt in
onze buurt.
Het OBB is een vereniging met leden. Op de website kan je je
ook (kosteloos) aanmelden als lid. Als lid kan je aangeven wat
je belangrijk vindt in de buurt. Heb je iets dat je wilt melden,
dan kan je een email sturen naar info@wijkraadboschveld.nl.
Dat kunnen we dan aan de orde stellen en samen aanpakken.

Tekst: Johannes Lijzen

Het is nog fijner als je ook actief wordt. Eén van de zaken
waar behoefte aan is, is elkaar meer te ontmoeten. Daarvoor
zijn er ook mensen nodig die dat willen organiseren. Ook de
werkgroep Groen en Spelen en het bestuur van het OBB zoeken nog nieuwe leden (heb je belangstelling stuur dan een
mail naar: info@wijkraadboschveld.nl).
We hopen op zaterdag 5 maart tijdens Boschveld Live Wintereditie (zie hierboven) elkaar te treffen. Daar worden in gezellige bijeenkomst, net als afgelopen zomer, weer allerlei actuele
onderwerpen besproken. !

15

info@obboschveld.nl

Tekst en foto's: Hannie Borsetti

Groen en Spelen
Voor alle buren in Boschveld: een mooi, gezond en groen
2022 gewenst! De werkgroep Groen en Spelen hoopt op veel
bloeiende bloemen, planten, struiken en bomen voor een prettig leefbare buurt.

Biobollen al aan het groeien?

De bloembollen aan de Copernicuslaan komen de grond uit
hoor! Vanaf maart/april verwachten we bloeiende bloemen te
zien.

De werkgroep ziet mogelijkheden om dit plein te veranderen in
een veel aangenamer stuk. Zo is de aanplant van bomen, het
vergroenen van gevels en meer perken met beplanting de enige mogelijkheid om hittestress tegen te gaan. Zoals het er nu
bij ligt, is dit plein een bakoven als de temperatuur boven de 30
graden Celsius stijgt.

Boomspiegels in eigen beheer

Als je het gezellig en leuk vindt om in één of meer boomspiegels (de ruimte rondom de bomen) zelf plantjes te zetten en
deze minituintjes bij te houden, dan kan dat gewoon. Bewoners van één van de pleinen aan de Voltastraat zijn afgelopen
herfst al van start gegaan (zie foto) en hebben vier boomspiegels gemaakt en 'gevuld'. Het grappige is dat veel planten die
hier nu staan, stekjes zijn van de bestaande perken in onze
buurt. In de herfst kun je namelijk veel planten vermeerderen;
een groene oplossing om kosteloos aan plantgoed te komen.
De gemeenteambtenaar die hierover gaat heet Arno Pullens
(telefoon 06 - 2531 9085) en je kunt hem een appje sturen met
je naam en het adres van welke boomspiegels of welk perk jij
'adopteert'. Arno zorgt er dan voor dat het op de lijst komt van
de Weener XL onderhoudsploeg zodat zij het niet meer
(om)schoffelen.

Het parkeerterrein bij Vlek 3 is een stenen aangelegenheid

Park Hart van Boschveld krijgt banken, stapstenen
en een drinkwatertappunt!

