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Jongeren uit Boschveld ontvingen leeftijdsgenoten uit Duitsland en hebben zaterdag 18 en zondag 19 juni
op een positieve manier samen gesport in de wijk.  Foto: Loni Stevens

Luchtfoto van de Boschveldtuin. Foto: Rinie Aarts
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Het zou wel eens mis kunnen gaan met de
Wijkplaats!

Voor de twee professionals Sietske Nieboer en Gerry van Denken komt de
sluiting van de Wijkplaats niet geheel onverwachts. Het was financieel ge-
zien al een poosje lastig om het geheel draaiende te houden. De Wijkplaats
is, zoals meerdere welzijnsprojecten, geheel afhankelijk van fondsen. Siets-
ke en Gerry hebben begrip voor het besluit, maar zijn ook verdrietig 

Op de bank in het zonnetje in de achtertuin van de Wijkplaats zitten Sietske
en Gerry er wat gelaten bij. Ze voelden wel aan dat het mis zou kunnen
gaan, maar toch. Sietske: "Het was heel fijn werken met deze bijzondere
groep mensen." Gerry zucht en vult aan: "We leven in de participatiesamen-
leving waarin burgers veel zelf moeten doen, ook al zijn ze kwetsbaar zoals
hier in Boschveld. Deze Wijkplaats was twintig jaar een unieke plek in onze
stad, dat maakt het extra verdrietig. We realiseerden ons dat het project
kwetsbaar was."
Sietske begeleidde volwassen mensen die niet aan de status quo voldoen
en geen aansluiting kunnen vinden in de maatschappij. Dat kan onder meer
komen door financiële problemen, cultuurverschillen of eenzaamheid. Gerry
was er vooral voor de kinderen. "Het zijn vooral kinderen die niet goed mee-
kunnen of gepest worden of niet buiten mogen spelen van hun ouders én zo
buiten de boot vallen. Het zijn zo'n twintig tot dertig kinderen. Om hen de
juiste aandacht te geven ben ik in kleine ontwikkelgroepjes gaan werken, zo
kon ik ze ook alle aandacht geven die ze nodig hadden. Op een speelse wij-
ze een stukje ontwikkeling bijbrengen. Ik hanteerde vier elementen: recre-
atie, creatie, spel en drama. Dat ging prima." 

Hoe deed jij dat Sietske? "Mijn cliënten komen niet altijd met een vraag. Bij
hen gaat over het leven en dan heel letterlijk genomen. Mensen leren mij
vertrouwen bij het vertellen van hun verhaal en ik leer hen te vertrouwen.
Dat is de beste manier om te zien wat er aan de hand is. Het zijn vaak over-
weldigende verhalen over fysieke en mentale klachten. Ik bied hen aan-
dacht. Ik luister en zoek met hen naar mogelijkheden om het leven aangena-
mer te maken. Het is bij deze groep mensen heel vaak zoeken naar een per-
spectief, immers vaak zien zij het niet meer zitten. Doordat mensen mij ver-
trouwen kan ik een brug zijn voor andere hulpverlening zoals een warme
overdracht naar het sociale wijkteam. Veel van deze mensen hebben arg-
waan en zeggen: 'dat wil ik niet, zo erg is het niet'. Maar als ik uitleg wat de
bedoeling is, helpt dat wel. Ik deed wekelijks intensieve trajecten met een
kleine groep en met een grotere groep van ongeveer vijftig mensen minder
intensieve trajecten."

Al reacties ontvangen? "Nee, nog niet zoveel. Het is allemaal nog vers. Ie-
mand zei wel: 'nu moeten we met z'n allen in groepstherapie om te zien hoe
het verder moet'." Sietske: 'Ik heb nog geen mensen ontmoet die boos zijn.
De boosheid komt misschien later wel, ook bij ons. Maar ja, het tij is toch
niet meer te keren." 
Waar kan deze groep mensen straks heen? Sietske: "Een deel zal wel aan-
kloppen bij het Wijkplein, maar de echt kwetsbaren kruipen in hun schulp,
denk ik. Gelukkig is er in de Annakerk in de Schutskamp een straatpastor. Zij
heeft mijn werk waargenomen toen ik met zwangerschaps-/bevallingsverlof
was. Ze blijft een aantal mensen bezoeken, dat stelt mij enigszins gerust."�
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Gerry: "Kijk, onze kracht zat in de langdurige aandacht, de continuïteit. In
feite is er geen echt alternatief en dat is pijnlijk voor iedereen die hierbij be-
trokken was. We gaan nu de komende weken het huis leegmaken en de
spullen verdelen onder de mensen. Straks op 27 juni nemen we afscheid
van elkaar, dat zal emotioneel zijn." Plotsklaps gaat de sirene loeien, het is
de eerste maandag van de maand. Twaalf uur. Het klinkt alsof we het pand
moeten verlaten en dat is ook zo! 

Tekst: George van der Zande
Foto: Michels Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Ahmed voelt zich thuis in Boschveld, een fijne wijk om te wonen
In de (nieuwe) rubriek 'Boschveldbewoners aan het woord' een gesprek met Ahmed Boughli. Ahmed is 42 jaar en
woont al 28 jaar in Nederland waarvan twee jaar in Boschveld. Een fijne wijk om te wonen, vindt hij. Twee dagen per
week werkt Ahmed in de fietswerkplaats. Hij vindt het leuk om fietsen te repareren. 

