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20 augustus was 's-Hertogenbosch
de startplaats voor de tweede
etappe van de Vuelta (Ronde van
Spanje). Eerst werd een geneutraliseerde ronde door de stad gereden. Het peloton begon bij de ZuidWillemsvaart en na een rondje
door de Binnenstad kwam het peloton door de spoortunnel op de
Christiaan Huygensweg en na een
rondje over de rotonde reden de
renners via de Leeghwaterlaan,
Nelson Mandelalaan en Parallelweg naar de Brabanthallen.
Hier vond de echte start plaats en
verliet het peloton via de Rietveldenweg de stad.
Veel mensen stonden langs de
weg om een glimp van de renners
op te vangen. Hiervoor was ook de
ruimte, want al weken voor deze
etappe stonden er borden dat de te
volgen wegen afgesloten zouden
zijn. Het mooie weer zal ook zeker
een rol hebben gespeeld.
Helaas was de start niet op TV te
zien, alleen online was de start te
volgen. Daar keken overigens opvallend veel mensen naar, al was
het maar om te zien waar het peloton zich bevond. ●
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Samen 28 dagen niet roken in oktober
Wil jij ook graag stoppen met roken?
En kun je daar wel wat hulp bij gebruiken?
Doe mee met Stoptober; 28 dagen niet roken in
oktober.
Meer dan een kwart miljoen mensen hebben de
afgelopen jaren al succesvol meegedaan. En wat zij kunnen, kan jij ook!
Ga direct naar www.stoptober.nl en schrijf je in!
Download daarnaast de Stoptober App en ontvang dagelijks positieve berichten
die je aanmoedigen om je stoppoging door te zetten, ook als het even minder gaat.
De Stoptober App helpt je gemotiveerd te blijven!
Stoppen doen we samen! Jij doet toch ook mee? ●
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Het Van Coehoornplein is doorgaans een rustig plein, terwijl
het aan de voorkant druk is met mensen die hun boodschappen doen in het winkelcentrum. De meeste mensen die op het
Van Coehoornplein wonen kennen elkaar amper of niet. Niet
zo gek, want zo gaat het in veel buurten. Niek, die met zijn
vriendin al een paar jaar op het plein woont, vond dat het de
hoogste tijd was om hier verandering in te brengen. "Kijk, ik
ken de mensen uit mijn portiek wel, maar de rest niet. Ik dacht
al langer daar wil ik graag verandering in brengen."

Samen met een andere Niek en Nancy bedachten ze een plannetje. Gezamenlijk vonden ze dat het de hoogste tijd was om
wat leuks te organiseren op het plein om zo elkaar (beter) te
leren kennen. Er was drie kwartier voor nodig om het plannetje

uit te werken. En zo organiseerden de drie N's een pleinborrel
met een barbecue. Niek: "Gewoon een borrel en een barbecue. Zo laagdrempelig mogelijk. Niet moeilijk doen met inschrijfgeld of verplicht aanmelden, maar gewoon zeggen: we
organiseren een barbecue, we hebben muziek. Neem zelf je
drankjes en eten mee. Wij hebben iemand die achter de barbecue staat die van bakken en braden houdt. De uitnodigingen
waren snel geregeld."

Vrijdag 26 augustus was het dan zover. De eerste editie van de
pleinborrel zag het daglicht of liever gezegd: het avondlicht.
"De belangstelling was best groot, er waren rond de twintig
mensen. Ik had van tevoren al gezegd: 'al zijn we met z'n zessen, dan vind ik het toch geslaagd. Iedereen was enthousiast,
want je deelt toch verschillende dingen met elkaar en dan is
het wel leuk om elkaar beter te leren kennen", aldus Niek.
Terwijl de barbecue zijn werk deed om alles hapklaar te maken
zoals spareribs, maar ook vegetarische burgers bleef het gezellig tot in de late uurtjes. Een jongedame uit de Celsiusstraat
had ook heerlijke veganistische en suikervrije lekkernijen gemaakt. Naarmate de avond vorderde werd ook nog een zelfgemaakt drankspelletje met ringetjes gespeeld. Mensen bleven
lang hangen. Heel gezellig. Niek: "Ik lag om half vier op bed,
dat zegt genoeg. Het was heel leuk om zo mensen die vlakbij
wonen te leren kennen."
Volgend jaar de tweede editie! ●

In het afgelopen jaar heeft de Bewoners Advies Groep (BAG) de gemeente voor allerlei aanvragen een positief advies gegeven,
bijvoorbeeld voor het verfraaien van boomcirkels, een jubileumfeest, een partytent die door de buurt gebruikt kan worden, een
boekenproject enzovoort.
Er is nog geld beschikbaar waarvoor tot 1 december 2022 een aanvraag gedaan kan worden (op het moment van schrijven circa
€ 8000).
Dus heb je een plan voor je buurt of is er iets
nodig waar je met je straat of de buurt gezamenlijk gebruik van kunt maken, schroom niet
en doe je aanvraag via https://www.shertogenbosch.nl/wdbudget
Je hebt hierbij wel je DigiD nodig.
Mocht je het lastig vinden om de aanvraag in
te dienen, dan helpen de medewerkers van
Copernikkel en Farent (Wijkplein, BBS) je
graag; loop daar gewoon even binnen en
vraag om hulp bij het invullen van de aanvraag. Het handigst is om alles van tevoren al
goed op een rijtje te hebben, dus ook hoeveel
je precies nodig hebt voor (eventuele onderdelen) en of je ook al geld krijgt van anderen.
Meer informatie kun je vinden via gemeentelijke website
https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget ●
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Willem van Engelen heeft figuurlijk gesproken zijn fiets aan de
wilgen gehangen. Jarenlang is hij fietsreparateur geweest van
het project 'Wij gaan fietsen'. Daarnaast was hij ook actief bij
de Reparatiestraat. In die context heeft Willem veel betekend
voor Boschveld. Maar nu is het mooi geweest. De jaren gaan
tellen en zo is het nu de tijd voor andere dingen. Alleen zal in
zijn leven de 'fiets' altijd wel een centrale rol blijven spelen.
Niet zo vreemd, want al op 12-jarige leeftijd werkte Willem op
zaterdag bij de plaatselijke fietsenmaker in Veldhuizen. Daar is
de liefde voor de fiets ontstaan. Eenmaal woonachtig in Den
Bosch sleutelt hij dan verder aan fietsen. Terwijl hij bij KPN
werkt gaat Willem elke vrijdag en zaterdag aan de slag bij fietsenmaker Van Dooremalen in de Helftheuvelpassage. Na een
paar jaar stopt Willem daarmee.

