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                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
  Maandag 17 oktober

Tijd
19.30

Wat
Boschveldoverleg

Waar
BBS

Door Wie
OBB

  Dinsdag 18 oktober

  Woensdag 19 oktober
  Vrijdag 21 oktober
  Zaterdag 12 november
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13.00

Woonomgevinsplan Vlek-
ken 18 en 19
Boschveld Boent

15.00
12.00

Start bouw BWWB
Reparatiestraat

BBS

BBS/ hele wijk

Gemeente

Gemeente/ OBB
Terrein BWWB
Copernikkel

Bewoners BWWB
Dienstencentrum

  Donderdag 24 november
  Maandag 28 november

13.00
19.30

Open huis BBS
Boschveldoverleg

BBS
BBS

BBS/ KC
OBB
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Held van Boschveld, wie is het? Lees meer op pagina 3!
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Divine voelt zich thuis in Boschveld
In de rubriek 'Bewoners van Boschveld aan het woord' een gesprek met Di-
vine Sibomana, 36 jaar oud. Zij is ruim elf jaar geleden gevlucht uit Burundi
en kwam toevalligerwijs, na anderhalf jaar in een asielzoekerscentrum te
hebben gezeten, terecht in Boschveld. Ze woont er nu tien jaar en wil er
nooit meer weg.

Tot aan haar 25e woonde Divi-
ne nog bij haar ouders in Bu-
rundi in Oost-Afrika. Ze is niet
helemaal alleen gevlucht,
want ze was toen in verwach-
ting. Haar dochter is nu twaalf
jaar. "Ik moest wel vluchten
vanwege mijn persoonlijke si-
tuatie. Ik kon daar niet meer
blijven, er was toen ook oor-
log. Mijn hele familie woont
nog in Burundi, mijn ouders,
mijn drie broers en een zus.
Gelukkig heb ik daar veel tele-
fonisch contact mee. Dat was
in het begin best lastig, maar
ik wilde perse weten waar ze
zijn gaan wonen in Burundi.
De eerste anderhalf jaar heb
ik in een asielzoekerscentrum
gewoond in Veldhoven. Dat
was geen leuke tijd, je komt
uit een andere omgeving en
hier was alles anders. En ik
was helemaal alleen en in ver-
wachting, niet altijd even gemakkelijk. De Nederlandse taal leren was ook
heel moeilijk en nu ruim elf jaar later spreek ik nog altijd geen perfect Neder-
lands."

Eigen inkomen
Divine, wat goddelijk betekent, werkt via een uitzendbureau bij Weener XL,
een onderdeel van de gemeente. "Ik ben administratief medewerker bij de
afdeling post en logistiek. In mijn functie verzorg ik de planning van de
postrondes, de facturering en bel klanten over allerlei zaken. Het gaat alle-
maal heel goed, maar ik heb er hard voor moeten werken om dit te bereiken.
Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd aan de Avans Hogeschool en ben in
2014 afgestudeerd. Weet je, ik wist wel dat je zonder opleiding geen kans
maakt op werk. Na mijn studie heb ik werkervaring op kunnen doen bij Wee-
ner XL en nu werk ik daar. Eerst ontving ik een bijstandsuitkering en nu heb
ik mijn eigen inkomen via Randstad. Goed he? Wel merk ik dat ik nog
steeds moet werken aan de Nederlandse taal, vooral de uitspraak. Eenmaal
per week, op maandagmiddag, krijg ik les in het oefenen van mijn uitspraak.
Maar jullie gebruiken andere klanken in het spreken, dat is dus voor mij nog
veel oefenen. Het schrijven gaat wel heel goed." 
We zijn diep onder de indruk. Hoed af, tegenover ons zit een ambitieuze en
bovenal krachtige en sterke vrouw die inmiddels met haar puberdochter en
zoontje van drie haar dagelijkse weg heeft gevonden in Boschveld.