Ahmed is geboren in  het dorp Temsamane, dat ligt in het Rifge-
bergte in Marokko. Op zijn zesde jaar is hij samen met zijn ou-
ders in Nederland gaan wonen. Zijn ouders wonen – na hun
pensionering – inmiddels weer in hun geboorteland. Hun verlan-
gen om terug te gaan was groot, terwijl de kinderen in Neder-
land zijn blijven wonen. Ahmed: "Maar ze komen ieder jaar een
poosje logeren bij een broer van mij, die ook in Den Bosch
woont."  Ahmed is een open boek én een enthousiast verteller.
"Ik woon nu in een bovenwoning in Boschveld. Ik vind het een
heel leuke wijk. Vroeger woonde ik in de Hambaken, daar heb
ik op de basisschool gezeten. Daarna ben ik voor zeven jaar te-
ruggegaan naar Marokko om de moedertaal te leren spreken,
want ik sprak natuurlijk alleen maar Nederlands. Op een Marok-
kaanse school heb ik toen Arabisch en Frans geleerd. Weer te-
rug in Den Bosch heb ik op een school in Oost de Nederlandse
taal weer opgepakt, want ik was de Nederlandse taal een beetje
kwijtgeraakt." Breed lachend: "Dat noemen ze hier bijspijkeren,
toch. Daarna ben ik naar de LTS gegaan hier in de buurt waar ik
een opleiding metaalbewerking heb gevolgd en afgesloten met
een diploma metaalbewerking."

Er gebeurt overal wel wat
"De inburgering is goed gegaan, al vond ik dat in het begin best
lastig. Ik moest de Nederlandse taal weer leren en nieuwe con-
tacten leggen. De Nederlandse taal spreken en schrijven is best
een beetje moeilijk. Al die grammatica, veel moeilijke woorden.
De wijk Boschveld is heel fijn om in te wonen. Er wonen veel
nationaliteiten, dat vind ik prima. Ik heb geen echte vrienden,
wel veel goede kennissen Ik spreek hen op straat, bij het win-
kelcentrum of bij de supermarkt Sonay. Toen ik nog op school
zat in de Hambaken trok ik wel veel met klasgenootjes op. Ik
heb nu mijn eigen bovenhuis waar ik alleen woon en dat bevalt
me goed." 

Ahmed lacht weer. "Toen ik in Boschveld kwam wonen is
wijkwerker Michel Lensen een keer bij mij thuis op bezoek
geweest. Hij vroeg of ik iets wilde gaan doen in Bosch-
veld, voor het fietsproject. Ik heb meteen ja gezegd, want
ik vind ik wel leuk om fietsen te repareren. Hij heeft mij
aan Ahmad voorgesteld en zo is het begonnen. Ik repa-
reer twee dagen per week fietsen, ik plak bandjes. Nu ben
ik bezig met een andere jongen met het repareren van
een kapotte versnelling, maar we wachten op de baas om
te bespreken hoe dat aan te pakken. Een fietsversnelling
is best ingewikkeld. Iedere maandag en dinsdag werk ik in
de fietswerkplaats. Intussen lukt het prima om fietsen te
repareren. Het is best druk."

Wat doe je nog meer? 
"Op andere dagen werk ik in het Heempark bij de Zuider-
plas. Daar doe ik van alles: bladeren opruimen, snoeien
en gras maaien. Nee, ik heb geen betaalde baan. Ik ben
er ook niet echt naar op zoek. Wat ik nu doe bevalt me 

prima. Bij WeenerXL zijn ze wel op zoek naar betaald
werk voor mij, maar ze hebben nog niets in de aanbie-
ding. O ja, op vrijdag ga ik naar de Stijl op het Taxandria-
plein om creatief bezig te zijn, mandala's inkleuren. Ook
heel leuk om te doen."

Zou je niet terug willen naar Marokko? Je ouders wonen
daar nu. 
"Nee, het bevalt me goed hier en mijn ouders zie ik ieder
jaar bij mijn broer. Mijn broer is in het ouderlijk huis blijven
wonen. Ik heb vier broers en twee zussen waarmee ik re-
gelmatig contact heb. Ze wonen allemaal graag hier on-
danks dat er best wel spanningen zijn in onze samenle-
ving. Ach er gebeurt overal wel wat in de wereld."  

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

Afscheid 27 juni aanstaande
De  buurtbewoners zijn op 27 juni tussen 13.00 en 14.30 uur welkom om afscheid te nemen van De Wijkplaats
en van ons. Ze krijgen dan de gelegenheid om spulletjes mee te nemen.
Collega’s en mensen uit ons netwerk kunnen tussen 16.00 en 17.30 uur ons gedag te zeggen.
Sietske en Gerry



WOLK, een wolk van een project
Aan de Parallelweg 64 in Boschveld verrijst half juli een toren van 20 meter
hoog. In deze toren kun je een wonderlijke tocht maken door een gangen-
stelsel met daarin allerlei kamers met special effects. De tocht komt uit op het

dak van het schoolgebouw, daar kijk je uit over de hele stad. De Toren met de naam 'WOLK' is een idee van stadskun-
stenaar Lucas de Man. 'WOLK' moet een plek worden die in deze hectische tijd rust en ruimte geeft aan de ziel. De
première is op 4 augustus, de start van het theaterfestival de Boulevard.

Lucas de Man was in de Copernikkel om te praten over
zijn WOLK. Lucas is stadskunstenaar, maar ook woord-
kunstenaar. Zijn manier van vertellen maakt iedereen
enthousiast in de Copernikkel. Boschveld mag zich op
gaan maken voor WOLK. Een kunstinstallatie die groter
wordt dan OOG, zijn eerste succesvolle project. Zijn
bedoeling is om mensen uit de wijk Boschveld erbij te
betrekken. Lucas: "WOLK is eigenlijk een excuus om
mensen te verbinden. We leven steeds meer op eiland-
jes. Iedereen is met zijn eilandje bezig en met zichzelf.
Je hebt rijke mensen die geven aan goede doelen en
dan zeggen: we hebben ons werk gedaan. Maar het
gaat mij niet om geld, het gaat mij om te weten wie je
bent. De ongelijkheid is al groot. Kijk naar de Binnen-
stad die zich alsmaar opleukt, terwijl de meeste wijken
niet worden gezien. Door kunst op locatie kun je laten
zien dat het anders kan."