Maar het bloed kruipt waar het niet kan gaan. Als in 2001 Wim
de Bekker van het PUB (Pastoraal Uitzend Bureau) aan hem
vraagt of hij als fietsenmaker aan de slag wil met dak- en thuislozen hoeft hij niet lang na te denken. Ook na zijn pensionering
blijft hij daar werken.
Als het PUB naar de Buitendijk verhuist, maakt hij kennis met
Ton Joore. Ton is dan op de woensdagmiddagen bezig met
een groep kinderen uit Boschveld om fietsen te repareren,
maar zoekt huisvesting. De club van Ton is welkom op de Buitendijk.
Het leuke is dat de dak- en thuislozen van het PUB de kinderen gaan helpen. Mooier kan haast niet. Het initiatief krijgt
waardering van burgemeester Rombouts en BrabantWonen.
Deze laatste stelt een garagebox aan de Kelvinstraat in Boschveld ter beschikking. In eerste instantie alleen voor de kinderen, maar al snel komen de moeders mee om te helpen. Enkelen van hen krijgen ook fietsles. De Fietswerkplaats in Boschveld is een feit en Willem is er bij.
Eind 2015 gaat Willem met Simon en Ahmed iedere donderdag
fietsen repareren bij de noodopvang voor Syrische vluchtelingen in het Autotron te Rosmalen. De Fietswerkplaats in Boschveld zorgt er voor dat belangstellenden fietsles krijgen en een
fietsdiploma kunnen halen. Vervoer van het AZC naar de Kelvinstraat wordt door allerlei vrijwilligers geregeld. Als de bewoners van het AZC een fietsdiploma hebben gehaald kunnen ze
een gratis gerepareerde fiets krijgen bij Willem.
In 2016 maakt het Cementrum in Noord ruimte vrij om alle gedoneerde fietsen te herbergen. Later wordt hier ook het gereedschap om fietsen te repareren gestationeerd. Willem gaat
hier met andere vrijwilligers voortaan fietsen repareren 'Yalla
Biskleet!' oftewel: ‘Wij Gaan Fietsen’ is geboren en is nog
steeds springlevend maar voortaan wel zonder de bezielende
leiding van Willem, want zijn fiets hangt nu aan de wilgen.

●

Mag ik ons even voorstellen?
Wij zijn Merve en Gerijel en
zijn de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang (BSO) van kindcentrum Boschveld.
Als de schooldag voorbij is,
dan komen de kinderen die
nog niet naar huis kunnen bij
ons. Wij vangen de kinderen
op van ouders die werken of
studeren. Ook tijdens de schoolvakanties is de BSO geopend. Ook afgelopen zomervakantie
waren hier kinderen. Dan maken we er altijd een extra gezellige periode van. We hebben dan veel meer tijd om wat grotere

activiteiten te doen. Zo zijn we
gaan bowlen, lasergamen en hebben we aan een zeskamp meegedaan. We hebben forten gebouwd, gebakken, zijn met de bus
op pad geweest en hebben watergevechten gehouden. Ook is er
iemand met reptielen langs geweest. We hebben veel over reptielen gehoord en gezien en
mochten ze zelfs vasthouden.
Het was een leuke zomer! ●
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Rondom de BBS zijn ook een aantal stoeptegels te vinden met
een mozaïek erin. Deze zijn ooit aangebracht bij de ingangen
van het OKC (Ouder Kind Centrum), dat zat in een gebouw
naast het voormalige buurthuis, en het Overpad (school voor
speciaal onderwijs dat eerst stond op de plek van de huidige
BBS). Een deel van de tegels is teruggelegd bij de BBS. De tegels zijn gemaakt door kinderen uit Boschveld.
Wellicht minder goed zichtbaar, maar ook wel kunst, zijn de
glas in lood ramen in het Grasso-gebouw. Deze ramen zijn
aangeboden door het personeel bij het 100-jarig bestaan in
1958. Het is een ontwerp van Marius de Leeuw en geeft diverse bedrijfsonderdelen weer.

Langs de Copernicuslaan staat nog een kunstwerk, al zullen
velen het niet als kunst beschouwen. Het gaat om de blokken
en rode rekken. In 1986 werd dit kunstwerk met de naam
Kunst van het Vierkant neergezet. Het bestaat uit een stalen
raster van roze-rode vierkanten, betonnen blokken op zithoogte en houten palen. Het is een ontwerp van Therèse Legierse.
Het werd in opdracht van de gemeente geplaatst als stadsverfraaiing. Het was niet alleen bedoeld als kunst om naar te kijken, maar ook om gebruik van te maken in de vorm van spelen/ recreëren.

Bij de spoortunnel, vlakbij de Christiaan Huygensweg, staat
ook nog een beeld. Dit beeld is in 1955 gemaakt door de Bossche Kunstenaar Frans van der Burgt (1915 – 1985). Het beeld
heet Cultuur en Arbeid en bestaat uit een man- en vrouwfiguur
in boerenkleding. De vrouw houdt een bos bloemen vast die de
man aanneemt. In zijn armen houdt hij een tandwiel. Volgend
uit de titel van het beeld zijn het de personificaties van Cultuur
en Arbeid. De vrouwfiguur met bloemen staat voor ‘cultuur’ en
de man met het tandwiel personifieert ‘arbeid’. De keus voor
de personificaties komt mogelijk voort uit de verbinding met
stadswijk West waar in de jaren vijftig het industrieterrein De
Rietvelden werd aangelegd. De tunnel verbindt in die zin de arbeid van het industrieterrein met de cultuur van de binnenstad.
Een andere mogelijkheid is dat ‘cultuur’ staat voor de agrarische cultuur. Het beeld werd in 2015 gereinigd en hersteld bij
aanpassing van de overgang over de Christiaan Huygensweg.
Een ander kunstwerk is te vinden op, of wellicht beter in, de
Paardskerkhofweg. Het gaat om het Keramisch Spoor van
Christine Jetten. Dit kunstwerk van 147 betonnen platen, ingeklemd tussen het voormalige spoor, heeft keramische elementen die verkleuren bij nat weer. Het werd op 7 april 2017 ‘onthuld’ en in 2020 herzien (het losse grit werd in epoxyhars vastgelegd).
Het meest recente kunstwerk is de muurschildering op de zijgevel van de flat op de Copernicuslaan/ Oude Vlijmenseweg.
Het kunstwerk is van de Braziliaanse kunstenaar Pixote Mushi
en is een ode aan een overleden vriend en de Braziliaanse cultuur. Het werd 10 mei dit jaar onthuld.