Prima wonen
En dan het wonen in Boschveld, hoe gaat dat? "Dat bevalt prima, het is een
fijne wijk. Toen ik hier pas kwam wonen, werd ik door mijn buren opgevan-
gen. Ze vertelden me van alles over de wijk. Waar bijvoorbeeld de winkels
waren. Ik heb nog steeds een heel goed contact met mijn buren. Ik heb hier
ook leren fietsen, bij de Fietswerkplaats. Dat kon ik niet. Ik fiets nu iedere
dag naar mijn werk. Af en toe ga ik ook met mijn kinderen naar de Bosch-
veldtuin om een praatje te maken. Ik woon in een heel rustige omgeving, er
gebeurt niets geks. Bij mij in de buurt wonen, zover ik weet geen mensen uit
Burundi." 
Ken je wel mensen uit jouw land die hier wonen? "Er wonen nog twee gezin-
nen in Den Bosch, daar heb ik wel contact mee. Zo af en toe verlang ik naar
mijn thuisland, vooral met Kerstmis. Dat is een familiefeest. Dan mis ik mijn
familie zeer." Even is het stil, dan vertelt ze met trots dat haar dochter eer-
stejaars is op het Stedelijk Gymnasium. "Het gaat goed op school, ze heeft
wel veel huiswerk, maar is heel ijverig." Net zoals haar moeder!
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Held van Boschveld
Op donderdag 29 en vrijdag 30 september was er voor het eerst een thea-
terroute door de wijk genaamd 'Held van Boschveld'. Onze verslaggevers
gingen elk apart op beide avonden kijken.

Wie is de Held van Boschveld? Op die donderdagavond, na een hoosbui en een lange zoektocht door de wijk, wisten
we het. Wij allemaal zijn de Held.
De tocht begon bij Copernikkel waar Karolien met een vooruitziende blik alvast poncho's had opgeslagen, die ze uit-
deelde omdat een buitje dreigde. De toeschouwers liepen achter de muziek richting het spoorlijntje, waar de Held inge-
haald zou worden. Het buitje werd een hoosbui en iedereen wachtte geduldig terwijl de Boschveldband verwoed speel-
de om de stemming er in te houden. De in roze poncho’s gehulde kinderen hielden dapper de borden met de tekst van
het Heldenlied omhoog.

Vrijdagavond, dezelfde route gelopen. Alleen was het weer aangenamer. Karolien met de viool en Alex met de accor-
deon speelden het openingslied en wij zongen allemaal vrolijk mee. Wie zou de held zijn? Kees Heemskerk? Nee, die
is al burgemeester van Boschveld. Dan maar naar het spoorlijntje achter de BBS, want daar zou de held zich melden.

De regen hield op en de tocht ging verder. Langs de spoorlijn kwam de fanfare met een lege draagstoel, de Held had
het laten afweten. Na een fikse ruzie tussen Alex en Karolien liep iedereen naar het amfitheater bij de BBS, waar stu-
denten van Sterk een speeltuig bewoonden van waaruit ze fragmenten van verhalen lieten horen die opgetekend wa-
ren tijdens gesprekken met Boschveldbewoners. Iedereen ervaart de buurt, zijn buren en Nederland anders, dat werd
daar duidelijk.

Alex was boos en Karolien begreep het allemaal wel. Een Held blijft liever anoniem en trouwens wanneer voel je je
een held? Het werd zachtjes aan donker en frisser. De meiden van het KW1C verwarmden echter met hun (hel-
den)verhalen de aanzwellende groep bezoekers. Nog steeds geen held te zien. Op met z'n allen naar de voetbalkooi.
Zou daar dan eindelijk de Held zijn?

Verder. De voetbalkooi waar een Suri-
naamse meneer, fel belicht, zijn verhaal
vertelde over zijn jeugd als voetballer en
over zijn leven nu, in Nederland en in
Boschveld. Op de binnenplaats van het
appartementengebouw daar vlakbij, ver-
telde een boswachter uit Bosnië zijn ont-
roerende verhaal over zijn leven in zijn
vroegere land (hij zei de hele tijd: "Bij
ons …"), zijn vlucht hiernaartoe en over
zijn leven hier. Een optimist. De voorstel-
ling werd ruw onderbroken door een
buurtbewoner met enorme problemen:
lekkages, kapotte wasmachine en wat al
niet meer. Gelukkig kwam de Klussen-
dienst meteen (ja, het blijft toneel) om
hem te helpen.

Het voor mij meest indrukwekkende mo-
ment van de avond: het verhaal van een
man uit Bosnië. In de donkerte onder het
zwakke maanlicht vertelde hij dat hij met
zijn vrouw en kinderen van het ene mo-

ment op het andere moment in 1992 zijn huis en haard heeft moeten verlaten omdat het oorlog was. Daar kwam geen
heldenmoed aan te pas, dat kwam daarna in zijn vlucht naar ons land. ‘De wereld staat in brand, maar we klagen niet’
zongen Alex en Karolien.