Drijfveer
Wat is jouw drijfveer? "In mij zit een noodzaak om verha-
len te delen met iedereen. Met WOLK probeer ik het gro-
tere verhaal te vertellen. WOLK gaat over de nood aan
niets weten. Het wordt tijd voor de ziel. Vroeger bouwden
we kerken, heel groot en heel duur. Maar nu staan ze
leeg. Wij zijn bang voor de moslims, bang voor religie, bij-
na bang voor alles. Het gaat om zingeving, we leven in
een tijd waarin alles moet. En in WOLK kun je gewoon
zijn wie je en wat je bent. Een tocht die over jou gaat. On-
derweg kom je van alles tegen. Je komt als ware in je ei-
gen wolk Voilà! Mijn gedachte daarbij: kunst kan verbin-
den en ik ga mijn eigen geld hiervoor regelen, want ik ben
kunstenaar. Ik wil dit project, maar ik vind het wel belang-
rijk dat dit stadsproject niet door één type mens bezocht
wordt. Ik wil een breder publiek trekken, ook voor hen
moet het toegankelijk zijn. Ik kan natuurlijk al die duizen-
den mensen niet persoonlijk benaderen. We hebben dat
aan allerlei organisaties gevraagd met een achterban zo-
als Divers, organisaties die iets goed doen voor de sa-
menleving. Aan hen hebben we gevraagd: hoeveel kaart-
jes zou je kunnen weggeven aan mensen? We willen dat
meer dan de helft van de kaartjes wordt gegeven aan an-
deren. Je kunt dus niet naar WOLK komen met een ge-
kocht kaartje, je moet minstens een kaartje weggeven."

Hosts
"Inmiddels zijn er al zestig hosts gevonden die de installa-
tie gaan doen. Dat zijn mensen uit de stad. Deze mensen
komen meebouwen, of gaan de catering doen of andere
dingen. Er zullen ongeveer 160 mensen bezig gaan met
het project. Ook uit Boschveld zullen mensen gaan mee-
doen, daar zal de Copernikkel wel voor gaan zorgen. Mijn
team gaat in ieder geval veel afspraken maken voor live-
gesprekken in de wijk. Elkaar zien is belangrijker dan
mailtjes sturen. De komende twee maanden wordt het
voor mij en mijn team gewoon rock & roll spelen. We zul-
len ongetwijfeld nog fouten maken, dat hoort erbij. De in-
stallatie die in Boschveld komt te staan zal indrukwekkend
zijn. Wanneer je straks op het perron staat zie je twee
maanden lang een wolk hangen in de lucht met een trap
die naar de hemel leidt. Ik hoop dat mensen gaan denken:
'wat zou dat zijn daar?' Drieduizend mensen kunnen er
straks in de wolk. Iedere vijf minuten gaat er iemand in.
De wonderlijke ontdekkingstocht duurt 45 minuten en af-
hankelijk hoe lang je boven staat, waan je je vijf minuten
in de hemel’.
Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

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

Een schone brandgang in ruil voor gratis
sporten

Boksveld Fit is een project van Zayaz, BrabantWonen, S-Port en
Divers, met als doel: jongeren eigenaar maken van de problema-
tiek in hun wijk Boschveld. 
Boksveld Fit staat voor een heel schoon en veilig Boschveld.
Jongeren van 12 jaar en ouder kunnen gratis sporten in BBS
Boschveld. In ruil daarvoor doen ze iets terug voor de wijk. Wat
dat is, wordt in overleg bepaald. 
In mei zette een aantal jongeren zich weer in voor de wijk. Dit
keer waren ze te vinden in de brandgang van de Röntgenstraat.
Snoeien, harken, vegen: samen met de bewoners, leerlingen van
het Koning Willem 1 college en WeenerXL maakten zij de brand-
gang schoon. 

Binnenkort zetten de jongeren zich in voor een schonere Kelvinstraat. 
Tekst en Foto: Zayaz
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Met BBS Boschveld naar de Afvalstoffen-
dienst

Het is al lang een discussiepunt in
Boschveld: illegale stort. Daarom be-
zochten wijkbeheerder Leon Pijnenburg
van Zayaz en stagiair Jouke van der
Meulen dinsdag 24 mei groep 7 en 8 van
de BBS Boschveld. Tijd voor een ge-
sprek over afval en recycling. En een be-
zoek aan de Afvalstoffendienst!
 
De dag begon met een serie foto’s van il-
legale stort in Boschveld. Best confronte-
rend: gebeurt dit in onze wijk? Vervol-
gens stapt de groep op de fiets naar de
Afvalstoffendienst. Een fikse tocht voor
sommigen, maar gelukkig wacht hen
een mooie rondleiding. Linda van Nuland
toont de kinderen echte stoelen van ge-
recyclede colablikjes en stinkende ber-
gen afval, uiteraard. Hoogtepunt van de
ochtend? De elektronische apparaten! Al
liggen er helaas geen iPads tussen...
 
Initiatiefnemer Jouke blikt tevreden te-
rug: "Het was een geslaagde dag! En volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar."

Tekst: Zayaz
Foto: Marc Bolsius
 

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Oecumenische Stichting Missionair Diaconaal Buurtwerk Boschveld
beëindigt activiteiten 
Het was voor
het bestuur een
heel moeilijke
beslissing, die
na veel overleg
en diep beraad
uiteindelijk he-
laas genomen
moest worden.
Omdat er onvol-
doende inkom-
sten binnen-
kwamen moest
er een einde
gaan komen

aan de activitei-
ten van de stichting. Dit zal in de loop van dit jaar zijn be-
slag moeten krijgen. Al per 1 juli aanstaande beëindigen
beide vaste medewerkers Sietske Nieboer en Gerry van
Denken hun werkzaamheden.