Bewoners hebben een eigen boomspiegel aangelegd

Oplevering buitenruimte Vlek 3

De groene ruimte rondom de nieuwe bebouwing aan Celsiusstraat, 's Gravesandestraat, Edisonstraat en Copernicuslaan is
door de gemeente ingeplant. In eerste instantie was het geplande groen in de perken aan de 's Gravesandestraat erg saai
en veel van hetzelfde. Bewoners kregen dat in de peiling en
hebben aan de gemeente gevraagd daar 'mooier en gevarieerder' plantgoed neer te zetten en daar is positief op gereageerd.
Dus het loont om je actief in te zetten voor je eigen stukje stad.
Het binnenplein (zie foto) is een minder mooi plaatje; het is een
grote versteende vlakte met maar drie bomen. BrabantWonen
heeft slecht werk geleverd als je het met groene ogen bekijkt.
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De gemeente heeft in de planvorming meegenomen dat er iets
van zitmogelijkheid gerealiseerd zou worden in het park. In het
Boschveldoverleg op 22 november werd, samen met buurtbewoners, bepaald om wat voor soort bank(en) dat zou gaan en
waar die het meest gewenst zijn. Eigenlijk was iedereen het
snel eens met elkaar: een kleinere versie van de houten bank
zoals bij de herinneringsboom aan Kees Heemskerk (⅓ halfrond deel) leek iedereen passend bij de waterspeelplaats en
nog zo één op het Wim Ruskaveld. En stap/zitstenen in een
wadi bijvoorbeeld bij de spoorlijn; bij droge grond al leuk om
overheen te gaan, maar bij een volgelopen wadi nog leuker om
van steen naar steen te lopen.
Stichting Stadshout heeft eerder de grote ronde houten bank
ontworpen en gemaakt en
zal eind februari ook de
eerste 'kleine' bank leveren. Intussen staan ook
alle seinen bij de gemeente en Brabant Water op
groen voor een drinkwatertappunt op de kopse
kant van het park precies
tussen park, Boschveldtuin en wijkspeelplaats bij
de BBS. Zo kunnen de
Ronde bank
wethouders nog net voor
de gemeenteraadsverkiezingen de plaatsing van deze bank en
het tappunt met de buurtbewoners komen vieren. !

Tekst en foto's: Ilse Staps

Het is stil in de tuin. Dat is in de winter heel natuurlijk: de natuur trekt zich terug. Bomen hebben hun blad laten vallen,
sapstromen vallen stil, zaden liggen geduldig in de grond te
wachten op hogere temperaturen zodat ze kunnen ontkiemen.
De tuiniers trekken zich ook terug. Niet dat dat een natuurlijk
fenomeen is: we hadden graag met jullie het jaar afgesloten
tijdens een Winterfeest. Nog even samenkomen, vuur maken,
met elkaar dit vreemde jaar weer even doornemen en vooruitkijken naar een nieuw jaar. Het feest is uitgesteld, we wachten
af. Via het infobord in de tuin, de website en de nieuwsflits
houden we jullie op de hoogte van een nieuwe datum.
Het is niet overal stil in de tuin. Het is een drukte van jewelste
in de compostbakken. Hier hoeft niemand zich aan 1,5 meter
afstand te houden. Het is alle dagen feest voor de dieren die
erin leven. Onze composthoek bestaat uit drie bakken. We
hebben een rustbak: die bouwen we twee keer per jaar uit verschillende laagjes op (onder andere takjes, groentenafval,
bladresten, koffiedrab, mest van konijnen, cavia's of kippen en
de oneindige stroom snoeiafval van de tuin) en laten we dan
verder een half jaar met rust. De inhoud van deze bak wordt
opgesnoept door allerlei beestjes en hun 'poep' noemen we
compost. Dit is supervoedzaam voor de bodem én we verwerken zo ons eigen 'afval'. In de middelste compostbak verzamelen we door het jaar heen klein geknipte stukken en keukenafval. Dat gebruiken we dan weer als we een nieuwe rustbak
maken.
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je even de deur uit
wilt. Je kunt er overigens ook je eigen
keukenafval en koffiedrab in kwijt. Liever geen citrusvruchten en broodresten: de eerste
zijn te zuur en de
tweede trekken
vooral ongedierte
aan. Zo maken we
samen een mooie
kringloop in de tuin.
De winter is ook de
tijd voor onderhoud
Bordjes geven aan waar wat moet
in de tuin. Onderhoud is trouwens
iets anders dan opruimen. Laat dan ook zoveel mogelijk blad
en takkenrommeltjes liggen. Dit zijn ideale schuilplekken voor
kleine dieren om te overwinteren. Je kunt het blad ook gebruiken om planten die niet goed tegen vorst kunnen te beschermen. Een lekker luchtig laagje van blad, uitgebloeide plantenresten en takjes, een beetje koffiedrab en misschien nog een
klein beetje kleingemaakt groentenafval maakt een mooie bescherm- en voedingslaag, ook wel mulch genoemd. Zo komen
jouw planten in je tuin of op je balkon goed beschermd de winter door.
Wil je vanuit huis wat meer vogels in je tuin of op je balkon
zien? Zorg dan dat er wat lekkers is en dat ze een veilige plek
hebben om te eten. Je maakt eenvoudig vogel-snacks met wat
gesmolten frituurvet en vogelzaad. Zorg voor voldoende vet
anders plakt het niet
goed aan elkaar
en gebruik bijvoorbeeld cupcakevormpjes om
het in te scheppen. Stop er een
satéprikkertje in
zodat je straks
een gaatje hebt
voor een touwtje
en laat het goed
stollen. Bewaar in
de koelkast, dan
blijft het goed
hard. Ook een
zelfgemaakte voedersilo van een
petflesje trekt vogels aan. In de
Boschveldtuin kun
je een voorbeeld
zien hangen. Heb
je meer inspiratie
nodig? Kijk dan
eens op de websiZaden helpen vogels
te van de Vogelbescherming.
De Tuinklup zat ook even stil, maar hoopt jullie in februari weer
te zien! Dan gaan we vogelhuisjes timmeren onder begeleiding
van timmerman Mart. Op 2 februari is het te doen en je kunt je
tot 30 januari aanmelden via de pagina Tuinklup op de website
www.boschveldtuin.nl. Deze activiteit is voor kinderen van 6
jaar en ouder.