Er lijkt weinig kunst te zijn, maar als je alles op een rijtje probeert te zetten, dan is er best veel. Voor het gemaal aan de
Oude Engelenseweg staat nog een pomp als herinnering nadat het gemaal is opgeknapt in 2015, maar of je dat als kunst
moet beschouwen?
Ook in de oudere gebouwen zat er kunst. Zo waren er bij de ingangen van de scholen (toen was er nog een jongens- en
meisjesschool) twee reliëfs van Marius de Leeuw. Bij de sloop
van de gebouwen is één reliëf gesneuveld, de ander is nu te
vinden in de foyer van de BBS. Het gaat om een afbeelding
van H. Clemens Maria Hofbauer en H Gerardus Majella (toevallig ook de namen van de scholen: Clemens- en Gerardusschool).
Ook in de gevel van de Hertog Jan school (een UTS/ MULO)
zaten nog twee reliëfs. Deze zijn tegenwoordig ondergebracht
bij de bewoners van BWWB. Het gaat om reliëfs van een jongen te paard en Gerardus Majella (patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen).
Aan de huidige BBS hangt een kunstwerk. Het heeft de vorm
van een zon en is ontworpen door Rieneke de Vries. De zon
staat voor warmte, energie en positiviteit. Ook aan de voormalige basisschool hing een kunstwerk. Het was een plexiglazen
beeltenis met daarin vijf kinderen die diverse sporten uitbeelden. Het is gemaakt door de Bossche kunstenaar Henri Titselaar (1917 - 2013). Zover bekend is dit het enige kunstwerk
van Titselaar van plexiglas dat in de openbare ruimte te zien
was. Sinds 2018 hangt het aan de gevel van de BBS Hambaken.

Je zou ook verwachten dat bij
de kerk wel kunstwerken te vinden zouden zijn. Ik kwam echter niet verder dan een klein
stenen reliëf boven de brievenbus, waarschijnlijk een beeltenis van Maria (of beter: Onze
Lieve Vrouwe van de Eeuwigdurende Bijstand).
Ooit bedoeld als project om bewoners elkaar te laten ontmoeten is er op het pleintje tussen
de Röntgenstraat en Ampèrestraat (nu afgesloten) op de
schuttingen een vorm van kunst
ontstaan.
Kunst is er natuurlijk niet alleen in abstracte vorm. Er zijn diverse kunstprojecten in de buurt geweest, het Makershuis en
Kunsthal Boschveld heeft er gezeten en je kan zelfs zover
gaan dat je architectuur als kunst beschouwt. Er is ook een
aantal jaren een wijktheater geweest. Ongetwijfeld zijn er ook
kunstenaars onder de bewoners, soms zelfs te zien in Copernikkel. Zelfs het Boschveld Ambacht Centrum kun je als een
zekere vorm van kunst zien. Het is maar waar je de grens legt.
Door de jaren heeft kunst een rol gespeeld in Boschveld.
Ongetwijfeld is er nog wel meer kunst in de buurt te vinden. Ik
hoor het graag. U kunt me mailen op
geschiedenis@boschveldbeweegt.nl. Een gedeelte van de geschiedenis van Boschveld heb ik al online gezet op
boschveldbeweegt.nl/geschiedenis. ●
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Directrice Anouk Schipper: "De leerkrachten zijn blij om weer te
mogen beginnen. Ik ben superblij dat we het schooljaar met een
compleet team kunnen beginnen. Het is ook heel fijn dat we dit
jaar weer feestelijk het jaar kunnen openen, want de afgelopen 2
jaar moest dat vanwege de coronamaatregelen allemaal volgens
strakke lijntjes."

En feestelijk zag het er inderdaad uit. Er waren ballonnen en
een rode loper. De kinderen waren er ook vroeg bij. Al vanaf
08.10 uur begon het schoolplein vol te lopen. Niet alleen met
kinderen, maar ook de ouders, want die mochten deze keer
even mee de verschillende units in. Het was ook een mooie gelegenheid voor de kinderen en ouders om elkaar weer te ontmoeten.
Voordat het moment van de opening daar was, stelde Anouk de
teams die bij de units horen voor. Hiervoor was er zelfs een podium neergezet. De leerkrachten kregen allemaal een applaus
van de kinderen en ouders. Nog niet alle leerkrachten waren
aanwezig, want een paar hadden nog vrij. Anouk wenste iedereen een plezierig schooljaar.
Voor de ingang was een lint opgehangen. Nadat er keurig door
iedereen van 10 naar 1 was geteld, werd het lint door Rifka (één
van de leerlingen) doorgeknipt. Hierna mochten de kinderen en
ouders op zoek naar hun unit. Dat was voor sommigen wel even
zoeken. Sommige ouders waren nog niet zo bekend met het
schoolgebouw, maar kregen zo wel de kans om te zien waar
hun kind les gaat krijgen dit jaar.
De namen van de kinderen waren keurig op het raam geplakt,
zodat het zoekwerk iets makkelijker werd en al snel zaten de
meeste kinderen netjes in een cirkel in hun unit. Daarna volgde
het afscheid. Dat was niet alleen moeilijk voor de kinderen, maar
ook voor sommige ouders. Rond 08.45 uur konden de deuren
dicht en het kennismaken en lesgeven beginnen.
Anouk: "We gaan dit jaar ook weer werken met Kidsreporters.
Ze zullen zeker weer contact met jullie opnemen." Wij van de redactie zullen dat met enthousiasme verwelkomen, want de inbreng van kinderen en jongeren in deze krant kan een stuk beter. ●
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De eerste Wijkmaaltijd was er al bij de afsluiting van het seizoen voor Copernikkel op 15 juli. Er was toen een klein feestje
en een Wijkmaaltijd in de Boschveldtuin. Tientallen buurtbewoners die actief zijn bij een van de initiatieven van de coöperatie
Copernikkel waren erbij. Het zonnetje ook!
De koks van de BoschveldWereldkeuken hadden heerlijke dingen gemaakt maar er werd ook allerlei lekkers meegebracht
naar de tuin door buurtbewoners. Selma, van de NaaiMeetUp,
kookte in de 'heksenketel' van de Boschveldtuin boven een
vuurtje ook nog een heerlijke soep.
Er werd ook nog even stilgestaan bij de geboorte van Lorin
Zahra. De eerste dochter van Tufan en eerste kleindochter van
Ilknur, beide koken wel eens voor de Wereldkeuken. Dus werden Ilknur, Tufan en Lorin uit volle borst toegezongen door iedereen, onder begeleiding van Franko op gitaar.

