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Op 15 april vierde de Copernikkel dat ze een coörpratie zijn geworden. Zie ook pagina 9

Op 16 april hield het Boschveld Ambacht
Centrum een open dag. Er kwamen onge-
veer 400 bezoekers.

Alle foto's: Michael Bögels
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Colofon
De Buurtkrant is een bewonersinitiatief
dat wordt ondersteund door Divers, OBB,
Gemeente en sponsoren. 
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Onze inbreng en verbetertips worden altijd
meegewogen

Wonen tegenover de Brabanthallen waar met enige regelmaat tot laat in de
avond wordt gefeest op de klanken van luide muziek. Wie wil dat? Marij en
Stephan Driessen wonen er al heel lang en gaan hier nooit meer weg. En
de muziekoverlast dan? Daar is mee te leven. Gewoon op tijd aan de bel
trekken, dan komt het wel goed.

Stephan heeft in
1995 het huis ge-
kocht van zijn ou-
ders. "Ik woon hier al
dertig jaar en ga hier
nooit meer weg.
Onze buurman woont
er nog langer dan wij,
trouwens de meeste
bewoners blijven hier
wel wonen."

"Het huis is uit 1935,
is eensteens, heeft
nog een lemen pla-
fond en een houten
vloer en staat op
houten palen, alle-
maal heel stevig dus.
We hebben ook dub-
belglas, maar bij te-
veel basgeluid gaan
de ramen ongelooflijk
trillen", zegt Marij. 

Stephan vindt het nog steeds jammer dat de Veemarkt er niet meer is. "Toen
was er veel bedrijvigheid vooral 's ochtends heel vroeg. In hotel Marktzicht
logeerden veel veeboeren. Ons trouwfeest was ook bij hotel Marktzicht. Na
de sluiting was het een poos een illegale gokhal en een internetcafé waar
drugs werden verkocht. Dat waren spannende tijden, nu staat het pand al
lang leeg. Er is wel een nieuwe eigenaar, maar die kennen we niet."

Nu is er andere reuring: veel feestparty's in de Brabanthallen. "Van Kings-
land voor de verjaardag van onze koning op 27 april hebben we wel wat last
ondervonden. Het podium stond namelijk naar onze kant gericht; we hoor-
den de muziek nu veel duidelijker. Tot vorig jaar werd dit festival op de Pette-
laarse Schans gehouden, maar de wijkbewoners hadden teveel last van de
muziek. Aangezien de Brabanthallen onder de noemer industriewijk valt kan
Kingsland hier worden gehouden. Daar kunnen wij niets tegen doen. Wel
was het jammer dat we pas vier weken van te voren hiervan op de hoogte
werden gebracht. Nou ja, ik heb het eerst in de Bossche Omroep moeten le-
zen. Dat heb ik meteen aan de wijkmanager Riekje Bosch gemeld die er me-
teen werk van heeft gemaakt. De wijkmanager neemt ons altijd heel serieus,
dat is wel fijn. Oké, we snappen ook wel dat Kingsland hier heeft plaatsge-
vonden. Het voordeel is dat bezoekers met de trein naar de Brabanthallen
kunnen lopen via de afgesproken looproute. Dat zal allemaal wel hebben
meegewogen in het besluit."

"Twaalf maal per jaar worden er in de Brabanthallen allerlei grote feesten
georganiseerd. De vergunningen gelden van 's avonds zeven uur tot 's och-
tends zeven uur, dat zijn twaalf uur. De beveiliging en de looproute is meest-
al goed geregeld. Over iedere feestparty hebben we contact met de Bra-
banthallen, dat gaat goed. Als Veemarktkwartier hebben we hiervoor een
contactpersoon. Onze inbreng en verbetertips worden altijd serieus meege-
wogen. Neem bijvoorbeeld de inrit voor de vrachtauto's. Die wilden ze eerst
hier aan de Oude Engelenseweg maken, maar na overleg komt de inrit aan
de Diezekade. De vergunning daarvoor is inmiddels afgegeven. Ik bedoel
maar. 
In juni is de Foute Party. Dat wordt weer lachen met al die raar verklede
mensen, dan liggen we in een deuk." 

Tekst: George van der Zande 
Foto: Michael Bögels
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Een lintje voor Wim ‘Westhoek’ van de Wiel
Wat glom Wim van de Wiel op dinsdagmiddag 29 april in de Westhoek van
trots. Op de linker rever van zijn keurig donkerblauwe pak glom de onder-
scheiding mee. Wim is voortaan 'Lid in de Orde van Oranje Nassau'. De on-
derscheiding was hem 's ochtends opgespeld door burgemeester Ton Rombouts, nadat hij niets vermoedend was
meegelokt naar het Stadhuis. Iemand anders van de Westhoek zou een lintje krijgen, hij niet.

Het is gezellig druk in de Westhoek. De koffie en
de bonbons gaan rond, want het is feest. Veel
wijkbewoners komen Wim feliciteren met zijn on-
derscheiding. Wim heeft het verdiend zoemt rond.
Al ruim twintig jaar staat Wim voor iedereen klaar
en hij is altijd goed gemutst. Wim is de Westhoek.
Wim is actief als vrijwilliger voor de Westhoek, sa-
men met zijn vrouw. Hij organiseert de bingo, de
rummikub, het kaarten, het bridgen en de barbe-
cue. Op deze activiteiten komen veel wijkbewo-
ners af. 

Wim, die al 49 jaar met heel veel genoegen in
Boschveld woont, vertelt het verhaal van zijn le-
ven. Zo lijkt het. "Ik had dit helemaal niet ver-
wacht. Niets van gemerkt dat ze mij hebben voor-
gedragen voor een lintje. Dat moet al een poos
geleden zijn. Iedere week komen er hier in de
Westhoek zo'n honderdvijftig bewoners uit Bosch-
veld, maar er zijn ook mensen uit het Paleiskwar-
tier om te bridgen. Als ik hier ben zijn zij er ook. Maar kennelijk heeft iedereen zijn mond weten te houden. Heel bijzon-
der allemaal." 
Wim doet het vrijwilligerswerk samen met zijn vrouw. "Zij krijgt geen onderscheiding!" Gelach. "Ik wil me niet op de
borst kloppen, maar ik ben wel de kartrekker ofwel de drijvende kracht, dat weet ook mijn vrouw. Iedere dag ben ik
praktisch aanwezig. Ik woon op het einde van de Copernicuslaan en ben zo hier als het nodig is. Bijvoorbeeld ook als
er iemand uitvalt of iemand tekort komen. De vorige beheerster van de Westhoek Dylana van de Akker heeft het speld-
je aangevraagd. Zij is elf jaar beheerster geweest, nu is zij opgevolgd door Ron Hanegraaf." 

Hoe is het gegaan vanmorgen? "Ik ben naar de Westhoek gelokt door mijn vrouw, Dylana en de fotograaf. De bedoe-
ling was dat ik zou invallen voor een andere vrijwilliger. Ik hoorde dat iemand anders een onderscheiding zou krijgen
die hier ook vrijwilligerswerk doet. Mijn vrouw zei nog wel: 'doe je goede kostuum aan en een stropdas om'. Dat ben ik
niet gewend, ik draag nooit een stropdas. Het mooie was dat de fotograaf, om wie het zou gaan, een trui droeg, maar
ik was er voor 200% van overtuigd dat het om Jan zou gaan. Ik snapte er helemaal niets van. Zouden ze Jan nou hele-
maal niets hebben verteld? Daar staat ie: de boef." Jan: "Ik ken Wim al jaren van de Westhoek, want ik kom hier om al-
lerlei reparaties uit te voeren en Dylana was een collega van mij." 
"Enfin, ik zit in de zaal met nog 27 andere verbaasde genomineerden en wordt naar voren geroepen. Iedereen hier
wist ervan en ik wist van niets, hoe hebben ze dat geheim kunnen houden. Maar ik ben ongelooflijk trots op mijn on-
derscheiding."  
Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels
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Bewegen met extra aandacht
Bewegen is goed voor iedereen, ook voor mensen met (begin-
nende) dementie, maar alleen bewegen lukt niet altijd. Daarom
hebben verschillende organisaties in ’s-Hertogenbosch de han-
den ineen geslagen om te komen tot een passend beweegaan-
bod: Bewegen met extra aandacht.
De activiteiten worden in de maanden mei, juni en juli aangebo-
den, speciaal voor mensen met (beginnende) dementie. Ook
mantelzorgers zijn van harte welkom om mee te doen aan deze
activiteiten. Aanmelden voor deze activiteiten is niet nodig. 

Deelname aan de activiteiten kost € 2,50 per persoon per keer
en moet contant worden betaald bij aanvang van de activiteit. Na
afloop van de activiteit is er gelegenheid voor het drinken van
een kopje koffie of thee. 
Voor meer informatie over 'Bewegen met extra aandacht' kunt u
contact opnemen met: Maaike Schneider, Consulent Sport en

Bewegen; per mail: m.schneider@s-hertogenbosch.nl of telefoon: 06 -5258 4124

Deze activiteiten zijn een samenwerking van BrabantZorg, Verloop fysiotherapie, FysioCompany, Van Neynsel, S-Port,
Divers, Vivent en Bij Katrien. De activiteiten vinden op meerdere plaatsen in de stad plaats. In Boschveld gaat het om
de volgende data:
Woensdag 25 mei; woensdag 15 juni en woensdag 13 juli, telkens van 13.30 - 14.30 uur in de gymzaal BBS, Zernike-
straat 2. Thema is telkens: Totaal bewegen, basisvormen van bewegen met accent op plezier. Deze activiteit wordt be-
geleid door een vrijwilliger van het team van Verloop fysiotherapie (telefoon 073 - 621 0356).