We betreuren dit als bestuur en medewerkers ten zeerste.
In ’t bijzonder vanwege het unieke karakter van het pasto-
rale buurt- en kinderwerk met zijn geheel eigen identiteit
en werkwijze, waarbij elke kans werd aangegrepen om
mensen met elkaar te verbinden. Zo kon De Wijkplaats
uitgroeien tot een in de wijk alom bekende ontmoetings-
plek  voor gesprek, hulp in raad en daad, gemeenschap
rond maaltijden, taalgroepjes en actief en creatief kinder-
werk. De vele vrijwilligers die in de loop der jaren actief
zijn geweest in bestuur en uitvoerende taken zijn daarbij
van onschatbare betekenis geweest.

De belangrijkste reden voor het besluit van het bestuur
om dit werk te beëindigen is dan ook niet gelegen in de
aard en inhoud van het werk, maar in het feit dat het niet
gelukt is – ondanks alle inspanningen, ook met ter zake
deskundige hulp – om een gezonde balans tussen uitga-
ven en inkomsten in stand te houden.    

Bestuur en medewerkers zoeken naar mogelijkheden om
de belangen van de doelgroep, volwassenen en kinderen,
zo goed als mogelijk is onder te brengen bij andere hulp-
verleningsinstanties in de wijk. Daarvoor zijn al enkele
waardevolle stappen gezet. Het opheffen van de stichting
mag niet betekenen dat het jarenlange waardevolle werk
in de wijk zomaar tot een einde komt. Gelukkig zijn er al-
tijd goede contacten geweest met alle andere hulpverle-
ners in de wijk, zodat overdracht van de zorg en aandacht
van  hen die dat in ons werk vonden mogelijk is. 
Wij hopen dat de vele mooie activiteiten die in de wijk
plaatsvinden nog lang kunnen worden voortgezet. Want
Boschveld ging en gaat ons allen zeer aan ’t hart. 

Het bestuur dankt alle kerken, kerkelijke en niet kerkelijke
instanties, vrijwilligers en organisaties binnen en buiten de
wijk Boschveld, die het werk van de stichting in de afgelo-
pen decennia op allerlei wijzen hebben gesteund en geïn-
spireerd. Daarbij past een bijzonder woord van dank aan
de Gemeente ’s-Hertogenbosch die het werk van de
Stichting jarenlang met een royale subsidie heeft onder-
steund. Zonder u allen was dit werk niet mogelijk ge-
weest. 

In ‘t bijzonder dankt het bestuur alle buurtbewoners die al
die jaren hun vertrouwen hebben gegeven aan onze me-
dewerkers, waardoor de vaak diepgaande contacten mo-
gelijk en zinvol konden zijn en langdurig blijven. De ge-
passioneerde inzet van onze medewerkers was daarbij
van grote betekenis.
Op 27 juni aanstaande zal van 16.00 tot 17.30 uur er de
mogelijkheid zijn om onder het genot van een drankje en
een hapje samen het einde te markeren van De Wijk-
plaats. U bent alle hiervoor van harte uitgenodigd.

Namens het bestuur, Niek van Exel, voorzitter  Oecumeni-
sche Stichting Missionair Diaconaal Buurtwerk 's-Herto-
genbosch



  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

Koken voor je buurtgenoot
In Boschveld bestaan reeds verschillende initiatieven op
het gebied van eten en ontmoeten. Zo zijn er Resto van
Harte, de Wereldkeuken en de Gezonde Lunch, die alle-
maal in of vanuit de BBS hun eetactiviteiten ontplooien.
Graag willen we toch aandacht schenken aan een nieuw
initiatief dat stedelijk wordt opgezet en waar dus ook bewo-
ners uit Boschveld aan mee kunnen doen.

Een kokende buurtgenoot die af en toe een verse maaltijd komt brengen. Dat zou
voor mensen die niet mobiel of ziek zijn een uitkomst zijn. Sinds kort kun je in
Den Bosch, en dus ook in Boschveld, een oproep doen voor hulp rond de avond-
maaltijd, waarbij Divers en Thuisafgehaald samen een kokende buurtgenoot zoe-
ken die een verse maaltijd voor je klaar maakt.  

Het oorspronkelijke idee is dat je zelf met een schaaltje en geld een maaltijd op-
haalt. Sinds twee jaar krijgt het landelijke initiatief 'Thuisafgehaald' echter steeds
vaker de vraag of de maaltijd gebracht kan worden, wanneer de aanvrager niet
mobiel is, ziek is of door omstandigheden moeite heeft om zelf te koken. Voor
deze wens is Bijzonder Thuisafgehaald in het leven geroepen! Een groot voordeel
is dat er rekening gehouden kan worden met dieetwensen en dat je met de buurt-
genoot kunt afstemmen wat je lekker vindt. Naast de lekkere maaltijd leer je ook
nog eens nieuwe mensen kennen. 

Interesse?
Zou jij of iemand anders wel een thuiskok kunnen gebruiken? Via
www.bijzonderthuisafgehaald.nl kun je je opgeven. Heb je interesse om voor een
ander te koken? Via www.bijzonderthuisafgehaald.nl kun je je inschrijven als kok.
Wil je dit alles liever mondeling met iemand bespreken of heb je vragen? Neem
dan contact op met Tyrza Niemeijer, projectmedewerker Welzijn Divers via Tyr-
za@thuisafgehaald.nl of op telefoonnummer 06 - 2128 2935. 

Tekst en logo's :Persbericht

Tijdens de zomervakantie han-
teert het Wijkplein aangepaste
openingstijden.
Helaas was het niet mogelijk
om deze aangepaste openings-
tijden te publiceren in deze
Buurtkrant.
Zodra de aangepaste openings-
tijden bekend zijn, zullen we
deze:

- Publiceren op de website
Boschveld Beweegt:
www.boschveldbeweegt.nl

- Op affiches op de ramen van
het Wijkplein in BBS Boschveld
ophangen.

- Doorgeven aan de receptie
van Divers. U kunt dan bellen
naar de receptie, tel. 073 - 612
4488 en informeren wanneer
het Wijkplein geopend is.