Wormen helpen mee aan het composteren
Daar kun je ons altijd mee helpen! Heb je een keer wat tijd
over, kom dan met je snoeischaar naar de tuin en knip grote
stukken van de rechter verzamelbak klein in de middelste. Het
kan niet missen: lees de bordjes bij de bakken en je weet vanzelf wat waarin hoort. Een rustig en ontspannen klusje voor als

Mocht je nog meer willen weten over de Boschveldtuin, neem
contact op via email: info@boschveldtuin.nl, kijk op
www.boschveldtuin.nl, volg ons op www.facebook.com/boschveldtuin of kom op vrijdagmiddag even aanwippen; we zijn er
vanaf 14.30 uur tot het gaat schemeren in de tuin. Rond 15.45
uur kan je gezellig aanschuiven voor een kopje koffie/thee, met
een koekje of zelfs taart als er weer iets te vieren is. !
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Bezoekersregeling betaald parkeren
Sinds maandag 17 januari 2022 zijn de gele bezoekerskaartjes voor parkeren niet meer geldig en dienen bewoners en bezoekers digitaal te parkeren, dat wil zeggen op basis van hun
nummerbord. Gele kaartjes die niet gebruikt zijn, kunnen niet
worden ingewisseld.

Aanmelden en inkoop uren

Wie in een bepaalde parkeersector woont en bezoek goedkoop wil laten parkeren, dient een bezoekersregeling aan te
vragen. Het is niet noodzakelijk dat u daarvoor zelf een parkeervergunning heeft. Boschveld is grotendeels ingericht voor
betaald parkeren (parkeersector 317). Bewoners in deze sector kunnen voor deze sector een bezoekersregeling aanvragen
via de gemeentelijke website: www.s-hertogenbosch.nl/bezoekersregeling. U heeft daarvoor wel uw Digid nodig.
Voor Boschveld geldt dat betaald moet worden voor parkeren
(met uitzondering van de blauwe zones) van maandag tot en
met zaterdag van 09.00 uur tot middernacht en zondag van
12.00 uur tot middernacht. Het normale tarief is € 2.57 per uur
(prijspeil 2021), maar bezoekers kunnen parkeren voor € 0.05
per uur indien ze als bezoeker zijn aangemeld. Alleen een bewoner met een bezoekersregeling kan een bezoeker aanmelden. De bewoner betaalt het parkeren, maar kan maximaal
100 uur per maand kopen (dat kost dan € 5.00).
Tegoed dat overblijft aan het einde van de maand, kan wel
worden meegenomen naar de volgende maand.

Tekst: Alfred Heeroma
Afbeelding: Gemeente

Hoe werkt het bij aankomst bezoek?

De bewoner moet de bezoeker online aanmelden. Dit gebeurt
op basis van het nummerbord van de bezoeker. Er is geen
(goede) app, dus het kan alleen online of via een speciaal telefoonummer: 073 – 8440 170. Op de website van de gemeente
lees je hoe je dat moet doen: https://www.s-hertogenbosch.nl/
bezoekersregeling (hier is ook meer informatie te vinden).
Een bezoeker moet aangemeld, maar ook afgemeld worden.
Alleen gedurende de geregistreerde tijd wordt tarief afgeboekt
(per minuut).
De gemeente controleert met een zogenaamde scanauto.
Deze scant de nummerborden en die worden dan automatisch
gecontroleerd. Is een nummerbord aangemeld, dan is er niets
aan de hand. Als een nummerbord niet is aangemeld, dan
volgt er een boete voor degene die 'eigenaar' is van dit nummerbord.