Tekst: Flyer activiteit
Foto: Ben Nienhuis (BWC Pictures)



Ontwikkeling Grasso terrein
In opdracht van de gemeente, 's-Hertogenbosch en de universiteit van
Utrecht heeft SensCity een adviesrapport voor de herinrichting van het

Grasso terrein en haar omgeving gepresenteerd. De titel: 'Ervaar de kracht
van het ambacht'. Het Grassoterrein, een plek met een bijzondere geschiedenis, moet in de toekomst een waardevol-
le, duurzame en realistische impuls gaan leveren aan Den Bosch. Volgens de acht studenten van de SensCity advies-
groep is het Grasso terrein een kansrijk gebied voor meer bedrijvigheid. Nu is GEA-Grasso gehuisvest en in de ge-
bouwen daarnaast het Boschveld Ambacht Centrum. In deze Buurtkrant de grote lijnen van de drie pijlers van
SensCity én aandacht voor de uitgelekte voorjaarsnota van de gemeente. 

Positie
Vanuit historisch perspectief is het ge-
bied binnen ’s-Hertogenbosch altijd een
kristallisatiepunt van sociale, economi-
sche en stedenbouwkundige ontwikke-
ling geweest. Dat moet terugkomen en
zichtbaarder worden. Produceren zal
worden gecombineerd met recreëren.
Door in te spelen op de ontwikkelingen
binnen Boschveld zal, onder andere
door de creatie van lanen door het ter-
rein, zowel de wijk als het Grasso terrein
toegankelijker en leefbaarder worden.
Ambachtslieden en bewoners komen bij
elkaar door activiteiten die zij gezamen-
lijk op en rondom het terrein kunnen or-
ganiseren en door de aanwezigheid van
de laagdrempelige ontmoetingsruimte
met horecagelegenheid en expositie-
ruimte. De reeds aanwezige unieke uit-
straling van het terrein en de unieke
combinatie van de aanwezige functies
worden uitvergroot, waardoor het gebied
in potentie veel bezoekers naar zich toe
kan trekken.

Identiteit
De identiteit van het gebied wordt versterkt. Zo krijgt de
identiteit van het ambachtencentrum (BAC) door renovatie
een boost: het terrein krijgt een open karakter en ambacht
en vakmanschap worden zichtbaar gemaakt. Het gebied
krijgt zowel een stedelijke identiteit als een lokale en
buurtgerichte identiteit. De stedelijke identiteit vertaalt zich
ruimtelijk in de vestiging van een hotel als grootstedelijke
functie. De lokale en buurtgerichte identiteit vertaalt zich
aan de zijde van de Paardskerkhofweg. Zowel in het
Grasso kantoorgebouw als in de openbare ruimte wordt
een plek gecreëerd voor overleg, interactie en samenwer-
king tussen ambachtslieden, buurtbewoners en Bossche-
naren. Gebouwen worden hergebruikt, huidige functies
worden versterkt en panden krijgen na renovatie energie-
label A. Door middel van zonne-energie en warmtegebruik
van het naastgelegen warmtegemaal wordt er gestreefd
naar een energieneutraal gebied. 

Imago
Het imago wordt zowel op stedelijk niveau als op klein-
schalig niveau versterkt. Door de bestaande historische
gevels aan de Parallelweg te combineren met nieuwe mo-
derne architectonische gevels wordt het terrein het visite-
kaartje van 's-Hertogenbosch. Het Grasso terrein kent
twee zijden. De zijde gelegen aan de Parallelweg kent
een stedelijke karakter die het gebied met de stad ver-
bindt. De zijde aan de Paardskerkhofweg heeft een meer
groene omgeving met een lokaal karakter dat het gebied
integreert met Boschveld. De doorgang tussen het am-
bachtscentrum en het Grasso kantoorpand wordt toegan-
kelijk voor voetgangers en fietsers. Het voormalige Gras-
so kantoorgebouw zal worden getransformeerd tot een
hotel, extra ateliers voor ambachten en een horecafunctie
met ruimte voor expositie. Beide nieuwe functies zorgen
in combinatie met het hernieuwde ambachtencentrum en
de opwaardering van de openbare ruimte voor een leef-
baar en uitnodigend terrein. Het terrein is toegankelijk en
aantrekkelijk, zowel binnen en buiten kantooruren voor

huurders, omwonenden, Bosschenaren en alle overige
toekomstige bezoekers. Het ambacht in Boschveld gaat
weer leven! 

Voorjaarsnota
Een gedurfd en ambitieus plan. Maar zal de gemeente dit
omarmen? Immers de voorjaarsnota van B&W over de
Spoorzone laat een ander perspectief zien. (Ter info: de
Spoorzone loopt van het Jeroen Boschziekenhuis tot Bra-
banthallen en van Willem II fabriek tot De Heus). Het mo-
numentale fabriekscomplex Grasso aan de Parallelweg
moet dé volgende stap worden in de ontwikkeling van de
Spoorzone in Den Bosch. Dat wil SensCity en B&W van
onze stad. Maar volgens het Bossche bestuur moet het
wel een tweede De Gruyter Fabriek worden. Een verza-
melgebouw voor startende ondernemers in de informatie-
technologie. Met de plannen voor 'de Grasso' zou in 2018
een bedrag van vier miljoen euro gemoeid zijn. In totaal
worden voor ongeveer 9,5 miljoen euro aan investeringen
in het project verwacht. De Bossche Investerings Maat-
schappij (BIM) zou het door het college genoemde Big
Data Startupcentrum Grasso moeten ontwikkelen en be-
heren, net als bij De Gruyter Fabriek. Het college kiest na-
drukkelijk voor informatietechnologie omdat de locatie
gunstig ligt: tussen Onderwijsboulevard en de Graduate
School, die in september gaat beginnen. 
Over de plannen met het BAC wordt geen woord gerept in
de voorjaarsnota. Dat blijft nog even spannend voor deze
groep ondernemers. Intussen is bekend geworden dat de
kunstacademie in de zomer van 2017 tijdelijk naar het
voormalige distributiecentrum van PTT Post aan de Paral-
lelweg 21-23 in Den Bosch gaat verhuizen. Kunstenaar
Laura Hoek, woonachtig in het Veemarktkwartier,  zei op
Facebook blij te zijn met de komst van de kunstacademie.
We blijven de Spoorzoneplannen volgen!

Tekst: George van der Zande
Foto: Alfred Heeroma
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  Zernikestraat 2
 ☎ 073 • 822 5380     
 info@wijkpleinboschveld.nl
 Zie www.divers.nl voor 
 activiteiten en actuele
 spreekuren

Openingstijden Wijkplein
 Maandag        09.00 •    12.00 uur

       13.00 •    16.00 uur
 Dinsdag        13.00 •    16.00 uur
 Woensdag         09.00 •    12.00 uur 
 Donderdag        09.00 •    12.00 uur

Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Gemeente/ WMO
consulent

Medewerker
Mia van Wanrooij

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 11.00

Bureau Sociale
Raadslieden
MEE
Mantelzorg
Juvans

Maaike de Ruijter

Inge Bonnet/ Tessa Tomasini

Maandag

Dinsdag
Veerle Slosse
Mohammed Cherabi/ Yuri
Beset

Dinsdag
Woensdag

09.00 - 10.30

13.00 - 15.00
15.00 - 16.00
10.00 - 12.00

Divers Vrijwillige
Thuishulp (VTH)
BrabantWonen
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar Bas van Boxtel
Email: bas.van.boxtel@politie.nl
De wijkwerkers, Michel Lensen & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur
meer. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail. 
Michel Lensen: 06 - 5478 4859 of m.lensen@divers.nl         
Wim Smeets: 06 - 2159 4960 of w.smeets@divers.nl

Wim Huiskamp/ 
Marian  Tuerlings
Wim van de Wiel

Donderdag

Donderdag 

11.00 - 12.00

11.00 - 12.00

De boodschappen-
dienst ook iets voor

U?

De boodschappenbus biedt de
combinatie van vervoer en gezel-
schap.
Bewoners die het moeilijk vinden
om er alleen op uit te gaan vanwe-
ge ouderdom, beperkingen of
mensen die het graag in gezel-
schap doen met anderen, krijgen
de mogelijkheid om gezamenlijk
boodschappen te doen. Indien
wenselijk zoeken we ook nog een
persoonlijke begeleider.

Met een klein beetje hulp kunnen
bewoners het winkelen zelf blijven
doen en is het ook nog erg leuk.
Iedere donderdagochtend halen
gekwalificeerde chauffeurs de
mensen, die mee willen, thuis om-
streeks 09.30 uur op. Dan rijdt de
bus naar winkelcentrum De Helft-
heuvel. 

De chauffeurs Addy en John, in-
middels bekende gezichten voor
de deelnemers,  brengen tegen
11.30 uur iedereen met bood-
schappen en al weer thuis.
De eerste keer kunt u gratis een
keertje proberen. Daarna is het
€ 2 per ochtend.