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

Zomerfeest Bosch-
veld

Op zaterdag 9 juli krijgt Boschveld
weer een heus wijkfeest! En wat
voor een: Hawaii komt naar Bosch-
veld toe, met bloemen, zomerse
muziek, water en heerlijke trakta-
ties! 
Aloha from Hawaii wordt georgani-
seerd door enkele enthousiaste ou-
ders uit de wijk, in samenwerking
met de kerk, Kanteel en de BBS
Boschveld en met ondersteuning
van Welzijn Divers. De gemeente,
Buurt Accomodatie Boschveld en
Kindcentrum Boschveld sponsoren
het wijkfeest.
Van 12.00 tot 16.00 uur zijn jullie
welkom op de wijkspeelplaats van
BBS Boschveld. Jullie kunnen ge-
nieten van muziek, meedoen aan
allerlei luchtkussens, je laten
schminken en genieten van lekke-
re, zomerse hapjes.
We kunnen die dag nog helpende
handen gebruiken! Iedereen is wel-
kom om te komen helpen.
Vind je het leuk om in de ochtend
mee te helpen opbouwen? Alle
drankjes en hapjes mee klaar te
maken? Of het versieren van het
plein? Help je liever 's middags bij
de poffertjes of als begeleider bij
de attracties?
Bel 06 - 5478 4859 of mail naar
m.lensen@divers.nl voor meer info
of om je aan te melden.
Ook als je zelf nog een leuk idee
hebt voor het feest of als je vanuit
je talent graag iets wil doen, laat
het dan vooral weten!
Tekst: Michel Lensen



Huiskamer Westerpark
Huiskamer Westerpark is een dagopvang voor ouderen in buurthuis Deuteren, geheel begeleid door vrijwilligers van
Welzijn Divers.

Voor wie is de huiskamer bedoeld?
Het project is bedoeld voor alle ouderen
in de wijken Deuteren, Boschveld en
Schutskamp die behoefte hebben aan
contact, gezelschap, activiteiten, of een
maatje. Maar zeker ook ouderen met be-
ginnende dementie of met een zwakke
gezondheid zijn meer dan welkom. Onze
deelnemers hebben geen CIZ indicatie
nodig.

Wat is ons doel?
Eenzaamheid bij ouderen verminderen door een leuke
dag buitenshuis te bieden en mantelzorgers ontlasten.

Wat bieden wij?
Een luisterend oor, gezelschap, gezelschapsspelen, biljar-
ten, kaarten, creatieve activiteiten, crea-workshops, of
een mooie film kijken. Natuurlijk kunnen deelnemers hun
eigen hobby meenemen en/of zelf een voorstel doen,
want de eigen inbreng is even belangrijk als het aanbod
van onze vrijwilligers. Lekker niks doen, tv kijken of lezen
is ook mogelijk. Wij hebben ook makkelijke sta-op relax
fauteuils voor u.

Kosten voor de hele dag?
Welzijn Divers vraagt aan de deelnemers een bijdrage
van € 3,50 voor de koffie, thee en de lunch.

Wanneer en waar?
Elke dinsdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Buurthuis Deuteren, Baksvelstraat 112, ‘s-Hertogenbosch
073 - 8514449
U kunt eventueel ook gebruik maken van de seniorenbus:
www.senioren-bus.nl / 06 - 1300 7660

Meer weten of aanmelden?
Anita Putters, Ouderenwerk Divers: 06 - 4676 8118
Tekst en logo: persbericht

Buitenspeeldag Boschveld

Elk jaar wordt er landelijk een Buitenspeeldag georgani-
seerd (een initiatief van Jantje Beton), om het buiten spe-
len van en door kinderen te stimuleren.
Dit jaar waren er enkele moeders uit de wijk die dit ook
graag voor de kinderen van Boschveld wilden regelen.
Dus samen met het wijkwerk en kinderwerk van Welzijn
Divers organiseerden zij een mooie Buitenspeeldag op
woensdag 8 juni.
Van 13.00 tot 15.00 uur konden kinderen meedoen aan
het grote parcours dat uitgezet was. In duo's streden de
kinderen tegen elkaar op de wijkspeelplaats van de Brede
Bossche School.

Stormend, kruipend, steppend en springend begaven de
kinderen zich over de hindernissen in de speeltuin.
De twee snelste kinderen werden uiteindelijk beloond met
iets lekkers.
Tussendoor kwamen de kinderen ook niets tekort. Zij kon-
den afkoelen met een ijsje en een lekker stuk meloen.
Zo leuk kan buitenspelen dus zijn!

Moeders, bedankt! Volgend jaar is Boschveld vast weer
van de partij.

Tekst en foto: Michel Lensen, Wijkwerk Divers
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Groen en Spelen
Zomer! Wat ziet onze wijk er in deze periode groen uit, wat spelen er veel
kinderen buiten, wat zijn er veel mensen op straat praatjes aan het maken of
in de tuin bezig. De werkgroep Groen en Spelen had het vrij rustig de afge-
lopen weken. De kerngroep van de Boschveldtuin heeft juist samen met an-

dere tuinierders de afgelopen weken lekker doorgewerkt.

Bomen, bestaand en nieuw groen en
speelplekken
v De eerste activiteiten rond de gefa-
seerde herinrichting van de Paardskerk-
hofweg zijn gestart. Alle sloopwerk-
zaamheden van PK14 zijn afgerond.
Helaas zijn er vier lindebomen gekapt
en versnipperd afgevoerd om plaats te
maken voor nieuwe woningen. Van de
drie die er nog staan zijn takken afgere-
den en is bescherming tijdens de werk-
zaamheden door de gemeente toege-
zegd. Het werk aan kabels en leidingen
is nu gaande en klaar voor de zomerva-
kantie. Na de bouwvak gaat men met de
bestrating aan de slag. Dat wordt pas
begin 2017 afgerond, als er geen vertra-
ging optreedt door weersomstandighe-
den in de winter. De werkgroep is sa-
men met een aantal vertegenwoordigers
van het Veemarktkwartier uitgenodigd
om de ontwerptekeningen op het stads-
kantoor te komen bekijken. We willen
goede afspraken maken over parkeer-
plaatsen en bomen in de Koestraat en
op de hoek met de Edisonstraat en over
omleidingsroutes. 