De Wijkmaaltijd wordt verzorgd door de BoschveldWereldkeuken én bewoners van Boschveld, Deuteren en Paleiskwartier.
De intentie is gezellig samen koken, samen eten en natuurlijk
ook weer opruimen! We doen dat op de Boschveld manier dus.
Elke laatste vrijdag van de maand ben je van 18.00 tot 20.00
uur welkom in de activiteitenkeuken van BBS Boschveld. Bij
mooi weer zitten we in de Boschveldtuin of buiten op het terras
bij de keuken.
Geef op de dag van de Wijkmaaltijd vóór 10.00 uur door of je
mee wil eten en of je vegetarisch eet. Meld je aan via whatsapp (06 - 2521 5340) of via email wijkmaaltijd@copernikkel.nl
of loop gezellig even binnen bij Copernikkel. Betalen kan bij
binnenkomst contant of met pin/contactloos.
Je kunt jezelf opgeven als je de Wijkmaaltijd zelf eens wil koken! Met de buurvrouw of buurman of met vrienden. Vraag
daar meer info over bij Copernikkel: 06 - 2521 5340.
De Wijkmaaltijd is bedoeld voor mensen met een kleine beurs.
De bijdrage voor de Wijkmaaltijd proberen we zo laag mogelijk
te houden en is € 6,- per persoon. Je kunt er als deelnemer
ook voor kiezen een zogenoemde 'uitgestelde maaltijd' te doneren. Copernikkel kan dan een bewoner uitnodigen die niet
zoveel geld heeft maar zo toch mee kan doen aan de Wijkmaaltijd. ●
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Een aantal bomen in de buurt was ineens tot een meter boven de grond afgezaagd. Dit
verbaasde meerdere bewoners en vooral het waarom. Er bleek wel een idee achter te
zitten, maar iemand die er meer over kon vertellen heeft zich nog niet gemeld bij de redactie. Ook bij de gemeente bleek een aantal medewerkers verrast over deze actie en
ongetwijfeld wordt er nu uitgezocht hoe de vork aan de steel zit. Waren de bomen dood
en/of ziek? Vormden ze een gevaar? Was het een vergissing?
Het is wel raar en ook is nog niet duidelijk of er komend najaar nog vervangende bomen
komen. Normaal zou de werkgroep Groen en Spelen op zoek gaan naar een antwoord,
maar helaas is deze werkgroep afgelopen zomer gestopt door een te
kort aan vrijwilligers. Wellicht weten we er in de volgende Buurtkrant meer over te vermelden
Eerder dit jaar is er in het Westerpark een onderzoek geweest
naar de staat van de bruggen.
Deze zijn in het jaar 2000 gebouwd. Een aantal bruggen bleek
een grondige opknapbeurt nodig te
hebben. Ondertussen is men daar
mee begonnen. De eerste brug die
werd aangepakt was die bij de speeltuin. Er zou ook gewerkt worden om de
doorgang richting de huizen van een fraaier materiaal te voorzien, want de
stalen platen die er nu liggen zijn niet echt mooi. Wellicht is bij de uitgave
van deze krant het werk al klaar
Bij de Simon Stevinweg is men ook druk bezig. Er worden allerlei leidingen en kabels in de grond aangebracht, mede om te
werken aan een systeem voor grondwaterzuivering. Dit levert regelmatig verkeershinder op. In de periode 27 tot en met 30 september zal er overdag met beperkingen rekening gehouden moeten worden.
Ook bij de Simon Stevinweg is men bezig met de sloop van
het tweede deel van het Van Maerlant college. Het eerste deel
werd al eerder gesloopt en is ondertussen vervangen door
nieuwbouw. Deze is op 24 juni jongstleden opgeleverd. De
nieuwbouw van het tweede gedeelte moet klaar zijn bij aanvang
van het schooljaar 2023-2024.
Over bouwen gesproken; aan de andere kant van de buurt is
men bezig om de nieuwbouw van Weener XL te realiseren. Het
hoogste punt is al bereikt en de totale omvang van de bebouwing wordt al goed zichtbaar. De bedoeling is dat in dit duurzame gebouw in het voorjaar van 2023 de eerste medewerkers
aan de slag gaan.
Ook bij Vlek 21 (Copernicuslaan/ Oude Vlijmenseweg) is men
begonnen met bouwactivteiten. Na een vertraging door een bodemsanering, wordt er nu gewerkt aan de fundering. Wat de vertraagde start voor invloed heeft op het vervolg van bouw in Vlek
21 is nog niet duidelijk.

Op zondag 11 september vond de Urban Trail Series plaats.
Niet zomaar een hardloopwedstrijd over 5 of 10 kilometer, maar
een parcours dat dwars door gebouwen en instellingen ging.
Ook de Boschveldtuin en Resto van Harte maakten onderdeel
uit van het parcours.
De eerste plannen voor de bouw bij EKP-Noord zijn klaar en
liggen tot 24 oktober bij de gemeente ter inzage voor zienswijzen. De eerste fase omvat 400 woningen, de bouw van KuBus
(Kunst & Business), een mobiliteitshub en horeca. De bedoeling
is dat eind dit jaar of anders begin 2023 met de bouw wordt begonnen.
Op verzoek van de gemeenteraad komt er een evaluatie van
het digitaal parkeren zoals dat vorig jaar is ingevoerd. Sinds april
is in de diverse buurten gekeken hoe het staat met de parkeerdruk. Met deze bevindingen gaat de gemeente nu het gesprek
aan met wijkvertegenwoordigers om te kijken wat de ervaringen
van de bewoners zijn. Er zullen zeker opmerkingen zijn, want er
is regelmatig opgemerkt dat de 100 uur per maand die bewoners kunnen kopen voor hun bezoekers regelmatig onvoldoende
is, bijvoorbeeld bij mantelzorg of instellingen in de buurt. ●