We liepen weer verder, naar het pleintje bij de fietswerkplaats waar de dames
van de NaaiMeetUp de lappen die we meenamen droogstreken en daarna aan
elkaar naaiden. De meelopers werden nog vergast op muziek en dans en toen
gingen de dames van de WereldKeuken rond met hun intussen beroemde en
zeer welkome hapjes.
Wie is de Held van Boschveld? Iedereen die er was, werd uitgenodigd om een
Heldenspeldje in ontvangst te nemen en in de draagstoel plaats te nemen om
zich als Held van Boschveld te presenteren.

Het Heldenlied klonk nog eenmaal, iedereen zong mee, wel of geen held. Na
afloop sprak ik nog even met Vincent (Alex) en Janneke (Karolien), de hoofd-
rolspelers en de makers van de muzikale theaterroute door Boschveld. "We
vonden het heel spannend. Je weet maar nooit hoe zoiets precies gaat lopen,
maar we zijn heel blij dat het zo goed is gegaan. En wat een opkomst." Voor
mij waren Janneke en Vincent de helden!

Twee succesvolle avonden. Op donderdag waren er 142 'Helden' en op vrijdag zelfs 270. Een grote club van mede-
werkers regelde onzichtbaar alles er omheen. Voorwaar een topprestatie en een fantastische happening in Boschveld.

Tekst: Michael Bögels en George van der Zande
Foto's: Michael Bögels (ook voorpagina)

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

3



Het was weer Burendag!
Burendag is een jaarlijks terugkerend buurtfeestje in september dat je viert
met je buren en de buurt. Dit jaar was het op 23 september Burendag in
Boschveld in de Boschveldtuin. Een uitgelezen plek om Burendag te vieren,

om samen gezellig met elkaar te praten, wat te schoffelen, te sproeien én om gezamenlijk een hapje en drankje te
verorberen. Het Oranje Fonds ondersteunt financieel het jaarlijks terugkerend project. Een mooie geste.

In Boschveld is Nicole van de Boschveldtuin
de kartrekker van de Burendag. Wij van de
redactie waren rond half vier in de tuin, het
was toen nog rustig. Er waren zo'n tien
buurtbewoners bezig met het onderhoud van
de fraai aangelegde tuin bezijden de BBS.
De planten waren dorstig en kregen water.
"Dat was wel nodig, want de laatste tijd was
de grond nogal droog geworden", zei Bep.
Zoals op de meeste dagen in september
scheen ook op Burendag de zon uitbundig.
Dat was heel plezierig. Renée schoffelde het
onkruid weg. Even later komt een jonge
buurtgenoot met een bescheiden boeren-
koolplantje aanlopen. "Kunnen we deze nog
planten?" "Het is wel eigenlijk wel laat in het
seizoen, maar laten we het maar proberen.
Wie weet gaat de boerenkool nog groeien,
het klimaat is toch in de war", zegt Jeanne.
Handyman Rob neemt een houten bank met
tafel onderhanden. Deze bank moet hoogno-
dig worden gerepareerd. Nicole: "We
hebben er drie zo, gekregen van de Verka-
defabriek. Leuk hè! Kom, we gaan even pau-
zeren, er is koek en zopie voor iedereen."
Jeanne vertelt nog dat de Boschveldtuin iedere vrijdag open is van drie tot vijf uur. "Er zijn 45 bakken die door buurtbe-
woners worden onderhouden. De medewerksters van de Wereldkeuken halen hier ook hun kruiden." 
Na de koffie gaat Rob het toegangsbord plaatsen bij de ingang, dat staat uitnodigender. We gaan er maar weer eens
van door. "Waarom blijven jullie niet? Straks komen er nog heerlijke WereldKeuken hapjes." Het klinkt uitnodigend,
maar er is meer te doen op vrijdag. Wel jammer, want er hangt een gezellige Burendagsfeer in de Boschveldtuin. Het
zou alleen wat drukker mogen zijn!
Tekst: George van der Zande
Foto's: Michael Bögels en Nicole Pakker

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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De WereldKeuken: vooral vanuit je hart
koken

In januari 2014 is de WereldKeuken feestelijk met veel activiteiten en lekkere
hapjes van start gegaan in de BBS. Een paar maanden later is een begin
gemaakt met het organiseren van de wekelijkse wijkmaaltijden en nog niet zo lang geleden met de catering. Een keu-
ken hiervoor is er al in het pand waar voorheen de Wijkplaats was gehuisvest. Kortom, het gaat goed met de Wereld-
Keuken in de wijk én daarbuiten. Sakina, de coördinator, is met recht trots.