v Op 20 mei had de werkgroep een overleg met de gemeente over het beheer van de openbare ruimte, bomen en
groen. Beide projectleiders van de gemeente hebben nog steeds moeite om hun collega's tot alle afgesproken acties
aan te zetten (onder andere bosjes langs het spoor aan de Parallelweg en vervanging van gekapte bomen); dat duurt
allemaal erg lang.

v Er is nog discussie binnen de gemeente of men een aparte informatiebijeenkomst gaat organiseren over de bo-
men aan de pleintjes in de Van Musschenbroekstraat, de hoek met de Celsiusstraat en 's-Gravesandestraat; we hou-
den de vinger aan de pols en hopen dat de gemeente niet onverwacht besluit bomen te gaan kappen.

v Het kunstgras in de sportkooi is intussen opnieuw vastgelegd, want het was al op een aantal plekken losgeraakt.

v We hebben advies van de bomenspecialist van de gemeente gevraagd over de grote esdoorn op de parkeerplaats
voor het winkelcentrum. Die ziet er niet best uit, want deze heeft van al het werk rond zijn voeten veel last gehad. We
hopen dat ie het toch gaat redden.

v De Boschveldtuin heeft van de ge-
meente een grote watertank in bruikleen
gekregen met 1000 liter water. Ook is er
een mooie samenwerking ontstaan met
de BBS: wij hebben de tuinslangen en zij
een kraan en water, zo kunnen we elkaar
helpen het groen rond de BBS en in de
tuin bij grote droogte deze zomer water te
geven. Het liefst doen we dat echter zo
min mogelijk en gebruiken we het grond-
water uit de pomp in plaats van kostbaar
drinkwater.

v Het kinderdagverblijf en unit 1 van
het Kindcentrum beheren allebei een lage
bak in de tuin. De kinderen hebben aller-
lei groenten gezaaid en geplant en ze le-
ren wat er allemaal groeit en bloeit; we
duimen voor een mooie oogst!

v De tuin is voor iedereen uit de wijk
toegankelijk om rond te kijken, te genie-
ten of gezellig te zitten kletsen. �

's Gravesandestraat 13  
                  

☎ 073 -623 3195 

                             E-mail: info@obboschveld.nl
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De banken staan ervoor klaar. Ook mensen met een rol-
lator, scootmobiel of rolstoel kunnen via de brede poort
aan de Zernikestraat op het verharde pad in de tuin ko-
men en er is nog een speciale kweekbak beschikbaar
voor zittend tuinieren. Voor afval na het picknicken staat
er een grote rode afvalbak. Het water uit de pomp is ge-
schikt om handen te wassen en gieters te vullen, maar is
geen drinkwater.

v Onze oproep in de Buurtkrant en onderlinge reclame
werkt: we hebben weer een aantal nieuwe tuingenoten
mogen verwelkomen die enthousiast aan de gang gegaan
zijn. Helaas is er ook een aantal deelnemers afgehaakt.

Dus hebben we
nog steeds plek
voor mensen
die mee willen
doen met de
gemeenschap-
pelijke tuin en die zelf een bak willen beheren.

Aanmelden kan via info@boschveldtuin.nl of op vrijdag-
middag in de tuin aan de Zernikestraat net achter de BBS,
ook als u (nog) geen groene vingers heeft of weinig tijd.

Tekst en foto's: Nicole Pakker

 's Gravesandestraat 13  
  
  ☎ 073 -623 3195 
  
  E-mail: info@obboschveld.nl

Werkzaamheden in de wijk
Het slopen in de wijk is tijdelijk gestopt. Nu wordt er weer gegraven en gebouwd in de wijk en de verwachting is dat
dit de komende jaren wel zal doorgaan. Het mag van ons wel allemaal wat sneller.

Paardskerkhofweg 
De sloop van Paardskerkhofweg 14 was
precies binnen de planning gereed. Het
was alleen te betreuren dat er rond het
kappen en beschermen van bomen
weer het één en ander fout is gegaan.
Dat is eigenlijk een terugkerend iets ge-
durende jaren in Boschveld en zo lang-
zamerhand zou je bijna denken dat zulk
soort zaken, ondanks alle mooie woor-
den en afspraken bij deze gemeente,
gewoon vaste prik zijn.
In week 23 (vanaf 6 juni) zijn de voor-
bereidingen getroffen voor de aanleg
van nieuwe kabels en leidingen op de
Paardskerkhofweg door de aanvoer
van materiaal en keten. In die week is
ook de inrit voor het voormalige par-
keerterrein van de Afvalstoffendienst
verlegd naar de Oude Engelenseweg
door daar het hek open te doen en vak-
ken niet parkeren aan te brengen zodat
die inrit vrij bleef. Dagelijks parkeren
daar zo'n 60 tot 110 auto's voor een
groot deel werknemers van de Grasso.

Vanaf week 24 (13 juni) zijn de nutsbedrijven begonnen met het leggen van de kabels en leidingen. Dat zal zo'n 6 we-
ken duren. �
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Vlek 21: Eindelijk duidelijkheid, maar het duurde en duurt lang
De vier portiekflats
(Copernicuslaan,
Voltastraat, Ampè-
restraat en Rönt-
genstraat 1 t/m 39)
en de 3 galerijflats
(Copernicuslaan
en Voltastraat 41
t/m 87 en Lorentz-
straat 25 t/m 71)
hebben de lang
verwachte brief van
BrabantWonen ge-
kregen. 
Het wordt sloop en

nieuwbouw vanaf begin 2019 tot omstreeks 2025.