Maandag
Dinsdag
Zernikestraat 2
☎ 073 • 822 5380 / www.kijkopkoo.nl
wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl

09.00
09.00
13.00
Woensdag 13.00
Donderdag 09.00

-

12.00 uur
12.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
12.00 uur

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

Middelbare schoolspreekuur

Dinsdag

09.00 - 12.00 uur

Bureau Sociale Raadslieden

Dinsdag

13.00 - 16.00 uur

Buurtteam

Woensdag

10.00 - 12.00 uur

Wijkagent: per telefoon 0900 - 8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Tomas Sluiter of mailen naar tomas.sluiter@politie.nl
Opbouwwerkers, 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

Lastige telefoontjes? Moeilijke brieven? Of een computer die
niet doet wat jij wil? Misschien kan het Wijkplein je helpen! Je
krijgt eerst een kopje koffie/thee. Daarna word je geholpen door
een vrijwilliger. Zij zijn getraind om je te ondersteunen bij allerlei
vragen of problemen. Soms is je vraag direct opgelost en soms
moet je nog een keertje terugkomen. Ook hebben we spreekuur
van het Buurtteam en Bureau Sociale Raadslieden.
Al jarenlang zijn we werkzaam in deze buurt, voorheen als wijkwinkel in de voormalige Pastorie aan de Edisonstraat. Sinds
2015 zijn we te vinden in BBS Boschveld aan de Zernikestraat.
Geen hulp nodig, maar zou je wel iemand willen helpen? Wij
hebben altijd plaats voor een vrijwilliger. Je ondersteunt bewoners met hun vragen of bent gastheer/gastvrouw. Als vrijwilliger
krijg je diverse trainingen aangeboden om kennis op te doen. Je
kan daarbij zelf besluiten waar je aan wil deelnemen. ●

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, met daarbij een
nieuw spreekuur bij het Wijkplein: Het middelbare schoolspreekuur.
Op dinsdag tussen 09.00 en 12.00 uur kun je binnenkomen
voor informatie of vragen rondom de middelbare school.
Jantien Petersen is als brugfunctionaris in de stad aan het
werk. Jantien vertelt: "De middelbare school is voor veel leerlingen en ouders verder weg dan de basisschool, (meestal)
gaan de leerlingen zelfstandig naar de middelbare school. Als
ouder heb je misschien vragen over hoe het gaat op de middelbare school, vragen over een brief of email die je hebt ontvangen of je hebt andere vragen. Hiervoor kan je terecht bij het
middelbare schoolspreekuur."
Een spreekuur voor alle ouders/verzorgers als je vragen hebt

over:
♦ De aanschaf van een laptop, fiets, schoolspullen of iets anders wat je kind nodig heeft;
♦ Hoe je je kind kan helpen met huiswerk;
♦ Hoe werkt Magister (de app die veel middelbare scholen gebruiken);
♦ De middelbare school waar je kind op zit;
♦ De verschillende middelbare scholen in Den Bosch;
♦ Andere vragen rondom onderwijs en opvoeden.
Het spreekuur is tijdens de openingstijden van het Wijkplein op
dinsdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Mocht je een andere afspraak willen dan kan je Jantien rechtstreeks mailen via
j.petersen@bosschevakschool.nl ●

Maar net als bij de gezondheidsmarkt, die 's-middags op dezelfde dag was gehouden, stak het
weer hier een stokje voor. Vandaar dat we de buitenbioscoop naar binnen moesten verplaatsen.
In de foyer van de BBS werd de Disneyfilm Encanto vertoond. Onder het genot van popcorn en
chips konden de kinderen op grote kussens en de ouders op een bankje of stoel deze mooie
familiefilm bekijken.
Het was lekker warm, droog en zeker heel gezellig! ●

Met de gele bus van Farent reden we naar de Oude Vlijmenseweg. Hier aan de rand van Boschveld parkeerden we even
voor 19.00 uur de gele bus voor de ingang van de middelste
flat. Goed zichtbaar voor bewoners van de drie flats. De statafels werden uit de bus gehaald en de koffie en thee klaargezet. En nu was het afwachten op de bewoners. Altijd een spannend moment omdat je nooit zeker weet of er bewoners naar
buiten komen en met ons in gesprek willen gaan.

Maar al snel kwamen bewoners uit de eerste en derde flat naar
ons toe. Over en weer stelden we ons aan elkaar voor. Wij waren vandaag met zijn drieën; Jill Franken (maatschappelijk
werker Farent), Antwan de Bodt (cliëntondersteuner MEE) en
ik Wim Smeets (opbouwwerker Farent). Frappant was dat een
bewoonster zei tegen Jill en Antwan, “Goh nu heb ik ook een
gezicht bij jullie als ik jullie spreek”. Bleek ze, als medewerker
van de Voedselbank, vaker contact te hebben gehad met hen.
Daarnaast was ze ook nog lid van de Cliëntenraad van Farent.
Ja en jij bent als man met de hoed zichtbaar en bekend in de
buurt, zo werd geopperd.
Als snel ontstonden er meerdere gesprekken over onderwerpen als ‘de historie, bouw van en wonen in de flats’ en ‘de verbondenheid met Boschveld’.
Sommigen woonden er al vanaf de bouw in 1995. In de middelste flat waren de meeste (particuliere) huurappartementen.
Sommigen hadden nauwelijks een binding met Boschveld, anderen wel.
De Boschveldtuin, de BBS en het Wijkplein, het Buurtteam,
Resto van Harte, Copernikkel en de NaaiMeetUp, de gevarieerde bewoners, alles kwam aan bod.
Na een poosje kwam een
jong stel uit de middelste
flat ook nog naar beneden.
Zij werkten beide in de
zorg, wat ook weer interessante gespreksstof opleverde.
Tegen 20.30 uur was het al
aardig donker geworden
en de benen werden vermoeid van het staan. Tijd
om alles in te pakken en
naar huis te gaan. Het was
een leuke en informatieve
ontmoeting. ●