Wilt u graag meer informatie of
mee met de boodschappenbus?
Bel dan op dinsdagochtend tussen
09.00 en 11.00 uur naar Wijkplein
Boschveld en vraag naar Lucia.
Telefoonnummer: 073 - 822 5380

Tekst: Wim Smeets

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

Plein Actief Boschveld 
Al jaren kunnen kinderen tussen de 4 en de 12 jaar bij Plein Actief vrij komen spe-
len en sporten!
Op vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur zijn alle kinderen uit Boschveld (dus
ook de kinderen die niet in de BBS op school zitten!) welkom om spulletjes te ko-
men lenen en te spelen op de speelplaats bij de Brede Bossche School.
Alleen in de vakanties of bij slecht of heel warm weer gaat Plein Actief niet door.

Renske en Veerle ('s-PORT) en Michel (Welzijn Divers) openen de deur van het
Plein Actief hok voor alle kinderen en zorgen ervoor dat alles zo gezellig en leuk
mogelijk verloopt tijdens deze activiteit.
Gelukkig zijn er tegenwoordig veel ouders die komen helpen! Daar zijn we heel
blij mee!
Aanmelden hoeft niet en het is helemaal gratis! Jongere kindjes zijn ook welkom,
maar dan wel onder begeleiding van ouders. Oudere kinderen zijn natuurlijk ook
altijd welkom.
Dus nu de zon haar gezicht weer laat zien, wordt het misschien wel tijd voor nieu-
we kinderen om een kijkje te komen nemen?
Als je het leuk vindt om te komen helpen, ben je meer dan welkom! Neem gerust
contact op met Michel Lensen (telefoon: 06 - 5478 4859 / email:
m.lensen@divers.nl op.
Tot vrijdagmiddag!

Tekst en foto: Michel Lensen
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In de ouderkamer zijn alle ouders
welkom

In de BBS Bosch-
veld komen elke
donderdagmiddag
tussen 13.00 -
15.00 uur, aan de
grote ontvangsttafel
van het Wijkplein,
ouders bij elkaar
om gezellig met el-
kaar te kletsen.

Vaak worden er ook
interessante the-
ma's besproken,
wat lekkers gegeten
of spontaan plan-
nen gemaakt om
een leuke activiteit
te organiseren. 

Een groot misver-
stand is dat de ou-
derkamer alleen
toegankelijk zou zijn
voor ouders die kin-
deren op de Bosch-
veldschool hebben
zitten. Elke ouder,
met kleine of grote
kinderen op welke
school dan ook,
kunnen gezellig
aanschuiven bij de
ouderkamer. 

U hoeft zich niet aan te melden. Dus wat houdt u tegen. Kom
ook naar de ouderkamer!
Tekst: Wim Smeets   
Foto's: Karima Majaiti

Wist u dat...
*   het Wijkplein vijf dagdelen per week geopend is
*   de vrijwilligers in het Wijkplein u graag verder helpen
*   de openingstijden en spreekuren altijd in de Buurtkrant gepubliceerd worden
*   er altijd een kopje koffie klaar staat
*   u nog steeds terecht kunt voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting na 
    1 mei, wij doen dit het hele jaar door
*   wij op maandagochtend spreekuur van Bureau Sociaal Raadslieden hebben en dat u 
    daar onder andere terecht kunt voor een juridisch bezwaar, het aanvragen van toesla-
    gen en aanvragen voor de IND
*   u hulp kunt krijgen met het invullen van digitale formulieren
*   dat wij u kunnen ondersteunen bij het reageren op het huuraanbod van woonservice
*   er tijdens de openingstijden van het Wijkplein een computer beschikbaar is voor be-
    woners
*   een bijstandsuitkering aangevraagd moet worden bij WeenerXL en zij daar elke dag spreekuur voor hebben tussen 
    8.30 en 11.00 uur
*   de geboorte van een kind binnen 4 maanden moet worden doorgegeven aan de zorgverzekeraar, dat gaat niet
    automatisch!
*   er een scholingsaanbod is voor vrijwilligers in ’s-Hertogenbosch
*   de Stijl op het Taxandriaplein ook workshops en cursussen aanbiedt voor mensen die hun sociaal netwerk willen op-
    bouwen. Informeer: 073 - 613 1130
*   een aantal organisaties in ’s-Hertogenbosch een passend beweegaanbod heeft georganiseerd voor mensen met 
    (beginnende) dementie
*   de GGD jeugdverpleegkundige wekelijks op donderdagmiddag spreekuur houdt in het medisch centrum Medizz aan 
    de Copernicuslaan 301
*   er in BBS Boschveld ook een Resto van Harte zit en dat u daar voor weinig geld heerlijk kunt eten op woensdag en 
    dat zij ook regelmatig themabijeenkomsten hebben zoals 'vergeten groenten'
*   de mantelzorgconsulent spreekuur heeft op dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur
*   u met elke vraag naar het Wijkplein kunt komen, er bestaan geen domme vragen; misschien kunnen we de vraag 
    niet altijd meteen beantwoorden, maar u wel op weg helpen  

Tekst: diverse medewerkers Wijkplein

Wijkgericht
Röntgenstraat e.o.: geen sloop
De woningen in Vlek 17 worden niet gesloopt. In plaats daarvan gaat Zayaz de huizen opknappen.

Vlek 17, dat is het gebied dat wordt omsloten door Kelvin-
straat, Buys Ballotweg, Ampèrestraat en Lorentzstraat. Het 
besluit van Zayaz komt niet onverwacht, want het komt 
overeen met de wensen van veel bewoners en het advies 
van een extern bureau. De huizen liggen er te goed bij voor 
sloop en nieuwbouw. Daar komt bij dat nieuwbouw tot een 
huurverhoging zou leiden.

Zayaz gaat met alle bewoners gesprekken voeren om te 
bezien wat er in de woningen kan en moet gebeuren. Nog 
dit jaar wordt een aannemer geselecteerd en daarmee 
worden de onderhoudsplannen verder uitgewerkt. In het 
voorjaar van 2017 wordt begonnen met de werkzaamhe-
den. Klussen die haast hebben, krijgen zo veel mogelijk 
voorrang.

Commissie
Zayaz zou graag zien dat er een vertegenwoordiging van 
bewoners komt, waarmee overleg kan worden gevoerd. 
Deze zogenoemde projectcommissie krijgt ten minste drie 
leden en moet kunnen spreken namens de bewoners. 

Daarom is het nodig dat minstens de helft van de bewoners 
achter die leden staan.

De commissie behartigt de belangen van alle bewoners in 
het complex, vergadert met Zayaz over de gemeenschappe-
lijke werkzaamheden (brandgangen, binnenterreinen) en 
informeert regelmatig de bewoners. Meedoen is leuk en 
interessant, belooft Zayaz. 

Doe mee
Wie mee wil doen, kan zich melden bij Zayaz:
projectconsulent@zayaz.nl, 073 64 824 00. 

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, mei 2016
Editie Buurtkrant Boschveld

De woningen in Vlek 17 worden niet gesloopt.
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Vragen over Hart van Boschveld
Nu de plannen voor de het hart van de wijk zijn vastgelegd in het Ruimtelijk en Functioneel Kader Hart van Boschveld, 
maken de bewoners zich zorgen om de toekomst van hun wijk. Er is echter ook optimisme.

Twee bewoners hadden op 19 april nogal wat vragen, 
tijdens een vergadering van een raadscommissie. Hoe gaat 
het straks met parkeren? Kunnen bewoners nog terugkeren 
naar de wijk? Hoe zit het met de groenvoorziening en de 
Nederlandse supermarkt? De leden van de commissie en 
wethouder Eric Logister zijn positief over het plan, maar 
delen ook die zorgen. “We gaan met betrokken bewoners 
en de woningcorporatie in gesprek om te kijken hoe we 
bewoners zo goed mogelijk kunnen bedienen”, beloofde 
de wethouder.

Kees Heemskerk, buurtbewoner en secretaris van het 
Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB), legt de 
commissie uit dat er in Boschveld heel verschillend over het 
plan wordt gedacht. “Er zijn bewoners die het de hemel in 
prijzen. Mooie gevarieerde koopwoningen, met de auto 
keurig voor de deur, midden in het groene hart van 
Boschveld en dicht bij de stad. Maar een ander groep voelt 
zich niet betrokken en is tegen.“ 

Kees had het onder meer over de fl at aan de Marconistraat 
die gesloopt wordt. “De meerpersoonshuishoudens krijgen 
geen voorrang bij de toewijzing van de sociale woningen 
die gebouwd worden. De vraag is ook, of ze straks die huur 
wel kunnen betalen.” 

Parkeren
Liesbeth van Malsen zei vooral teleurgesteld te zijn dat de 
beloofde supermarkt er niet komt. Ook de inrichting van de 

openbare ruimte baart haar zorgen. Er worden veel bomen 
gekapt, maar komen die ook weer terug? Hoe zit het met 
de honden-uitlaatvelden en het groen achter de fl ats aan 
de Copernicuslaan? Daarnaast vroegen bewoners zich af of 
er straks voldoende parkeerplaatsen zijn. 

De cijfers, die de basis vormen voor de berekening van het 
aantal ‘vrije’ parkeerplaatsen aan de Parallelweg en 
omgeving “rammelen” volgens Kees. Bovendien is in het 
plan een eerder wel geplaatste paragraaf over het parke-
ren aan de Parallelweg verdwenen. Daardoor lijkt het er 
volgens Kees op dat de gemeente gaat bouwen, terwijl er 
nog geen goed plan voor het parkeren in dat gebied is. 