De WereldKeuken heeft zijn oorsprong in de Fietswerkplaats. Tijdens het fietsen repareren en het geven van fietsles
werden er soms lekkere hapjes gemaakt, gewoon voor de gezelligheid. Er werden recepten uitgewisseld. Zo is het al-
lemaal begonnen. Sakina: "We zijn bij de WereldKeuken met 8 vrouwen, maar meestal zijn we met drie of vier vrouwen
aan het koken. We maken onder meer Turkse, Marokkaanse of Somalische gerechten. We kopen al onze ingrediënten
bij supermarkt Sonay. Het is bij Sonay niet duur, maar wel vers." Lachend: "Bovendien is het bij deze supermarkt ge-
zellig boodschappen doen."

Nooit gedoe
Sakina vertelt: "We koken iedere vrijdag voor de mensen uit de
buurt. Soms maken we een driegangen menu, dat kost slechts
vijf euro. Ik coördineer de werkzaamheden, maak offertes en or-
ganiseer de boodschappen die we samen doen. We hebben
niet zo'n groot budget, dus we moeten slim inkopen. O ja, weet
je wat lekker is: Marokkaanse kip met Somalische rijst, dat past
heel goed bij elkaar. Zo proberen we gerechten uit verschillende
landen te combineren. Soms maken we gerechten uit tien ver-
schillende landen. De meeste ideeën komen uit mijn koker. We
praten er met elkaar wel over wat we willen maken, maar
meestal stel ik het menu samen. Ik weet precies wat past. Maar
de ene vrouw heeft veel verstand van rijst, de ander weer van
groenten. Zo leren we veel van elkaar. We hebben nooit gedoe
onder elkaar, al is de druk soms wel hoog om op tijd te kunnen
leveren aan klanten."

Tweede WereldKeuken
"In de BBS koken we wekelijks een driegangen menu voor ge-
middeld acht mensen uit verschillende culturen. Eten is een pri-
ma verbindingsmiddel, het praat ook gemakkelijker. Soms wordt
er gediscussieerd over het geloof of de politiek. Maar het moet
wel gezellig blijven, en dat is het altijd. Voorlopig blijft de keuken
in de BBS, al weet ik niet wat de plannen zijn. De tweede We-
reldKeuken is pas gestart in het pand waar vroeger de Wijk-
plaats was. Hier worden de cateringopdrachten verzorgd door de vrouwen van de WereldKeuken. De keuken is nog
niet helemaal klaar. Het is een mooie keuken geworden, geschonken door de woningbouwvereniging. We hebben daar
nu twee werktafels in gebruik. Het ziet er nu al gezellig uit. En de toekomst zal uitwijzen of het een succes wordt. De
gemeente is al klant bij ons. De promotie gaat nu nog via mondreclame en straks via de website van de Copernikkel. Ik
ben al bezig met het maken van een overzicht van gerechten die klanten straks kunnen bestellen. We willen veel op-
drachten binnenhalen zodat er straks iedere dag wordt gekookt. De WereldKeuken-vrouwen, allemaal vrijwilligers, heb-
ben er heel veel zin in. Het is voor hen ook een mooie bijverdienste. Het mooie is dat de groep vanaf de start nog
steeds in tact is. Ons geheim: samen de krachten bundelen om dit te doen én vooral vanuit je hart koken, een goed
product leveren." Met de pollepel in de hand gaat Sakina dat zeker lukken.

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Hier nog een favoriet recept van Sakina: Sambusa, een Somalisch pasteitje

Ingrediënten:
500 gram runder- of lamsgehakt, 385 gram bloem, 250 ml water, 2 eetlepels olie, 1 prei, fijn gesneden, 2 theelepels
gemalen komijn, 2 theelepels gemalen kardemom, 2 theelepels gemalen koriander, 1 theelepel zout, 1 theelepel peper,
1 kleine ui fijngehakt, 1 teentje knoflook fijngehakt, 1 eetlepel bloem. Olie voor het frituren