Er stonden meerdere leuk
versierde kramen in de foyer.
Bezoekers konden hier informatie krijgen over gezonde
voeding en levensstijl en over
activiteiten en sporten die in
de buurt aanwezig zijn. Daarnaast kon men info krijgen
over financiële vergoedingen
voor sporten, hersengym,
yoga en nog veel meer.
Ook was er een voedingsquiz
waarbij de kennis van de bezoekers over gezonde voeding getest werd. Wat zeer in
de smaak viel was de
smoothie-fiets. Op twee fietsen konden de bezoekers een heerlijke gezonde
smoothie voor zichzelf maken. Gracia en Daniël, de aanwezige beheerders van
de BBS, hadden er duidelijk plezier in toen ze hun smoothie al fietsend aan het
maken waren.
Het was informatief en gezellig op de gezondheidsmarkt. Het aantal bezoekers
had wat meer mogen zijn. Die waren waarschijnlijk vanwege het grillige weer thuis
gebleven.
Een bedankje voor de organisatoren van de gezondheidsmarkt, het Buurtteam (Farent & MEE), de GGD en ’S-Port is zeker op zijn
plaats. Zij hebben veel tijd en energie gestoken in de realisatie van deze gezondheidsmarkt.
Bedankt hiervoor!

info@wijkraadboschveld.nl

Op een zwoele donderdagvond werd op 1 september de tweede zomereditie van Boschveld Live georganiseerd op het plein
naast BBS Boschveld. Werden vorig jaar de bewoners nog letterlijk opgetrommeld, was de muzikale noot dit jaar veel ingetogener, maar wel heel passend bij het zomergevoel. Zanger/
gitarist Wim Dictus en percussionist Mostafa Betaree brachten
tijdens hun vierde optreden Zuid-Amerikaanse klanken met
Spaanse teksten. Ongeveer 40 bewoners genoten van de muziek en de meesten bleven ook zitten tijdens het informatieve
gedeelte.

Laurens van Voorst is ondertussen een bekend gezicht om
Boschveld Live aan elkaar te praten. Over onderwerpen, die
besproken kunnen worden, heeft hij niet te klagen. Op zichzelf
verbazend dat hij het allemaal in 1 uur aan bod laat komen.
Als eerste was er aandacht voor de werkgroep Groen en Spelen. Nicole Pakker lichtte toe dat deze werkgroep na 17,5 jaar
is gestopt omdat er te weinig vrijwilligers zijn om de werkgroep
draaiende te houden. Dat de werkgroep eigenlijk nog steeds
nodig is, blijkt wel, want onlangs zijn er een aantal bomen zonder enige aankondiging op een meter hoogte afgezaagd.
Nicole gaf aan dat ze trots is op de Boschveldtuin, die dit jaar
alweer 10 jaar bestaat. 24 september zal dit gevierd worden
met diverse activiteiten tussen 10.00 en 18.00 uur.
Laurens wilde graag weten hoe het was gegaan met de
Kindervakantieweek. Tijdens de wintereditie van Boschveld
Live was er nog gezocht naar vrijwilligers. Aanjaagster Liesbeth van Malsen moest Laurens teleurstellen, want ook dit jaar
waren er geen vrijwilligers en daarmee ziet een toekomst
voor een Kindervakantieweek in Boschveld er niet goed
uit.
Sinds er betaald parkeren is ingevoerd, zijn er nogal
klachten van mantelzorgers. De goedkope uren zijn vaak
al snel op en dan moeten mantelzorgers het volle pond
betalen. Dat leidt nogal eens tot problemen. Farent (Wijkplein) kan eventueel hiermee helpen. Later op de avond
gaf Yasine Mami (manager BSS) aan dat er voor de bezoekers van de BBS ook meer uren beschikbaar zijn voor
goedkoop betaald parkeren. Dit was nodig omdat het
aantal bezoekers van BBS Boschveld terugliep. De BBS
is overigens deze zomer gepoetst en geverfd.
Als er overleg moet zijn met de gemeente, dan is de wijkraad het officiële orgaan voor de buurt om deze onderhandelingen te voeren. De wijkraad wordt gevormd door
vrijwilligers uit de buurt, waarvan een aantal mensen zijn
gekozen in het bestuur. Dit bestuur kan wel wat versterking gebruiken. Recentelijk nam voorzitter Johannes
Lijzen afscheid. Dat deed hij ook al in 2010 waarop Laurens vroeg of hij wellicht nog een keer terug zou komen?
Johannes gaf aan dat een probleem bij de wijkraad en

daarna het overlijden van Kees Heemskerk de redenen waren
om terug te keren en zo te zorgen voor een goede voortgang.
Dat was bedoeld voor 2 jaar, maar het zijn er toch 6 geworden.
Belangstellenden kunnen zich via email
info@wijkraadboschveld.nl melden bij het bestuur .
De ontwikkelingen bij EKP-noord gaan nu vrij snel. Mike van
de Kar van SDK legde uit dat er uiteindelijk 800 woningen (wonen), bedrijfsruimten (werken) en Kunstacademie (leren) komen. De afgelopen tijd is er bij diverse groepen al info opgehaald over de wensen en dat heeft al geleid tot een andere indeling van de openbare ruimte. Sonja de Jong van de gemeente legde uit dat het nu een tijd van procedures is. De
plannen zijn ingediend bij de gemeente en deze komen
van 12 september tot 24 oktober ter inspraak. Het gaat
nu om 400 woningen (waarvan 40% sociale huur) en
een gedeelte van leren en werken. Er zal ook een
mobiliteitshub komen. Mike gaf aan dat dit een marketingterm is voor een plek waar deelauto's en ander vervoer beschikbaar komt. Als proef zal er binnenkort tijdelijk tegenover de Grasso een testlocatie komen.
Bouwen zal straks vast wel overlast geven. Mike gaf
aan dat het vervoer de Parallelweg zal mijden.
Sonja kreeg ook de gelegenheid om iets te vertellen
over het Hart van Boschveld. Dat is de afgelopen jaren
al fors veranderd. Het Hart van Boschveld is het gebied
dat omgeven wordt door de Edisonstraat, Copernicuslaan, Oude Vlijmenseweg en Paardskerkhofweg. Het
laatste gedeelte dat nog aangepakt moet worden is het
stuk tussen de Marconistraat en Copernicuslaan. De
huidige bergingen zullen (gedeeltelijk) worden verplaatst, zodat er een betere doorgang ontstaat. Een
gedeelte van de Marconistraat zal worden afgesloten,
zodat er ruimte ontstaat voor spelen en recreatie.
Ans van Houwelingen woont in het Paleiskwartier en
heeft (volgens eigen zeggen) wel eens ideeën. Ze is nu
bezig met een beweegroute door Paleiskwartier, Deuteren, Westerpark en Boschveld. Ze is benieuwd wat bewoners
daarvan vinden en is op zoek naar draagvlak en ideeën (lees
meer op pagina 15).
Als laatste gaf Laurens het woord aan wijkmanager Riekje
Bosch Na wat nadenken gaf ze aan dat ze al weer sinds 2012
een bijdrage probeert te leveren aan de leefbaarheid in de
buurt, want dat is haar voornaamste taak. Ze wees nog maar
eens op de beschikbaarheid van wijkgelden waarmee bewoners iets mogen doen voor de buurt. En ook op de openluchtbioscoop die er binnenkort weer is (16 september). Ze gaf de
buurt een compliment voor de cohesie die is ontstaan en dat
ze altijd geniet als ze weer in Boschveld is.
De zon was reeds ondergegaan en met de muziek van Wim
Dictus en Mostafa Betaree en onder het genot van een drankje spraken de aanwezige bewoners nog na. Al met al een geslaagde avond, alleen zouden meer mensen het nog gezelliger
gemaakt hebben. ●