Integraal plan
De wethouder deelt de zorgen, zo bleek. “Veel van de 
genoemde punten zijn bij ons al bekend. Daarover is de 
afgelopen maanden al uitvoerig overleg gevoerd met 
bewoners en de woningcorporatie. We weten ook dat we 
nog naar het parkeren moeten kijken. Maar daarvoor 
willen we een integraal plan maken. We komen daar 
binnenkort zeker nog op terug”, verzekert hij.

Op 10 mei stemde de gemeenteraad in met het plan van 
Hart van Boschveld.

De fl at aan de Marconistraat staat op de nominatie om gesloopt te worden.
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Leden zijn de baas bij Copernikkel
De Copernikkel is offi cieel een sociale coöperatie. Wethouder Paul Kagie onthulde op 15 april de nieuwe belettering van 
de winkel aan de Copernicuslaan en daarmee is de nieuwe organisatievorm een feit. Kagie deed dat samen met Lukas 
Kastelijn, de ontwerper van de belettering.

De nieuwe stap betekent dat de leden de baas zijn, zonder 
dat ze persoonlijk aansprakelijk zijn. “Soepel, open en 
doorzichtig”, noemt Copernikkel dat. De organisatie 
bestaat onder meer uit de Boschveld Wereldkeuken, de 
Klussendienst, OBB, De Boschveldtuin, de Reparatiestraat, 
de NaaiMeetup, de Fietswerkplaats en Buurtman/Buurt-
vrouw. Bij sommige van die activiteiten is het nadrukkelijk 
de bedoeling dat de deelnemers er geld mee verdienen, 
misschien zelfs een betaalde baan er aan overhouden. Maar 
net zo belangrijk is het dat Copernikkel een ontmoetings-

plaats is. De winkel wordt vaak gebruikt als vergaderruim-
te. Ook laten kunstenaars uit de wijk er hun werk zien. 

Sociaal ondernemer Wieke Wijnen: “Op verschillende 
manieren veel voor elkaar betekenen, dat is waar het hier 
om draait”. 

Meer weten?
Kijk op www.copernikkel.nl.

Vlek 18: het loopt storm
De belangstelling voor de nieuw te bouwen woningen in 
Vlek 18 (tussen Kamerlingh Onnesstraat / Lorentzstraat) is 
groot. Maar liefst 620 reacties kreeg BrabantWonen nadat 
via WoonService werd geadverteerd.

BrabantWonen stelde in overleg met de gemeente en OBB 
regels op voor de eerste toewijzing van de woningen. 
Afgesproken is dat in eerste instantie huishoudens van twee 
of meer personen uit Boschveld voorrang krijgen. Aan die 
voorrangregels voldeden 56 mensen. Er worden echter maar 
37 woningen gebouwd. Het gevolg is dat deze huizen 
hoogstwaarschijnlijk worden toegewezen aan mensen die 
al in de wijk wonen. Die mensen zijn bij het verschijnen van 
deze nieuwsbrief bijna allemaal aangeschreven.

De voorrangsregels gelden niet als straks een huurder 
alsnog verhuist. Dan zijn de gebruikelijke regels van 
kracht, die voor de hele gemeente zijn vastgelegd.

Het was druk bij de start van de coöperatie Copernikkel.

De belangstelling voor de nieuwe woningen in Vlek 18 is groot.
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Boschveld wordt Hawaï
In Boschveld weten ze hoe je feest viert. Op zaterdag 9 juli is het weer zo ver. Dit keer een zomerfeest, helemaal in het 
teken van Hawaï.

Hoe het één leidt tot het ander. Zo’n negen moeders 
bedachten alweer een hele tijd geleden dat het goed is 
kinderen één keer in de twee weken op een vrijdag te 
trakteren op een gezonde lunch. Het is inmiddels een 
traditie op BBS Boschveld. Maar dat niet alleen, de moeders 
organiseren ook de vrouwenlunch. Het is een enorm succes, 
weet Hakima Ben Hadi, één van de organisatoren. “Het is 
dat we maar geld hebben voor 35 deelneemsters, anders zou 
het drie keer zo groot kunnen worden.”

Zomerfeest
En dan is er nu alweer een initiatief van de dames: het 
zomerfeest. Hakima vertelt hoe het idee zomaar opborrelde 
tijdens een gesprek. En hoe snel het daarna ging. Welzijnsor-
ganisatie Divers hielp bij het aanvragen van een bescheiden 
bijdrage van de gemeente en van Buurt Accommodatie 
Boschveld en de dames gingen aan het organiseren. Herstel: 

de dames en een heer, want er doet ook een vader mee. 

Bij het ter perse gaan van dit blad was het programma nog 
niet klaar, maar Hakima weet al genoeg om de wijkbewo-
ners enthousiast te maken. “We richten ons vooral op 
kinderen, maar volwassenen zijn vanzelfsprekend meer dan 
welkom. Er kunnen drankjes en hapjes worden gekocht en 
voor de kinderen is er een trampoline, een waterglijbaan en 
een springkussen. Wat ook leuk is: Kanteel heeft tegelijker-
tijd een feest voor de kinderen daar, dus dat wordt vast één 
groot gezamenlijk feest.”

Aanmelden
Hakima vindt het leuk dat de organiserende moeders uit 
verschillende culturen komen en dat ze het prima samen 
kunnen vinden. “Hawaï is zo ongeveer de enige cultuur die 
we nog niet in de wijk hebben”, lacht ze, “en dus is het leuk 
dat juist dit eiland centraal staat op het feest.”

Het feest wordt op 9 juli gehouden van twaalf tot vier uur. 
Toegang is natuurlijk gratis. Het exacte programma wordt 
nog bekendgemaakt via folders. Die worden huis aan huis 
verspreid. Wie meer wil weten over het feest of mee wil 
doen: neem contact op met wijkwerker Michel Lensen van 
Divers, 06 5478 4859, M.Lensen@divers.nl.

Het zomerfeest staat in het teken van Hawaï. 

Compliment voor jeugd
Voetballende kinderen en jongeren in Boschveld krijgen een fl inke pluim. Onderzoekster Maike Kooijmans volgde het 
project Doelbewust en stelt vast dat het prima werkt.

Bij Doelbewust draait het om meer dan voetbal. De jonge deelnemers leren zich aan regels te houden, respect te hebben 
voor anderen en aan hun toekomst te werken. Met succes, zo blijkt uit het onderzoek waar Kooijmans onlangs op 
promoveerde. Ze zocht vooral uit of Doelbewust en soortgelijke projecten helpen om jongeren uit de criminaliteit te 
houden. 

Conclusie: bijna 80 procent van de jongens komt niet meer in de problemen. “De jongeren zien weer perspectief voor de 
toekomst en kunnen weer dromen. Als ze daar zelf maar hard aan werken”, aldus Kooijmans. Ze vertelde er tijdens een 
bezoekje aan Boschveld over aan Omroep Brabant. Ook kinderen zelf kwamen daarbij aan het woord. Zoals Samir: “Ik 
heb geleerd om altijd respect te hebben voor iedereen”. En Youssef heeft geleerd om minder snel boos te worden en 
tien seconden aan leuke dingen te denken. “Dan word ik weer rustig”.

Taalontmoeting: 
help jij mee?
Vind je het leuk om mensen te helpen bij het leren 
spreken en begrijpen van het Nederlands? Dan is er 
prachtig vrijwilligerswerk voor je te doen. Ervaring in het 
onderwijs is niet nodig. 
In BBS Boschveld worden elke woensdagavond en 
vrijdagochtend taalontmoetingen gehouden. Op woens-
dag is er een gemengde groep met vooral veel mannen 
en op vrijdag een vrouwengroep.
Voor aanmelden of meer informatie:
Karima Majaiti, 06 1137 7902, k.majaiti@divers.nl

‘In de ouderkamer word je slimmer’
De ene keer schuiven er een stuk of acht ouders aan, een ander keer is de tafel te klein voor de tientallen belangstellen-
den. Maar elke week is de Ouderkamer een succes. Wijkgericht schoof een keer aan en volgde de gesprekken.

Karima Majiti werkt bij Divers en leidt de wekelijkse 
bijeenkomsten van de Ouderkamer in BBS Boschveld. Vaak 
zijn er thema’s, maar dit keer staat er niets op de agenda. 
Het maakt de deelnemers weinig uit. “Als er een thema is, 
duurt het soms een hele tijd voor we daaraan beginnen, zo 
veel hebben we met elkaar te bespreken”, vertelt één van 
de moeders.

Mamawijk
Vandaag zijn er trouwens alleen maar moeders. Vaders 
laten het een beetje afweten. Volgens één van de aanwezi-
gen komt dat omdat Boschveld “nu eenmaal een mamawijk 
is”. Waarmee ze bedoelt dat vooral moeders de opvoeding 
van kinderen voor hun rekening nemen. Of dat erg is? De 
dames halen de schouders op. “Onze mannen doen weer 
andere dingen”, zegt één van hen.

Vaderschap. Het is een thema dat vast nog eens voorbij 
komt. Thema’s die al werden behandeld zijn: pesten, 
positief opvoeden, luizenmoeders, sport in de wijk, veilig-
heid, lentekriebels, agressie en de weekeindschool. Mocht u 
niet weten wat de weekeindschool is, de meeste ouders 
wisten dat voor die themabijeenkomst ook niet. “Dat is zo 
mooi van de Ouderkamer”, zegt een moeder, “je wordt 
hier een stuk slimmer. Echt, je steekt hier enorm veel op”.