Nummerborden

Er zijn eerder klachten geweest over het opslaan van nummerborden, want dit zou een schending van de privacy zijn. De
nummerborden mogen alleen worden opgeslagen om te controleren of er sprake is van een parkeerovertreding. Als die
controle is gedaan, dan dienen de nummerborden gewist te
worden uit het systeem. Alleen als er sprake is van een (parkeer)overtreding mogen de nummerborden maximaal 28 dagen worden opgeslagen, maar alleen met toestemming van het
Openbaar Ministerie.

Hulp bij digitaal parkeren

Voor veel bewoners is het onduidelijk hoe men moet
omgaan met bezoekersparkeren. Dit kan zijn omdat
mensen niet handig zijn met computers of omdat men
geen Digid heeft. Voor hulp kunnen bewoners zich
melden bij het KOO Wijkplein. Vanwege coronamaatregelen kan dit alleen telefonisch:
073 – 2068 888. Bewoners die liever niet online werken, kunnen de betaling ook doen op het Stadskantoor, ook hier alleen op afspraak:
073 – 6155 155. !
Bezoekers die willen parkeren moeten nu online worden aangemeld
Tekst: Johannes Lijzen
Foto: Nicole Pakker

Terugblik op Boschveldoverleg

In het Boschveldoverleg van 22 november live (op afstand) in de BBS zijn drie onderwerpen besproken.
Allereerst ging het over door wie de BBS wordt gebruikt. Hoewel het in deze coronatijd even minder is,
kan het gebouw intensiever gebruikt worden. Yassine
Mami, van de BBS, gaf aan dat de activiteiten voor
kinderen tot 14 jaar heel goed lopen (vooral vanuit de
school en de kinderopvang). Voor de jongeren is het
de bedoeling een soort jongerencentrum te creëren;
daar worden nu initiatieven voor genomen (zie pagina
11). Voor de volwassenen kan het beter wat betreft
het aantal activiteiten. Nu zijn er voor hen bijvoorbeeld
een taalcursus, informatie over borstvoeding (GGD),
sportactiviteiten (yoga, basketbal enzovoort) en een
kookclub. De BBS mag meer een ontmoetingsplaats
worden en kan meer activiteiten aan.
Ten tweede hebben we met de aanwezigen teruggekeken op de succesvolle 'wijkschouw'. Veel bewoners
hebben op 19 oktober ergens in de buurt verteld wat
zij graag willen veranderen in onze buurt, bijvoorbeeld
het opknappen van de stationstunnel, de aanpak van
het Van Coehoornplein of het aanleggen van een geVoorbeeld van twee banken die dit jaar geplaatst gaan worden
veltuintje. Voor een heel aantal locaties zijn concrete
afspraken gemaakt voor aanpassingen of een vervolgoverleg.
Geen Boschveldoverleg
Tot slot zijn voor het Pieter Zeemanpark mogelijke locaties en
In plaats van het Boschveldoverleg begin februari komt er zasoorten zitgelegenheden gepresenteerd om nog te plaatsen.
terdag 5 maart Boschveld Live wintereditie, zie pagina 15 in
Vanuit de bewoners kwamen twee voorkeuren voor plekken
deze buurtkrant en zie ook www.wijkraadboschveld.nl. !
en men wil het liefst houten banken in dezelfde stijl als de bank
rond de boom nabij de Boschveldtuin.
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Denkend aan Boschveld

