
Leidi Haaijer is één van de geportretteerde vrouwen bij de tentoonstelling 'Heldinnen van Boschveld'



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

Inhoud

Colofon

 tot 17 mei 2023 

Kinderarmoede

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

Nieuw lettertype

g en 9

●



Thijs maakt meer dan mogelijk is

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

Thijs van de Meeberg



Wijkbudget
Lichtjesroute

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

Eén van de taferelen tijdens de
lichtjesroute

Dankzij de partytent zitten deelnemers droog in de Boschveldtuin



Wijkbudget bij de Boschveldtuin

Tarp en picknicktafels

Houten bakken

Waterpomp

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

Dankzij het Wijkbudget konden de plantenbakken worden vernieuwd



De tableaus van Toon Ninaber zijn verhuisd

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

Bruno Ninaber bekijkt met 2 bewoners één van de tableaus

Eén van de tableaus wordt opgeladen voor transport naar
Delft

De twee tableaus die naar Delft zijn verhuisd

Studenten onderzoeken Boschveld

●



De opbouwwerkers ondersteunen graag bewoners om Boschveld nog
sterker te maken

●
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Op het KOO Wijkplein Boschveld geven vrijwilligers met verstand van zaken u informatie en advies. Zij helpen u bijvoor-
beeld met het invullen van formulieren, het regelen van zaken op de computer en hebben samen met u contact met
instanties.  

Spreekuren Wijkplein

☎ ☎

Openingstijden Wijkplein

Wim Smeets en Gabor Martens zijn opbouwwerkers en willen graag met buurtbewoners spreken
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Tuiniertijden vrijdag aangepast!

Terugblik Winter-Lentefeest 

Zaaitijd

Vandalisme boomtuintje

●
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info@wijkraadboschveld.nl
Zernikestraat 2

Gevlochten hekje rondom de herinneringsboom

Ook kinderen helpen actief mee in de Boschveldtuin



Boschveld Live over Weener XL en Vlek 21

Weener XL

Vlek 21

●
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 info@wijkraadboschveld.nl
Zernikestraat 2

Ivo van den Tillart vertelt over nieuwbouw WeenerXL
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Gastvrouwen, gastheren en Bossche bollen

Gastvrouwen en gastheren

Training

Bossche bollen

Valentijnsdag

●

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

Redactieleden gezocht

●
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                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum Tijd Wat Waar Door Wie

Unieke fototentoonstelling in Copernikkel
Portretten van powervrouwen in Boschveld

Nieuw leven

Kracht

Wijk- en dorpsbudget en
Cultuurfonds

●

   Enkele van de geportretteerde vrouwen bij Copernikkel