Vierdaagse
Vandaag is er geen thema. Of iemand wat te bespreken 
heeft, vraagt gespreksleidster Karima. Jazeker is dat er. “Ik 
maak me zorgen over de avondvierdaagse”, zegt iemand. 
“Er hebben zich nog amper mensen aangemeld. Dat is toch 
jammer? Moeten we niet wat meer reclame maken?”

Het blijken kordate moeders, want direct wordt besloten 
inschrijfformulieren te kopiëren en een half uur later, als
de school uitgaat, uit te delen. Maar daarmee is de discus-
sie nog niet afgelopen. Want is het niet erg duur om mee 
te doen. “Voor kinderen is het vier euro. Als je dat één euro 
per avond noemt, lijkt het al goedkoper. Maar de ouders, 
die als begeleiding meelopen, moeten ook nog eens 2,50 
euro betalen. Waar is dat nou voor nodig?”

Een kleine ‘harde kern’ van acht moeders is er zowat elke 
week bij. Wat opvalt is dat die acht zowat alle culturen van 
de wijk vertegenwoordigen. Een enkeling spreekt nog niet 
al te best Nederlands en dat is meteen een reden om 
wekelijks aan te schuiven. Al die verschillende achtergron-
den leiden niet tot lastige situaties. “Welnee”, zegt een 
moeder, “het tegendeel is waar. Het is juist boeiend om te 
horen hoe mensen vanuit andere culturen tegen bepaalde 
thema’s aankijken.”

Hapjes
En het leidt tot leuke ideeën. Karima vertelt over de 
Ramadan. “We kunnen dan geen koffi e drinken of hapjes 
eten. Maar wat we wel kunnen doen: samen hapjes maken, 
die we dan ’s avonds kunnen eten.” Ook de moeders van 
Nederlandse afkomst vinden het een prima idee. Eén van 
hen glimlacht breed en zegt: “Maar jullie vinden het toch 
niet erg als ik ze tijdens de Ouderkamer al opeet?”

De Ouderkamer is tijdens schoolweken elke donderdag van 
13.15 tot 14.30 uur. Opgeven is niet nodig en meedoen 
kost niks.

Soms is het enorm druk bij de Ouderkamer
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Nederlandse afkomst vinden het een prima idee. Eén van 
hen glimlacht breed en zegt: “Maar jullie vinden het toch 
niet erg als ik ze tijdens de Ouderkamer al opeet?”

De Ouderkamer is tijdens schoolweken elke donderdag van 
13.15 tot 14.30 uur. Opgeven is niet nodig en meedoen 
kost niks.

Soms is het enorm druk bij de Ouderkamer
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Supermarkt van de baan
Het is defi nitief: er komt geen supermarkt in het winkelcentrum van Boschveld. Wethouder Eric Logister werpt het 
hoofd niet in de schoot en zegt toe dat de inspanningen van de gemeente doorgaan om het winkelcentrum te 
verbeteren.

Eén van de redenen is dat het lastig bleek om afspraken te 
maken met een supermarkt. Er was dan wel een gegadigde, 
maar die wilde niet beloven zich langer dan vijf jaar in het 
winkelcentrum te vestigen. Dan wil de wethouder er liever 
niet aan beginnen. “We lopen dan immers het risico dat er 
na vijf jaar geen super meer is en er dan sprake is van 
leegstand of een ongewenste huurder”, licht hij toe in een 
brief aan omwonenden en winkeliersvereniging.

Coehoornplein
Dat is niet de enige reden. Ook overleg met bewoners van 
het Coehoornplein maakte duidelijk dat de vestiging van 
een supermarkt nogal wat voeten in de aarde heeft. Zo zou 
de looproute van en naar appartementen en kelders 
omslachtig worden en worden de fi etsenbergingen lastig 
bereikbaar. Ook zou een gewijzigde ingang nogal wat 
inbreuk op de privacy van de bewoners van de eerste etage 
tot gevolg hebben. De komst van een grote supermarkt zou 
verder betekenen dat bestaande winkelpanden moeten 
worden samengevoegd. Het winkelcentrum is al zestig jaar 
oud – er wordt daarom betwijfeld of dat bouwtechnisch 
wel veilig is. Tot slot waren er nog zorgen over parkeerpro-
blemen en overlast door onder meer bevoorrading en 
winkelwagens.

De wethouder zegt toe dat de gemeente doorgaat met het 
verbeteren van het winkelgebied. Daar is jaren geleden al 
een begin meegemaakt en dat bleef niet zonder resultaat. 
Logister: “De overlast is fors teruggedrongen. Dat deden 
we met ingrepen als het plaatsen van camera’s, tijdelijke 
sluitingen van panden die overlast gaven, verlichting in de 
luifel, het opschilderen van de voorkant van de woningen, 
de aankoop van winkelpanden door de gemeente en 
onlangs nog het vernieuwen van de voorkant van het 
plein”. De geplaatste grote plantenbakken zijn ook echte 
‘eyecatchers’ geworden, al is het spijtig dat het onkruid er 
zo welig in tiert, ondanks beloften van winkeliers de boel 
netjes te houden.

Verbeteren
De gemeente gaat nu met winkeliers en bewoners een plan 
maken om het winkelcentrum nog verder te verbeteren. De 
wethouder heeft daarvoor al wat suggesties. “Te denken 
valt aan het verbeteren van de branchering.” Dat betekent 
dat wordt bepaald wat voor soort winkels er welkom zijn, 
zodat het aanbod aansluit bij de behoeften van de wijk en 
er niet teveel hetzelfde komt. “Ook willen we onderzoeken 
of De Copernikkel een defi nitieve plek kan krijgen in het 
winkelcentrum.” Verder denkt Logister aan het verbeteren 
van de uitstraling van de overkapping. 

Het winkelcentrum moet het doen zonder nieuwe supermarkt.
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Samen tuinieren
Goed nieuws voor wie geen eigen tuin heeft en wel groene vingers of wil leren tuinieren: de mensen van de 
Boschveldtuin zijn op zoek naar meer vrijwilligers en er zijn nog wat plekken vrij in de nieuwe tuin achter BBS 
Boschveld.

Het was een enorme klus, maar de 
verhuizing van de wijktuin is zo goed 
als rond. Ook fi jn: de fruitbomen 
hebben de verplaatsing goed door-
staan. Nicole Pakker had er met de 
andere zes leden van de kerngroep en 
alle vrijwilligers van binnen en buiten 
de wijk de handen vol aan. “We zijn 
teruggegaan van 1800 naar 700 
vierkante meter, maar dat is niet erg. 
Deze locatie is mooier en we zitten nu 
op goede grond. Met dank ook aan 
de gemeente, die onder meer een 
fl inke laag zwarte teelaarde heeft 
gestort.”

Kost niets
Wat ook fi jn is: er is weer plaats voor 
mensen die zelf een tuintje in een bak 
of perk willen onderhouden. En dat 
kost helemaal niks. “We hebben 
bijdragen gekregen van onder meer 
het Oranjefonds. Omdat we zuinig 
zijn, veel zelf doen, dingen ruilen en 
gratis of voor een zacht prijsje spullen 
krijgen, komen we daar nog steeds 
mee toe”, aldus Nicole. “We vragen 
dus geen contributie, maar als enige 
voorwaarde wel hulp bij het onder-
houd en beheer van de gezamenlijke 
delen van de tuin. Het is geen gratis 
volkstuin maar een groene ontmoe-
tingsruimte voor wijkbewoners, dat 

doel staat voorop.”
Er melden zich al belangstellenden. 
Neem kinderdagverblijf en buiten-
schoolse opvang Kanteel, gevestigd in 
de BBS. Locatiemanager Mirjam van 
Aspert is blij dat ze voor de peuters al 
twee bakken ter beschikking heeft 
gekregen. “De kinderen vinden het 
geweldig.” Daar weet Brigitte 
Scholman alles van. In de oude 
Boschveldtuin was ze één van de 
stuwende krachten achter de kinder-
tuin. Daar slaagde ze er in om kinde-
ren spelenderwijs in de weer te laten 
zijn met natuur, aardrijkskunde, 
biologie en zelfs rekenen (“Tel vijftien 
zaadjes af en stop ze in de grond”). 
Als er vrijwilligers zijn, kan dat 
initiatief in de nieuwe tuin worden 
voortgezet. “De kinderen waren altijd 
enorm enthousiast”, herinnert ze zich.

Kindertuin
Directeur Hans van Zoggel van de 
basisschool kan zich daar wel wat bij 
voorstellen. “Wij zijn gericht op 
handelend leren, leren dus door te 
doen. Het werken in de Boschveldtuin 
past daar prima bij. We waren al bezig 
met die moestuintjes van Albert Heijn. 
Die plantjes moeten op een gegeven 
moment worden overgepot van die 
kleine bakjes naar grotere potten of 

een echte tuin. Die tuin die is er nu 
dus.”