Tekst: De Denker
Foto: Johannes Lijzen

Bij een huwelijk beloof je trouw aan je partner, in voor- en tegenspoed. Trouw zijn in voorspoed lijkt daarbij makkelijk. Als je
geen problemen hebt, je je gezin kan geven wat nodig is en geluk de overhand heeft, dan lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Je
moet wel waken dat je dit niet te vanzelfsprekend gaat vinden
en dat je daardoor 'verwend' raakt. Immers als er tegenspoed is,
moet je daar ook mee om kunnen gaan. Het kan zijn dat er te
weinig geld is, je ruzie hebt met je buren of andere tegenslag.
En tegenslag hebben veel mensen de afgelopen jaren ervaren.
Er zullen weinig mensen zijn die zeggen dat corona nu een zegen is geweest. In eerste instantie hebben we gereageerd met
een soort schokeffect; hoe kun je het virus stoppen? De tegenspoed kwam ineens en moesten we een plaats geven. De gevolgen waren zowel positief als negatief. Mensen die getroffen
werden kregen veel steun, ouderen kregen hulp waar het mogelijk was, er ontstonden initiatieven van voedselpakketten en andere manieren om de sociale problemen, die het gevolg waren
van onze initiële reactie, op te vangen. Aanvankelijk konden we
redelijk omgaan met de tegenslag.
Nu zijn we twee jaar verder en blijkt dat de wijze waarop we om
zijn gegaan met deze tegenslag op sociaal gebied diepe wonden heeft achtergelaten. Ouderen zijn (nog meer) vereenzaamd, jongeren voelen zich depressief en sociaal geïsoleerd,
groepen ondernemers zijn financieel aan de grond geraakt. Ook
is er een enorme tweedeling in onze samenleving ontstaan (of
misschien was die er al, maar dan niet zichtbaar). Enerzijds is
dat begrijpelijk, maar anderzijds vraag ik me af of we nog wel
goed met tegenslag kunnen omgaan.
Op internet circuleert het verhaal wat je allemaal meegemaakt
hebt als je in 1900 geboren bent. De eerste wereldoorlog van
1914-1918, direct gevolgd door de pandemie van de Spaanse
Als een boom kon praten, wat zou die dan vertellen?
griep, een economische crisis in de jaren 20, een tweede wereldoorlog van 1940-1945, de moeizame opbouw na die oorlog,
van schaarste en woningtekort, de tijd van de hippies in de jaren Ik vraag me ook wel eens af wat een boom zou zeggen als die
kon praten. Klagen over honden die er tegenaan plassen, ver60 en de modernisering die vanaf de jaren 70 werd ingezet,
liefde koppels die hun initialen in de bast krassen, de lucht die
maar ja toen was je al aan het eind van je leven.
vuiler wordt, het weer dat steeds extremer wordt. Of is de
boom positief over de vogels die er nestelen, de zuurstof die
een boom produceert en waardoor het leven mogelijk is en
alles zien wat er gebeurt zonder dat de boom er last van
heeft.
Ook als muren zouden kunnen spreken, dan zou duidelijk
worden dat het leven soms rozengeur en maneschijn is en
soms zwaar tegenzit. Muren protesteren niet als ze gesloopt
worden.
Sommige mensen klagen erover dat hun vrijheid wordt ingeperkt. Ik weet wel dat ik ooit alleen woonde in een flatje van
50 m2, maar dat er in het verleden een gezin met vier kinderen had gewoond. Dan had je niet veel vrijheid in huis denk
ik maar zo. Dat was in de tijd dat geloof nog een belangrijke
rol speelde in het leven. Als vrouw had je je maar te schikken in een ondergeschikte rol aan de man, dat hoorde nu
eenmaal zo. Hoeveel vrouwen zouden toen geklaagd hebben over hun vrijheid? Maar als man moest je het ook maar
waar maken, je was immers wel verantwoordelijk voor je gezin.
De flat is ondertussen gesloopt en de tijden zijn veranderd.
Wellicht was het vroeger wel zwaarder dan nu en toch klagen mensen. Zouden we echt verwend zijn geraakt.
Ik denk dat veel bewoners in Boschveld het ook zonder corona al zwaar hadden. Voor hen is zoeken naar hulp en
steun belangrijk, maar was de afgelopen tijd zeker niet goed
mogelijk.
Tegenslag hoort bij het leven, maar het lijkt erop dat we er
steeds moeilijker mee om kunnen gaan. Tegenwoordig
sneuvelt een huwelijk na 15 jaar. Toch wonen er in onze
buurt stellen die het al 50 en soms al 60 jaar volhouden. Zou
het dan toch een geval van de tand des tijds zijn? Wat je ook
ziet is dat het aantal alleenstaanden, ook in onze buurt,
enorm hard oploopt. Tegenslag alleen verwerken is best
moeilijk, dat moet je echt samen doen. Ik hoop dan ook dat
we de komende tijd wat positiever in het leven kunnen gaan
staan, maar sta dan wel open voor elkaar. Het zou mooi zijn
als de boom over 20 jaar toch een positief verhaal over deze
tijd kan vertellen.
De Denker !
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ReparatieStraat zoekt vrijwilligers
Het is zaterdagmiddag. En lekker druk in Copernikkel. Bijna allemaal mannen. "Ha", zegt Leidi Haaijer, die zelf kleding repareert: "Dat klopt. Het zijn nog altijd vooral mannen die graag
bezig zijn met techniek. Maar deze mannen zijn bijzonder. Ze
hebben niet alleen veel kennis, ze willen die ook graag doorgeven aan mensen die er minder verstand van hebben. Daarom
is het belangrijk dat klanten meekijken en indien mogelijk zelf
ook meehelpen."