Sloop en nieuwbouw
Bewoners van deze flats kregen in 2011 te horen dat in
2015 duidelijkheid gegeven zou worden over de toekomst
van hun woningen, maar zij zouden tot en met 2018 blij-
ven staan. In december 2015 kregen bewoners een brief
dat het 2016 zou worden. Daar is dan nog een half jaar
overheen gegaan, terwijl het sociaal woonakkoord tussen
gemeente en corporaties al begin dit jaar is gesloten. De
inhoud van de boodschap van BrabantWonen is duidelijk:
de zeven woonblokken worden gesloopt en daarvoor in de

plaats komt een nieuw appartementencomplex. Dit doet
BrabantWonen in fases over meerdere jaren. De verwach-
ting is nu dat er met het eerste woonblok begin 2019 ge-
start kan worden en dat het doorloopt tot 2025. 
Op de inhoud van de boodschap van BrabantWonen zal
verschillend gereageerd worden. 'Eindelijk duidelijkheid',
'Ik had sloop wel verwacht', 'Waarom geen opknapbeurt
zoals wel gebeurt bij de portiekflats Copernicuslaan 105
t/m 183', 'Moeten we echt tot 2019 wachten en in de laat-
ste flat tot 2025',  of 'Is de nieuwbouw straks wel bereik-
baar en geschikt voor mijn huishouden als ik in Boschveld
wil blijven wonen'.

Bezoek de informatiebijeenkomsten van uw woonblok
Het is van groot belang dat de betreffende bewoners de
informatiebijeenkomsten van BrabantWonen bezoeken.
Daar wordt informatie gegeven en men kan ook vragen
stellen. Het is natuurlijk altijd goed dat je over het besluit
van BrabantWonen met jouw buren praat, maar de infor-
matie van BrabantWonen is uit de eerste hand. Bij het be-
zoek aan de informatiebijeenkomsten kun je ook van de
vragen van andere bewoners iets leren. 
Het is ook van belang dat er een sterke afvaardiging van
bewoners komt, die gaat praten over de bewonersverhuis-
regeling voor deze 7 flats.

Tekst: Kees Heemskerk
Afbeelding: boschve;ldbeweegt.nl



Vanaf week 34 (22 augustus), dus na de bouwvakvakantie, gaat de aanne-
mer van de gemeente aan de slag met de hele nieuwe Paardskerkhofweg.
Dat gebeurt in 3 fasen. Er is dan een omleidingsroute. Er wordt gestart aan
de kant van de Koestraat. Het geheel duurt zo'n 16 weken dus zeker tot het
eind van 2016.
De werkzaamheden bestaan uit het leggen van rioleringen, aanleggen van

parkeerplaatsen  en nieuwe bestrating en het planten van bomen. Ook is het de bedoeling dat dan ook het keramische
kunstwerk van Christine Jetten wordt uitgevoerd.
Op donderdag 16 juni zijn de openstaande punten van dit project op het stadskantoor besproken.

Nieuwbouw BrabantWonen
De nieuwbouw van BrabantWonen in
Vlek 18 vordert gestaag. Bij de nieuwe
woningen in de Voltastraat liggen de
dakpannen en de zonnepanelen er al op
en het metselwerk is nagenoeg gereed.
De metselaars zijn nu begonnen aan het
rijtje woningen in de Lorentzstraat.
Het zal niet lang meer duren of de dak-
delen op de eerste woningen van de
Ampèrestraat komen er ook op. Dat be-
schermt dan de woningen tegen de re-
gen die de laatste tijd voortdurend valt.
De twee mannen van de binnenmuren
zullen tegen de tijd dat deze Buurtkrant
verschijnt bezig zijn aan de laatste wo-
ningen in de Kamerlingh Onnesstraat.
Het aantal werklui neemt toe naarmate
er binnen in de woningen meer gebeurt
zoals elektriciteit, (vloer)verwarming
aanleggen en trappen installeren.
Er zal nog hard gewerkt moeten worden
om een oplevering in oktober te halen.

Overige werkzaamheden
Achter de flats van de Copernicuslaan, tegen de zijgevel van Lorentzstraat 1, is weer een nieuw elektriciteitshuisje ge-
komen. Vervolgens zijn vandaar (hoogspannings)kabels getrokken over de Copernicuslaan en de Edisonstraat naar
het elektriciteitshuisje aan de 's-Gravesandestraat.

Bij de graafwerkzaamheden van de
bekende aannemer van Enexis komt
vaak de bestrating na de werkzaam-
heden er minder goed bij te liggen. Nu
viel dat op de hoek Lorentzstraat/ Co-
pernicuslaan wel mee en het werd
nog beter toen de volgende dag de
hoek van de bestrating eruit werd ge-
reden. Vervolgens kwam die bestra-
ting terug zoals die geweest was.
De Edisonstraat lag er strak bij voor
de werkzaamheden. Erna is het een
hobbelig geheel, niet goed ingestrooid
en veel tegels onnodig beschadigd.
Echter de gemeente keurt het goed.
Het is Boschveld maar en geen Pa-
leiskwartier zullen ze daar denken.

In de wijk is een grote aanval op het
onkruid geweest. Rijwegen en stoe-
pen zijn flink geborsteld; met blazers
zijn de bladeren en het geschoffelde
onkruid verzameld. Dat heeft wel en-
kele weken geduurd. Er wordt ook vol-

gens schema gras gemaaid. Daarbij valt op dat langs de nieuwe Parallelweg dit niet gebeurt en het gras de neiging
heeft manshoog op te groeien. Op onze vraag waarom dit niet gebeurt is het antwoord dat dit project van de 2e Paral-
lelweg intern nog niet is overgedragen. Volgens ons is dit project van de tweede fase Parallelweg in oktober vorig jaar
afgesloten. Ondanks de onduidelijkheid van de overdracht binnen de dienst van de gemeente is ons aandringen toch
beloond. Op vrijdagmorgen 17 juni was de maaimachine bezig om zich een weg te banen door het hoge gras. Nu maar
hopen dat alles langs de nieuwe Parallelweg een goede beurt krijgt.