En dan zijn er nog de mensen van 
vereniging Bewust Wonen en Werken 
Boschveld, beter bekend als ‘het 
CPO-project’. Leidi Haaijer is één van 
hen en vertelt dat er nogal wat 
mensen bij zijn die een warme 
belangstelling hebben voor de natuur 
en daarmee voor de Boschveldtuin. 
“We willen sowieso veel dingen in en 
met de wijk doen en de Boschveldtuin 
biedt daar een prima gelegenheid 
voor.” Zo hebben een aantal toekom-
stige bewoners al meegeholpen met 
de verhuizing van de tuin.
Openbaar

De tuin is trouwens openbaar, ieder-
een mag er rondkijken, zitten kletsen 
en gewoon van genieten. Er staat dan 
wel een hek omheen, maar één van 
de poortjes is altijd open. Nicole: “We 
vertrouwen erop dat iedereen netjes 
omgaat met de tuin en de planten, 
groenten en fruitbomen die er 
groeien. Tot op heden gaat dat 
goed”. 

Zin om mee te tuinieren? Stuur een 
mailtje: info@boschveldtuin.nl.

Elke vrijdagmiddag werken vrijwilligers in de Boschveldtuin. Wie mee wil doen is welkom!
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www.s-hertogenbosch.nl

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! 

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. 

Houd Boschveld 
schoon
Boschveld wordt steeds schoner. Met dank 
aan de opruimactie van vorig najaar, de 
bewoners van de wijk en het succes van de 
ondergrondse containers. 

Die containers zijn voor restafval, vooraf 
door bewoners in vuilniszakken gestopt. 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat er 
geen afval naast de container wordt 
geplaatst. Als de container niet werkt, even 
bellen: 073 - 615 6500. Ook als uw pasje van 
de container stuk of kwijt is, kunt u dat 
nummer bellen.

Bankstellen, stoelen, tafels, bedden, 
vloerbedekking, tv’s, koelkasten en diep-
vrieskisten: wijkbewoners kunnen ze naar 
het milieustation brengen. Dat is ook het 
adres voor verf, batterijen, olie, accu’s, 
tegels, wc-potten, stenen en hout. Sommige 
spullen kunt u er gratis afgeven, voor 
andere materialen wordt vijf cent per kilo 
gevraagd. Overigens haalt de Afvalstoffen-
dienst tv’s, koelkasten en dergelijke ook 
gratis op. Een telefoontje is voldoende:
073 - 615 6500.

Glas gaat in de glasbak aan de Copernicus-
laan. Daar staan ook containers voor 
kleding (hoek Celsiusstraat) en plastic afval. 
Blauwe containers voor papier zijn inmid-
dels op vier plaatsen in de wijk te vinden:
Copernicuslaan zijgevel 105, Buys Ballotweg 
bij Kelvinstraat, Van Leeuwenhoekstraat en 
Lorentzstraat bij Lorentzplein. 

De schop kan de grond in
Het duurt niet lang meer of de schop kan de grond in voor de woningen van de Verenging Bewust Wonen en Werken 
Boschveld (BWWB). 

Wonen en Werken (BWWB). 
De zeventig toekomstige bewoners zijn druk in de weer 
met hypotheken en zo. Ook wordt de grond binnenkort 
overgedragen aan de vereniging. Daarna staat niets de 
bewoners meer in de weg om te beginnen met de bouw 
op het terrein tussen de Edisonstraat en de Paardskerk-
hofweg. Dat gebeurt mogelijk nog voor de bouwvakan-
tie en anders kort daarna.

Overigens gaat het niet alleen om nieuwbouw. Ook 
worden bestaande huizen verbouwd. Bij nummer 8 is dat 
al gebeurd. 

Wie nieuwsgierig is naar het plan, moet zeker de website 
van de vereniging bezoeken: http://www.bwwb.nu.

De ondergrondse  
container
U gooit uw afval in de ondergrondse container met een pasje.  
Dat is even wennen. Hieronder vindt u de belangrijkste regels: 

Pasje 
• Met het pasje maakt u de container open.

• U krijgt 1 pasje per huishouden.

• U mag uw pasje niet uitlenen aan iemand buiten uw huishouden.

• U betaalt 1 bedrag aan afvalstoffenheffing per jaar, niet per keer dat u de container gebruikt.

• Bent u uw pasje kwijt? Bel naar de Afvalstoffendienst op 073-615 65 00.

• Is uw pasje stuk? Bel naar de Afvalstoffendienst op 073-615 65 00.

Gebruik 
• Gooi alleen afval in vuilniszakken in de container, maximaal de grijze KOMO zakken.

• Gooi geen los afval in de container.

•  Geen meubels/vloerbedekking, koelkasten, tuinstoelen, tegels, verf, glas, autobanden etc.  

in de container. 

• Zet geen afval naast of op de container, u riskeert een hoge boete.

• Werkt de container niet? Bel naar 073-615 65 00 en geef het nummer door van de container. 

Verhuizen
•  Gaat u verhuizen? Dan laat u het pasje van de container achter in de woning voor de nieuwe  

bewoners. U neemt het pasje niet mee naar uw nieuwe woning.

•  Gaat u verhuizen? Breng meubels, vloerbedekking etc. naar het milieustation. Zet het nooit  

zomaar op straat of bij de containers. Voor € 15,00 en € 0,05 per kilogram komen wij het  

afval ook thuis bij u ophalen. Bel de Afvalstoffendienst op 073-615 65 00. 

Kijk voor meer informatie op onze website www.afvalstoffendienst.nl  
of download de Afvalstoffendienst app.

000122736 TL AFV krt-A4-opruimactie-boschveld 2015-A4.indd   1 10-08-15   15:27In een deel van de wijk is huis aan huis een blaadje verspreid over het afval in 
Boschveld.
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Groen en Spelen
Na een koude en natte april lijkt in mei de zomer al begonnen te zijn. De
bloesem aan de bomen maakt plaats voor knalgroene bladeren. Met de zon
en de warmte komen veel wijkbewoners ook weer naar buiten voor een om-
metje, te kletsen, tuinieren of spelen.

De werkgroep Groen en Spelen en de kerngroep van de Boschveldtuin doen op allerlei manieren hun best om voor
een fijne leefomgeving voor u te zorgen.

Bomen, bestaand en nieuw groen en speelplekken
Wist u bijvoorbeeld al dat:
v de gemeente heeft bedacht hoe ze
willen omgaan met alle reacties op het
wijkplan Hart van Boschveld die de wijk-
raad en de bewoners afgelopen najaar
hebben gegeven
v het college en de raadscommissie
daar al over gesproken hebben en dat
de gemeenteraad daar 10 mei een be-
sluit over heeft genomen
v dit betekent dat ambtenaren het
ontwerp van het 'Groene Hart' voor de
wijk, de voetbalkooi, plekken voor nieu-
we bomen en het hondenuitrenveld ver-
der met de werkgroep Groen en Spelen
en wijkbewoners moeten gaan uitwer-
ken
v de verdere herinrichting van de
Paardskerkhofweg is uitgesteld tot na
de zomer na alle sloopwerkzaamheden
van PK14 
v dit het pas wordt opgeleverd begin 2017 
v we nog steeds geen overeenstemming hebben over de ontwerptekening met parkeerplaatsen en bomen in de
Koestraat, omdat de gemeente onze betere alternatieven niet heeft verwerkt
v de speelplek in de Koestraat, ondanks onze protesten en alternatieven, mogelijk tijdelijk moet wijken om het bewo-
nersverkeer tijdens de herinrichting van de Paardskerkhofweg ongeveer 6- 8 weken te kunnen omleiden
v de bloembollen in de grote rode bloempotten voor de winkels mooi gebloeid hebben, de plantjes het ook goed
doen, maar dat de winkeliers de potten zelf moeten onderhouden, wat zo te zien bij een aantal potten niet gebeurt
v we sinds 20 mei voortaan de twee aparte 2-maandelijkse overleggen met de gemeente namelijk over beheer
openbare ruimte en over bomen en groen combineren
v we hopen dat beide projectleiders van de gemeente hun collega's tot alle afgesproken acties kunnen aanzetten
(onder andere over bosjes langs het spoor aan de Parallelweg en vervanging van gekapte bomen)
v de gemeente een aparte informatiebijeenkomst gaat organiseren over bomen aan de pleintjes in de Van Mus-
schenbroekstraat, de hoek met de Celsiusstraat en 's-Gravesandestraat?
v er in de voetbalkooi aan de Copernicuslaan een lang gekoesterde wens van de jongeren in vervulling is gegaan
namelijk de aanleg van kunstgras; 
v daarbij, na dankzij ons protest, de naastgelegen boom toch kon blijven staan
v we nog steeds op zoek zijn naar extra mensen voor de werkgroep Groen en Spelen en dat je voor informatie of
aanmelden een mailtje kunt sturen naar info@obboschveld.nl

En wist u dat:
v de Boschveldtuin steeds mooier wordt en voor iedereen overdag toegan-
kelijk is via het hekje aan de Zernikestraat
v het kinderdagverblijf van BBS Boschveld met de peuters 2 twee bakken
beheert en dat de 3 drie units van de school ook gaan tuinieren
v de fruitbomen en -struiken erg blij lijken te zijn met hun wortels in de
goede grond
v de eerste radijsjes en rucola al door de auteur in haar bak gekweekt en
geoogst zijn
v er intussen 9 vleermuizenkasten in de wijk hangen na de oproep in de
vorige Buurtkrant
v de website van de Boschveldtuin vernieuwd is en onze facebookpagina
ook goed bijgehouden wordt met nieuwtjes en foto's? zie www.boschveldtuin.nl en https://nl-nl.facebook.com/Bosch-
veldtuin
v er altijd wat te doen is in de Boschveldtuin op de vrijdagmiddagen, al is het maar rondkijken of een praatje maken. 