info@wijkraadboschveld.nl

Mensen dit is echt niet de bedoeling van de Boschveldtuin.
Het is weliswaar een buurttuin, maar geen pluktuin. Als je niet
meewerkt in de tuin, heb je natuurlijk geen recht op de oogst.
Zo simpel is het.

Het is goed voor je gezondheid, je vindt er koelte en
rust, het is puur genieten, je
wordt er gelukkig van. Om te
kunnen blijven genieten hebben wij als tuingroep jullie
hulp hard nodig. Regelmatig
vinden wij stenen in de waterbakken, rondslingerende
stukken hout, kapotgetrapte
gieters, afgeslagen onrijpe appeltjes enzovoort. We hebben het
er in de Buurtkrant al vaker over gehad en de jeugd-Boa's van
de buurt houden intussen ook wel een oogje in het zeil, maar
als jullie allemaal een beetje mee opletten, kan ook iedereen
meer genieten van dat mooie groene plekje met die prachtige
zee van bloemen.
Genieten gaan we zeker ook op zaterdag 24 september, want
ons 10-jarig jubileum wordt dan uitvoerig gevierd. De feestcommissie is al weken bezig om er een prachtige dag van te
maken. Het feest begint 's morgens al om 10.00 uur en duurt
tot 18.00 uur. Iedereen is welkom, zie pagina 15 voor het hele
programma. Er zijn heel veel verschillende activiteiten. Je hoeft
natuurlijk niet aan alles mee te doen, maar kies wat je leuk
vindt en kom. Kom je lunchen? Neem dan iets lekkers mee
voor jezelf en misschien ook iets om te delen, want samen
eten is samen genieten!!!! Rond 16.00 uur komt ook wethouder
Ralph Geers gezellig even langs.
In de Bossche Omroep schreven Olaf en Tjeu van Copernikkel
al een mooi stukje over ons jubileum.
Ondertussen kon er ondanks de droogte toch nog van alles geoogst worden. Vooral de tomaten deden het dit jaar erg goed
en ook de appels-, peren-, pruimen- en notenbomen zaten vol.
Het zou dan ook fijn zijn als de mensen die iedere week veel
moeite doen om dit alles te laten bloeien en groeien, daar zelf
ook van kunnen plukken. Regelmatig verdwijnt de hele oogst.

Dan nog even over een vreemd groen verschijnsel. De laatste
jaren zie je in tuinen, maar ook tussen de tegels en stenen een
nieuw soort gras, een nogal taai soort. Mij was door VELT (Vereniging Voor Ecologisch Leven ) altijd verteld dat het IJsgras
was, maar Ellie, onze wandelende tuinencyclopedie, vertelde
me dat het Handjesgras (Cynondon dactylon) was. Nou, meteen even gegoogled en inderdaad dat klopt.
Het gras komt voor in de subtropen en is vanuit Zuid-Europa
opgerukt, houdt heel erg van warmte, liefst meer dan 30° C en
kan goed tegen droogte. Nou die had het dus deze zomer erg
goed naar z'n zin.
Wat ik al zei, het is een erg taai soort gras en lastig te verwijderen, het klauwt zich vast in de grond en je moet het als je het
niet wilt laten woekeren echt met wortel en al verwijderen.
We doen met z'n allen ontzettend ons best en samen tuinieren
is erg leuk en geeft je veel voldoening, plezier en een prima
work-out.
Heb je zin gekregen om mee te komen doen? Of wil je gewoon
iets weten, neem contact op via: info@boschveldtuin.nl, kijk op
www.boschveldtuin.nl, volg ons op www.facebook.com/boschveldtuin of kom op vrijdagmiddag even aanwippen. We zijn
vanaf 15.00 tot ongeveer 17.00 uur 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.
Gezelligheid staat bij ons voorop. ●

Op de gezellige Boschveld Live avond is onder andere de Beweegroute gepresenteerd. Het idee is om een Beweegroute
te realiseren in de buurten Deuteren, Boschveld, Paleiskwartier en het Westerpark waar in elke buurt enkele beweegtoestellen voor jong en oud komen te staan.

Het idee is nu dat Boschveld en Deuteren bij het Paleiskwartier en het Westerpark aansluiten en ook enkele toestellen op
een geschikte locatie gaan plaatsen zodat we een route krijgen waar we elkaar in de buitenlucht kunnen ontmoeten en
individueel of in groepsverband met elkaar gaan bewegen.
Het ligt in de bedoeling om het buurtbudget aan te spreken
voor 5 december 2022 en begin 2023 met de gemeente in gesprek te gaan om het overige bedrag voor ons te financieren.
In Vught kan je naast de atletiekbaan Prins Hendrik, Sportlaan 1, de toestellen in het echt zien. Helvoirt heeft inmiddels
een beweegroute gerealiseerd. Ook de moeite waar om een
kijkje te nemen.
Om dit plan trachten te realiseren hebben we twee vragen
voor de bewoners:
Vraag 1: Vinden jullie dit een goed idee?
Vraag 2: Zijn er enkele bewoners die actief bij dit project betrokken willen worden?
Het betreft het uitzoeken van de toestellen en een geschikte
locatie bepalen.
Na het plaatsen van de toestellen,in samenwerking met
S-PORT (gemeente) en sportcoaches, er mede zorg voor dragen dat de beweegroute actief benut gaat worden.