Doe je mee?

Proberen

Vrijwilliger worden

Dick komt aangelopen met zijn kapotte cd-speler. "Kom maar
eens hier met dat ding!" Het is Joop die meteen geïnteresseerd
is. Joop werkte vroeger als elektrotechnicus en later als directeur van een machinefabriek. "We gaan het proberen, maar ik
zeg je meteen dat we hier geen onderdelen tot onze beschikking hebben. Ik denk trouwens niet dat die nodig zijn. Want ik
vermoed dat het probleem in de potmeter zit. Om daarbij te
kunnen, moet het apparaat wel helemaal open en uit elkaar."

Tekst: Tjeu Cornet

Leidi Haaijer: "Je ziet wat hier gebeurt. Buurtbewoners helpen
elkaar om spullen een langer leven te geven en niet meteen
weg te gooien. Er zijn momenteel zo'n zes vrijwilligers actief
als reparateurs. Maar de vraag is groot. Daarom zoeken we
nog steeds enthousiaste nieuwe medewerkers, die dit vrijwillig
willen doen en die een eigen gereedschapskist tot hun beschikking hebben.”
Heb jij interesse om vrijwilliger te worden bij de ReparatieStraat? Meld je dan aan bij Copernikkel. Dat kan door contact
op te nemen met Leidi Haaijer op telefoonnummer 06 - 2521
5340, of mailen naar info@copernikkel.nl. Heb je iets te repareren? De ReparatieStraat bij Copernikkel aan de Copernicuslaan 308 is elke tweede zaterdag van de maand open van
12.00 tot 15.00 uur. !

Al tien jaar

Onder het motto 'wat kapot is, kun je maken',
startte de ReparatieStraat zo'n tien jaar geleden. Het initiatief kwam van enkele ondernemers op het Grencoterrein, die samen het
Boschveld Ambacht Centrum vormden. Zij
voelden zich betrokken bij de buurt en hielpen af en toe bewoners met het repareren
van hun spullen. Dat gebeurde in de brede
gangen van het complex, zodat men al gauw
sprak van de ReparatieStraat. Ook nu het
evenement is verhuisd naar Copernikkel heet
het nog steeds de ‘ReparatieStraat’.

Doet ’t weer!

In Copernikkel melden zich intussen enkele
nieuwe klanten. Voor de ene klant levert het
een gerepareerd apparaat op, een andere
klant wordt teleurgesteld omdat het apparaat
niet te repareren is. Na anderhalf uur prutsen
en sjorren aan de cd-speler lukt het Joop en
Dick samen het apparaat open te maken en
de potmeter te onderzoeken. Het ding blijkt
nog te repareren ook. Dick en Chantal zijn er
dolgelukkig mee, want de fraaie cd-speler
doet voortaan weer wat-ie moet doen: muziek
laten horen op elk gewenst volume.

Datum
Zaterdag 5 maart
Woensdag 2 februari
Zaterdag 12 februari
Zaterdag 12 maart
Maandag 28 maart
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Tijd
14.00
14.30
12.00
12.00
19.30

Openingstijden: maandag t/m donderdag: 10.00 tot 20.00; vrijdag 10.00 tot 21.00
zaterdag 10.00 tot 20.00 en zondag 11.00 - 20.00

Agenda komende 2 maanden
Wat
Boschveld Live!
Tuinklup
ReparatieStraat
ReparatieStraat
Boschveldoverleg

Waar
BBS
Boschveldtuin
Copernikkel
Copernikkel
BBS

Door Wie
OBB
Boschveldtuin
Copernikkel
Copernikkel
OBB