Wees welkom tussen 15.00 en 17.00 uur aan de Zernikestraat net achter de BBS! Meer vrijwilligers zijn altijd welkom
zijn ook als u (nog) geen groene vingers hebt of weinig tijd? Aanmelden ter plekke op vrijdagmiddag of via
info@boschveldtuin.nl
Tekst: Nicole Pakker
Foto's: Nicole Pakker & Alfred Heeroma

 's Gravesandestraat 13  
  
  ☎ 073 -623 3195 
  
  E-mail: info@obboschveld.nl
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Boschveld schoon
Er wordt nog steeds goed geprikt in de wijk door 3 mensen in opdracht van
de gemeente. Het is voor hen soms ondankbaar werk als de volgende dag
op de pas schoon geprikte straat weer zwerfvuil ligt. De kauwen die prullen-

bakken leeg pikken op zoek naar voedsel zijn niet de enige oorzaak daarvan. Op 13 april waren er maar weinig kin-
deren die aan Boschveld Boent met Proper Jetje meededen. Hopelijk zijn er meer kinderen en helpers op 25 mei aan-
wezig.

Boschveld Boende met Proper Jetje
op 13 april
Proper Jetje kwam op vrijdagmiddag 8
april bij de activiteit van Plein Actief om
de kinderen te vragen de komende
woensdag mee te helpen. Echter op de
middag van 13 april waren er meerdere
activiteiten, zodat maar een klein groep-
je kinderen aan de slag ging om samen
met enkele begeleiders in de wijk te
gaan prikken. Deze kinderen mogen
straks zeker deelnemen aan de bijzon-
dere activiteit op het eind van dit school-
jaar. 
Deze keer was er ook, zoals ieder jaar,
een kraakwagen. Nog nooit is er zo wei-
nig opgehaald als deze keer namelijk
800 kilogram. Het is dan ook jammer om
in de week daarop hier en daar toch nog
illegale stort aan te treffen. 

Meer kinderen
gaan voor een
schone wijk op 25
mei 
Het is de laatste
weken mooi weer
geworden en al het
veelkleurige groen
van bomen en
struiken is aan het
uitbotten. Daar
hoort een schone
wijk zonder zwerf-
vuil bij. Met de kin-
deren gaan we op
25 mei weer aan
de slag. Wij hopen
deze keer op meer
kinderen en bege-
leiders, want dan
kunnen we samen
echt een groot stuk
van de wijk onder
handen nemen.  

Samen werken aan een schoon Boschveld
Echter een schone wijk is niet alleen een zaak van
de gemeente en kinderen met hun begeleiders,
maar van alle bewoners. Er zijn al verschillende be-
woners die een deel van hun straat schoon houden
en opruimen. Dat zouden meer mensen moeten
doen. Het is soms maar een kleine moeite en het
werkt beter als meer mensen het samen doen. Met
alles overlaten aan anderen bouw je geen gemeen-
schap op. 
Een probleem is nog steeds dat soms ondergrondse
containers vol zijn. Vaak kan men nog terecht op
een andere container in de buurt. We hebben echter
maar één kunststofcontainer en daar is het elk
weekend raak. Hij zit vol en dan gooit men zijn zak
er maar naast. Soms liggen er op de vroege maan-
dagochtend wel zo'n 25 vuilniszakjes rond die kunst-
stof-ondergrondse. Een extra container of één met
meer persvolume of meer legen zou een uitkomst
zijn.
Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Karin Claassen & Michel Bögels

's Gravesandestraat 13  
                  

☎ 073 -623 3195 
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Werkzaamheden in de wijk
Er wordt gesloopt, maar ook gebouwd in de wijk. Daarnaast vinden er ook
nog andere werkzaamheden plaats en worden werkzaamheden voorbereid.

Sloop Paardskerkhofweg 14
Volgens de planning zou deze sloop
eind week 21 gereed moeten zijn en dat
is 27 mei. Uit bijgaande foto is te zien
dat op 9 mei nog maar een klein gedeel-
te overeind stond. Onder het gebouw la-
gen diepe kelders met veel beton, die
dan ook uitgegraven moesten worden.
Dat betekende een hele klus en er is op
verschillende zaterdagen doorgewerkt
om het werk op tijd klaar te hebben. Al
het puin moet nu nog afgevoerd worden.
Immers dan kunnen de Nutsbedrijven
weer aan de gang met het verleggen en
vernieuwen van de leidingen. Dan pas
kan de aannemer weer starten met de
aanleg van de Paardskerkhofweg. Ove-
rigens zijn een aantal zaken rond de
Paardskerkhofweg nog onduidelijk,
maar daar hopen we de komende we-
ken eindelijk uit te komen.
Bij de sloop komt er altijd stof vrij en op

grond van eigen ervaring en klachten van
bewoners van de flats aan de Copernicuslaan hebben wij gevraagd om toch vooral water te gebruiken. Zeker bij droog
en warm weer was het stof happen. 

Het is de vraag of al de kelders weer dicht gegooid wor-
den, zodat er een soort weg ontstaat naast de Paards-
kerkhofweg. Deze zou te gebruiken zijn als omleidings-
route tijdens de werkzaamheden aan de Paardskerkhof-
weg. Als de Paardskerkhofweg helemaal nieuw is zou dat
gedeelte van het voormalige terrein van de Afvalstoffen-
dienst gebruikt kunnen worden als aanrijroute voor de
bouwers. Anders heeft de pas nieuw aangelegde weg
veel te veel te lijden onder het bouwverkeer. Vooralsnog
worden deze kelders nu niet dicht gegooid.
Op het terrein waar vroeger de vrachtwagens van de Af-
valstoffendienst stonden, waren twee garageboxen (die

zijn gesloopt) en een betonnen urinoir. Deze laatste is nog
voor de sloop gespaard en de afdeling Erfgoed zoekt
daarvoor nog een goede bestemming. Ik zou dat wel we-
ten.
De Paardskerkhofweg is nu en in de toekomst de looprou-
te naar de Brabanthallen. Bij grote manifestaties die druk
bezocht worden,  worden er tijdelijke urinoirs geplaatst.
Gewoon dat 'karakteristieke' urinoir een stukje verplaatsen
naar de looproute en laten versieren door erkende graffiti,
zodat dit een mooie verwijzing is naar het eerdere ge-
bruik. We vermoeden dat zo'n voorstel niet past in de ver-
koopbaarheid van de woningen.

Nieuwbouw BrabantWo-
nen
In de vorige Buurtkrant kon-
den wij melden, dat de
nieuwbouw de hoogte in
ging en bijna alle vloeren
gelegd waren. In de afgelo-
pen 8 weken is de bouw
weer aardig gevorderd. Zo'n
tiental woningen zijn van
daken voorzien en de twee
werkers van de binnenmu-
ren zijn al de hoek om en
nu bezig in de Ampè-
restraat. Ook de metselaars
zijn nu gearriveerd en bezig
met de eerste woningen.
Steeds worden materialen
aangevoerd en dat betekent
grote vrachtwagens die niet
altijd de draai kunnen ma-
ken. Daardoor worden de
trottoirs op de hoeken re-
gelmatig beschadigd. Soms
wordt een hele hoek eruit
gereden. Op ons verzoek wordt dat steeds hersteld.
Het betekent wel dat snel na de oplevering van de nieuw-
bouw begonnen moet worden met de woonomgeving van-
af de Copernicuslaan. We hebben echter nog geen teke-
ning gezien.
Veel bewoners die hebben ingeschreven op de nieuwe

woningen en hoog in de rangorde stonden zijn al ge-
vraagd om bij BrabantWonen langs te komen. Zij konden
dan hun woning uitkiezen en over allerlei zaken praten zo-
als de keuze van de keuken en tegels. Bij dit gesprek
hebben zij gehoord dat de oplevering in oktober is. ⇛
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Overige werkzaamheden
Het zal iedereen opgevallen zijn dat de voetbalkooi aan de Copernicuslaan
is opgeknapt. Omwonenden zijn van te voren geïnformeerd door de ge-
meente met een brief waarin stond dat het opknappen niet betekende, dat dit
ook de definitieve plaats wordt. Overigens staan in het wijkplan ineens 2
voetbalkooien getekend: een grote en een kleine en daarover is met de wijk

geen overleg geweest. 
De kunststofgrasmat is het eerste onderdeel van de
opknapbeurt; komende maand komt ook de omheining
aan de beurt. Voor het 3e onderdeel (interactief speel-
toestel SUTU) moet nog een potje gevonden worden.
Wij vinden dat dit toestel, vurig gewenst door de jonge-
ren, er gewoon moet komen, omdat de gemeente zelf
wist welk geld beschikbaar was en zij binnen die mar-
ge samen met de jongeren het plan zouden opstellen.
Als de gemeente zich dan in de cijfers 'vergist' moet de
gemeente de kwestie oplossen, anders denken de jon-
geren dat de gemeente zich niet aan de afspraken
houdt. Dat lijkt ons geen beste beurt.
Het Grassogebouw is een paar jaar geleden opge-
knapt en nu staat er weer een bord waarin werkzaam-
heden worden aangekondigd. Dat betreft dan vooral
het voormalige directiegebouw. Bij de opknapbeurt is
alle klimop van de muren verwijderd. Aan de voorkant
is belichting aangebracht waarbij soms de kleuren niet
altijd accorderen met het monumentale pand. Overal
zitten er bordjes op de muur voor bezoekers enzovoort; eigenlijk overbodig nu er slagbomen geplaatst zijn. Ter voltooi-
ing is nu ook een reclame met naamsaanduiding aangebracht. Dat noemen ze bij Welstand waarschijnlijk verfraaiing
van het pand.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels

Boschveldoverleg
Acht keer per jaar is er een Boschveldoverleg. De week daaraan voorafgaand verschijnt de Buurtkrant. 13 april was
het niet doorgaan van de Nederlandse supermarkt in het winkelcentrum het belangrijkste onderwerp. Ook bespraken
wij het actieplan van de sociale visie. 25 mei zijn de Veiligheidsmonitor en de planning en uitvoering van de werk-
zaamheden Paardskerkhofweg de belangrijkste onderwerpen.