Overigens is het in de hoek Christiaan Huygensweg/ Parallelweg 's avonds donker. De brandgangverlichting doet het
daar al geruime tijd niet en ook een aantal lichtmasten (10-12) geven 's avonds geen licht. Er wordt al weken gezocht
waar de netwerkstoring is, maar dat heeft nog niet geleid tot een snelle oplossing.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's Michael Bögels

's Gravesandestraat 13  
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				Huisartsenzorg								
				Verloskunde							
				Psychologische	hulp	
				Fysiotherapie
				Huid/	Oedeem-therapie

Orthopedagogiek
Logopedie											

				 Ergotherapie
				 Diëtiste																								
				 Onderwijscoaching

										Op	werkdagen		open	van	8.00	-	17.00 								
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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.

Oproep
Als redactie van de
Buurtkrant zijn wij
altijd op zoek naar
verhalen uit de
buurt. Als u iets te
vertellen hebt, dan
horen wij dat graag.
Iemand van de re-
dactie kan langsko-
men of u kunt zelf
een verhaaltje
schrijven. 

Kortom, we roepen
u op om bij te dra-
gen aan een krant
van en voor de
buurt. 

U kunt ons mailen
op  
buurtkrant@stads
nieuwsdenbosch.nl
of binnenlopen bij
de oude pastorie,
Edisonstraat 26



Boschveld schoon
Een grote groep kinderen zette hun
beste beentje voor bij Boschveld Boent
op 25 mei. Proper Jetje was heel tevre-
den over de inzet van alle kinderen. De
afgelopen weken is er hard geboend en
geblazen in de wijk zodat de hele wijk
er weer schoon bij lag. Op 29 juni gaan
we nog één keer voor de grote vakantie
met kinderen en begeleiders in de wijk
zwerfvuil prikken, zodat op het Suiker-
feest de wijk er weer spic en span bij
ligt.  

Boschveld Boende met Proper Jetje
op 25 mei
Op 25 mei waren er gelukkig meer kin-
deren dan in april. Ze hebben op die
dag ook erg hun best gedaan om overal
zwerfvuil te prikken. Op zo'n middag kan
niet heel de wijk onderhanden genomen
worden, maar er waren weer aardig wat
zakken gevuld. Wat veel belangrijker is
dat je echt kon zien welke straten door
de groepen gedaan waren. Eigenlijk hadden alle kinderen de beker verdiend, maar er is één groep uitgekozen. Als je
naar de foto met alle deelnemers kijkt, dan zie je maar weinig (of geen) kinderen die de dag daarvoor naar de Afval-
stoffendienst geweest waren.

29 juni weer samen met Proper Jetje aan de slag
Op woensdagmiddag 29 juni gaan we weer samen met de kinde-
ren in de wijk zwerfvuil prikken. We rekenen op veel kinderen en
voldoende begeleiders. We gaan er van uit dat het  lekker zonnig
weer is, wat meestal het geval is als we Boschveld Boent heb-
ben. 
Van belang is dat ouderen het voorbeeld geven aan de kinderen.
Dat is zelf de prullenbakken gebruiken en niet zo maar allerlei za-
ken op straat gooien. Ook is het van belang, dat er geen illegale
stort voorkomt. Zo werken niet alleen de kinderen en hun bege-
leiders, maar ook alle bewoners aan en schoon Boschveld.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Karin Claassen

Boschveldoverleg
We hebben voor de vakantie nog een laatste Boschveld-
overleg op 27 juni. Op 23 mei waren de aanpak van de
Paardskerkhofweg, de Veiligheidsmonitor 2016, lawaai-
overlast van de Brabanthallen en verkeer onderwerp van
bespreking. 

25 mei: Veiligheidsmonitor 2016 en lawaaioverlast
Tijdens dit overleg kwam de gewijzigde planning  van de
Paardskerkhofweg aan de orde. Daarover kunt u elders in
deze Buurtkrant meer informatie vinden. De Veiligheids-
monitor 2016 gaf aan dat we in vergelijking met twee jaar
geleden achteruit gegaan waren van een rapportcijfer 6,3
naar 6,1. Voor wie de politiecijfers, die we regelmatig in
deze Buurtkrant publiceren, heeft gevolgd, zal dit geen
verrassing zijn. Immers het aantal auto-inbraken is met
62% gestegen en dat wordt ook aangegeven in de bele-
vingscijfers van degenen die de vragenlijst hebben inge-
vuld. Nu gaf 19 in plaats van 12 procent aan dat auto-in-
braak in de buurt vaak voorkomt.

Als inwoners van Boschveld moeten aangeven welke pro-
blemen in hun buurt met voorrang moeten worden aange-
pakt dan komt deze top 3 eruit:
1.  Te hard rijden (34%)
2.  Rommel op straat (30%)
3. Diefstal uit auto's/ diefstal vanaf auto's of beschadiging/
vernieling aan auto's (23%).

In de vergadering kwam aan de orde dat de politie te wei-
nig capaciteit heeft om aan dat hard rijden iets te doen.
Als de bewoners dit willen, gaat dit ten koste van andere
inzet bijvoorbeeld aanpak van auto-inbraken. 
De (lawaai)overlast van het Kingsland festival van 27 april
had wat betreft het lawaai vooral te maken met de opstel-
ling van het podium dat naar Boschveld gericht was. Ver-
der was er sprake van een ander beveiligingsbedrijf dat
de zaken veel minder in de hand had waardoor de over-
last in de straten van het Veemarktkwartier en ook in an-
dere delen van Boschveld, groter was dan bij andere ge-
legenheden.

27 juni: Projecten in uitvoering en voorbereiding
Er zijn een aantal pro-
jecten nu al in uitvoe-
ring en ook een aantal
in voorbereiding. Deze
worden besproken.
Daarnaast krijgen wij
tijdens het Boulevard-
festival het project
WOLK in onze wijk. In
de toekomst 2017
komt er ook een wijk-
budget. Verder planning van de vergaderingen in 2017.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: projectwolk.nl
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