In het Paleiskwartier staat een Beweegbank waar, de naam
zegt het al, je aan kunt bewegen en op kunt zitten.
In het Westerpark wordt door de gemeente binnenkort een
zogenaamd Sport Court, waar je allerlei oefeningen aan kunt
doen, gerealiseerd voor de geoefende sporter. Daarnaast
worden er twee losse toestellen geplaatst namelijk een crosstrainer en een armrotation toestel. Ook komt er een container
te staan waar oefenmateriaal in ligt.

Geven jullie, als bewoners, een reactie op deze vragen? Je
kan deze per mail sturen naar info@wijkraadboschveld. We
hopen op veel reacties. We zijn er reuze benieuwd naar! ●

150 jaar geleden was het Bossche Veld een
gebied waar bijna niemand kwam. Misschien
iemand die wat vee wilde laten grazen of iemand die toevallig geïnteresseerd was in veldbiologie. Ja in de winter kwamen er wel eens
mensen, dan lag er ijs en dat zorgde wel voor
vermaak. Voor de rest was het een drassige
polder.
100 jaar geleden was het nog niet veel anders.
Okee, er stond wat industrie in de vorm van
Grasso, maar voor de rest was er nog niet
veel. Ja plannen te over, maar ook toen was er
een probleem met geld. Pas vanaf 1924 begon men te bouwen, maar voornamelijk gericht op industrie en sport (denk aan Veemarkthallen en Sportpark De Hooge Donken).
50 jaar geleden was de situatie heel anders.
Na de Tweede Wereldoorlog was er ineens
heel veel gebouwd. Dat moest ook wel want er
was een enorm tekort aan woningen. Toen
woonde men nog gewoon met vier mensen in
een woning van 50 m2. Daar moet je nu eens
om komen. Volgens de statistieken heeft elke
inwoner nu 62 m2 ter beschikking (geen wonder dat er een tekort aan woningen is). Dat ook hier de verdeling niet eerlijk is, is ook wel duidelijk. Toen was het gezin nog
de hoeksteen van de maatschappij, dat is ook al weer verleden
tijd. Steeds meer eenpersoonshuishoudens, dat kan toch niet
goed gaan?
Aanvankelijk waren er na de oorlog (de jaren 50) maar 1300
woningen, er lagen ook nog hele gebieden braak, die zijn pas
later bebouwd. Dat was 50 jaar geleden wel zo'n beetje klaar.
Als je nu naar de buurt kijkt, is er wel weer wat veranderd. Niet
alleen is het aantal woningen doorgegroeid naar bijna 1800,
ook is veel industrie verdwenen. Alleen nog een stukje Grasso
(nu GEA) is nog over. Ja, een gedeelte van de bebouwing
staat er nog, maar daar zitten nu ambachtslui in en mensen die
ons de voordelen van de digitale wereld willen 'opdringen'. De
Afvalstoffendienst, Gas- water- en elektriciteitsvoorziening, de Veemarkt, het is er
niet meer. Er staan nu huizen of er worden beurzen gehouden of concerten gegeven.

nen, maar dan moet die er wel zijn. De komende jaren komen
er nog 1100 mensen bij in onze buurt (EKP/ Grenco) en dan
wordt het wel echt druk. 4300 mensen op dat kleine stukje aarde. Men leeft niet meer naast elkaar, maar boven elkaar, letterlijk. En dan wil iedereen natuurlijk sporten, vervoer, winkelen
en ontspannen. De ontwerpers van al dat nieuwe zeggen dat
het allemaal moet lukken, maar ik heb er een hard hoofd in.
Die stedenbouwkundigen zullen het wel weten, ze hebben er
voor gestudeerd. Toen ik jonger was heb ik veel gereisd en heb
gezien hoe het kan worden. Leven in anonimiteit, onzichtbaar
arm, nagenoeg geen groen, laat staan een speeltuin voor de
kinderen. Ik hoop niet dat dit het Boschveld van over 50 jaar is.
Meemaken zal ik dat zeker niet, maar dat geldt waarschijnlijk
ook voor de meeste stedenbouwkundigen die nu hun stempel
drukken op deze buurt. ●

Niet alleen de stenen zijn nu anders, ook
de mensen. Waren het eerst nog keurig
gelovigen die de buurt bevolkten, vanaf
de jaren 60 veranderde de Nederlander
sowieso al. Daarna kwamen ook de gastarbeiders, die dan weer hun eigen cultuur
meebrachten. Wat ooit een volksbuurt
was werd een plek waar men woonde en
werkte, maar niet meer echt samenleefde. Gelukkig keert dat laatste wel weer
terug; wat dat betreft kun je best wel een
streep zetten door het negatieve beeld
van de buurt, dat vooral was ontstaan in
de jaren 90 van de vorige eeuw.
Net nu dit weer een beetje op de rails
komt, vrees ik toch weer voor de toekomst. Op het halve vierkante kilometer
grote stukje aarde wonen nu zo'n 3200
mensen en dat is eigenlijk best veel. Je
moet elkaar ook de ruimte kunnen gun-

Zaterdag 24 september
Vrijdag 30 september
Zaterdag 8 oktober
Vrijdag 28 oktober
Zaterdag 12 november
Maandag 21 november

10.00
18.00
12.00
18.00
12.00
19.30

Feest 10 jaar Boschveldtuin
Wijkmaaltijd
ReparatieStraat
Wijkmaaltijd
ReparatieStraat
Boschveldoverleg

Boschveldtuin
BBS Boschveld
Copernikkel
BBS Boschveld
Copernikkel
BBS Boschveld

Boschveldtuin
Copernikkel/ Wereldkeuken
Werkwinkel West
Copernikkel/ Wereldkeuken
Werkwinkel West
OBB