11 april  Winkelcentrum, stand van zaken sociale visie
Jan Buitink, projectleider herstructurering Boschveld, was
aanwezig om te vertellen waarom het College van Burge-
meester en Wethouders had afgezien van het plan om
een Nederlandse supermarkt in Boschveld te vestigen. In
feite waren vooral 2 zaken daarbij van belang. Allereerst
wilde de beoogde supermarkt Albert Heijn maar een con-
tract voor 5 jaar. De ombouw van een deel van het winkel-
centrum naar een supermarkt van 1100 m2 vereist een in-
vestering van de gemeente. Als dan dit pand na 5 jaar
leeg zou komen te staan zou er een risico zijn van leeg-
stand dan wel een ondernemer die daar niet gewenst is.
Daarnaast waren er logistieke problemen met de bevoor-
rading. Deze verbouwing had ook gevolgen voor de 18
betrokken eigenaren/ bewoners van de 3 portieken. Dit
betrof onder andere de ingang, bereikbaarheid bergingen
en verlies van parkeerplaatsen. De combinatie van deze 2
elementen hebben tot dit besluit geleid. De gang van za-
ken wordt ook door de gemeente betreurd, maar tegelij-
kertijd is toegezegd dat de gemeente haar handen er niet
vanaf trekt en samen met omwonenden, winkeliers en
OBB aan de gang gaat om toch een oplossing te vinden.
Daarbij wordt gedacht aan een goede branchering, het
opknappen van de luifels en een vaste plek geven aan de
Copernikkel
Vanuit de vergadering werd opgemerkt dat de tegenstand
van maar een beperkt aantal bewoners/eigenaren was en
dat de komst van de EMTE in het Paleiskwartier zeker
een rol heeft gespeeld bij het besluit. Ook sprak men uit
dat men jaren geleden juist hier was komen wonen omdat
er een supermarkt zou komen. Deze belofte uit het wijk-
plan laat het College nu vallen.
De stand van zaken wat betreft de aandachtspunten so-
ciale visie werden voorgelezen en desgevraagd toege-
licht. Er was maar een klein verschil met het overzicht van
oktober 2015.

23 mei Aanpak en planning Paardskerkhofweg en Vei-
ligheidsmonitor
Nu de sloop van Paardskerkhofweg 14 bijna gereed is
komt de aanpak van de Paardskerkhofweg aan de beurt.
Nog niet alle vragen zijn daaromtrent opgelost en dat
moet dan zeker nu wel gebeuren. Op 17 mei komt de Vei-
ligheidsmonitor 2015 beschikbaar. Zo mogelijk behande-
len wij daarvan het onderdeel Boschveld. Verder staat la-
waaioverlast van Brabanthallen en verkeer op de agenda
en natuurlijk komen de lopende projecten ook aan de
beurt.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Alfred Heeroma
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Oude Engelenseweg 60
5223 KD 's-Hertogenbosch
073 - 621 04 34
06 - 8711 1293/ 8440 2943

NIEUW, NIEUW, NIEUW is onze cafetariagedeelte.
Hier verkopen wij naast de gewone snacks ook onze ge-
haktbal uit de jus (uit eigen keuken) en VERSE vlaamse

friet.

				Huisartsenzorg								
				Verloskunde							
				Psychologische	hulp	
				Fysiotherapie
				Huid/	Oedeem-therapie

Orthopedagogiek
Logopedie											

				 Ergotherapie
				 Diëtiste																								
				 Onderwijscoaching

										Op	werkdagen		open	van	8.00	-	17.00 								

Verhalenoproep
Boschveld is een wijk met veel bewoners, een gekleurde wijk waar mensen wonen die, buiten Nederland, uit al-
lerlei verschillende landen komen. Wij van de redactie denken dat er mensen in Boschveld wonen die best wat
te vertellen hebben over het wonen in de wijk of hoe ze hier terecht zijn gekomen. Wilt u uw verhaal vertellen of
kent u iemand in de wijk met een kleurrijk verhaal?
Mail dan je naam en gegevens naar buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl of meld het aan Kees Heemskerk. We
nemen dan contact met je op.



Klussendienst al 120 keer ingeschakeld
"We hebben kortgeleden onze honderdtwintigste klus gedaan", vertelt Abdyl Duraku, coördinator van Klussendienst
Boschveld. "Steeds meer bewoners en organisaties - ook uit andere Bossche wijken - weten ons te vinden. Het gaat
om klussen van klein tot groot. Van een lamp vervangen tot een hele woning schilderen. Alles in en rond het huis is bij
ons in goede handen. Geen klus is ons vreemd."

Handige handen in de buurt
"Klussen tot een half uur werktijd
doen we gratis. Je betaalt dan niets
of alleen de materiaalkosten. De
verwarming bijvullen bijvoorbeeld,
een schilderij ophangen, het gras
maaien of een slot vervangen.
Deze en andere kleine klusjes
doen we bij mensen die dat zelf
niet kunnen en niemand in de buurt
hebben om dat voor hen te doen.
Bewoners helpen bewoners."

Van alles
Voor grotere klussen rekent de
Klussendienst een redelijke prijs.
Dan gaat het om sloopwerk, be-
hangen, verhuizen of laminaat leg-
gen. Ook de woning binnen of bui-
ten schilderen, een schutting ver-
vangen, een kamer witten of het
snoeien van planten en bomen ho-
ren in dat rijtje thuis. Net als allerlei
andere klussen. Alles wat je in en
rond de woning kunt bedenken. 

Eerst kijken
Abdyl: "We zijn met vijftien klussers. Mannen en vrouwen.
De één is allrounder, de ander is goed in schilderen, tui-
nieren of een andere specialiteit. We zijn allemaal vak-
mensen. Dichtbij en betrouwbaar. We komen altijd eerst
kijken wat de klus inhoudt. Dan spreken we meteen af wat
het gaat kosten en wanneer we kunnen beginnen. Tevre-
den klanten zijn onze beste reclame. Zij komen terug en
vertellen anderen over de Klussendienst. Binnenkort bren-

gen we een folder uit, waarin we nog eens uitleggen wat
we voor bewoners en organisaties kunnen betekenen."

Meer weten, of heeft u een klus?
Bel naar 06 - 2521 5340 of mail naar info@copernikkel.nl
voor contact met de Klussendienst. Je kan ook binnen lo-
pen bij Copernikkel, Copernicuslaan 308, en vraag naar
Jeannette of Abdyl.

Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit
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Alle leerlingen geslaagd
Er mag dan veel veranderen in de wereld, sommige dingen
blijven grotendeels hetzelfde. Het fietsverkeersdiploma is
daar een mooi voorbeeld van. Al meer dan vijftig jaar. Vroe-
ger deed je je best - voor jouw vaak eerste diploma - in de
hogere klassen van de lagere school, nu zitten de deelne-
mers in groep zeven van de basisschool. Dinsdag 10 mei
was het weer zover. Zo'n vijfentwintig leerlingen van de
BBS Boschveld en De Kwartiermaker in Deuteren gingen
op pad om te laten zien in hoeverre zij de verkeersregels
onder de knie hadden.

De jongens en meisjes met oranje hesjes aan gingen vier
minuten na elkaar van start en reden een route door
Boschveld en de Schutskamp. Een enkeling was flink ze-
nuwachtig, een ander reed per ongeluk de verkeerde
straat in of haalde links en rechts door elkaar. Maar over
het algemeen brachten alle deelnemers het er goed van
af. 

Plusjes en minnetjes
Voor de zesde keer op rij was de organisatie van het ver-
keersdiploma in handen van de Fietswerkplaats Bosch-
veld. Twaalf vrijwilligers bemanden onderweg acht contro-
leposten. Daar kregen de leerlingen plusjes of minnetjes
voor bijvoorbeeld voorrang geven en opletten op ander
verkeer. Dezelfde mensen van de controleposten waren
na afloop van de fietstocht de examencommissie. De
deelnemende leerlingen slaagden allemaal. Vier van hen
kregen wel het advies om nog eens te komen oefenen bij
de Fietswerkplaats.

Vlekkeloos examen
's Middags was de diploma-uitreiking. Op beide scholen.
En met alleen maar geslaagden was iedereen natuurlijk
hartstikke trots. Op de eerste plaats de jongens en meis-
jes zelf, maar ook hun ouders en hun meesters en juffen.
En niet te vergeten de mensen van de Fietswerkplaats die
weer eens voor een vlekkeloos examen hadden gezorgd.
Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Ton Joore