Bereidingswijze:
Mix de bloem en zout, voeg beetje bij beetje water toe. Kneed het geheel ge-
durende 5 tot 10 minuten. Maak een bal van het deeg en bedek het met olie,
bedek het deeg en laat het 15 minuten rusten. Verhit olijfolie in een grote
koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de uien, prei en knoflook toe en bak al
roerend tot de uien transparant zijn. Voeg het gehakt toe en breng het op
smaak met komijn, koriander, kardemom, peper en zout. Meng het goed en
blijf koken tot het vlees bruin en gaar is. Rol het deeg uit en gebruik een vier-
kante vorm of een (koekjes) uitsteker om vierkanten uit het deeg te snijden.
Vul het deeg met de vulling, bevochtig de rand met water en vouw het dicht
in de vorm van een driehoek. Druk ze goed aan om ervoor te zorgen dat het
goed dicht is. Verhit de olie tot 170 °C in een frituurpan of een diepe zware
pan. Zorg voor voldoende olie zodat de sambusa's ondergedompeld kunnen worden. Bak een paar sambusa tegelijk
goudbruin. Haal ze voorzichtig uit de olie en laat het uitlekken op keukenpapier.



  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

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 beginnende 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, biljarten, kaarten, creatieve
activiteiten, crea-workshops, of een mooie film kijken. Natuurlijk kunnen deelne-
mers hun eigen hobby meenemen en/of zelf een voorstel doen...want de eigen in-
breng 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 fau-
teuils 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
073 - 8514 449

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

Taalvrijwilliger ge-
zocht voor een

specifieke vraag
Ik ben op zoek naar een vrijwilliger
voor een Somalische man die in
Boschveld woont.
Hij heeft een specifieke vraag, na-
melijk:
Hulp bij het leren begrijpen van de
theorie voor het rijexamen.
Meneer spreekt Arabisch en (rede-
lijk) Nederlands. Echter het lukt
hem tot nu toe niet om het theorie-
examen te halen. Wie wil hem
hierbij helpen.
Ik hoor het graag.

Wim Smeets
wijkwerker Divers
tel.: 06 - 2159 4960
email: w.smeets@divers.nl

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

Annet Engel/ Tessa Tomasini

Maandag

Dinsdag
Veerle Slosse
Nassima El Mathari/
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

Maatje gezocht
Hoi,
Ik ben Michiel Robbers, 38 jaar. Ik
ben spastisch vanaf mijn geboorte
en maak gebruik van een elektri-
sche rolstoel.
Ik ben op zoek naar een danspart-
ner (man of vrouw) die mij 1  keer
in de 2 weken op zaterdag van
14.00 tot 16.30 wil begeleiden en
mee dansen bij het rolstoeldansen
in Best (bij Eindhoven). Als je niet
kunt dansen, maar het wel leuk
vindt om dit met mij te onderne-
men, geen probleem; de dansle-
raar leert ons op een rustige en
ontspannen manier de fijne kneep-
jes van het dansen
Je kunt gratis met mij meereizen
per trein en vanaf het station in
Best wandelen we samen in circa
20 minuten naar  de dansschool. 
De lessen worden gegeven in een
ontspannen sfeer en er is ruim vol-
doende tijd voor het nuttige van
een kopje koffie/ thee of anders-
zins uiteraard op eigen kosten.
Tevens ben ik op zoek naar een
maatje die het leuk vind om met
mij activiteiten  te ondernemen zo-
als het bezoeken van een stad,
een eindje te gaan  fietsen/ wan-
delen. Ben je ondernemend aan-
gelegd?
Neem dan contact op met mij

Ik ben te bereiken op telefoonnum-
mers 073 - 621 8075 of 
06 -1053 3526
of op mailadres: 
mrobbers@telfort.nl
Ik hoop iets van je te horen
Met vriendelijke groet: Michiel
Robbers



Even voorstellen...
Een nieuw gezicht vanuit MEE
in de wijk! Mijn naam is Annet
Engel, 31 jaar en ik werk sinds
kort in de wijk Boschveld. Voor-
heen heb ik vanuit MEE in
Vught gewerkt en in verschillen-
de gemeentes in Gelderland. 
Wat doet MEE nou eigenlijk?
MEE ondersteunt cliënten met
een beperking. Met een beper-
king wordt bedoelt: verstandelij-
ke beperking, lichamelijke be-
perking, auditieve beperking, vi-
suele beperking, psychiatrische
beperking, Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH) en chroni-
sche ziekte. 
In Boschveld werk ik samen
met mijn MEE collega Tessa To-
masini. Tijdens het spreekuur op dinsdagen van 13.00 tot 15.00 uur zal ie-
mand van ons aanwezig zijn. Kom gerust eens langs!
Tekst en foto: Annet Engel

Afscheid

Er is een tijd van komen en er is een tijd
van gaan. Sinds een aantal jaren ben ik
werkzaam op BBS Boschveld vanuit Ju-
vans, algemeen maatschappelijk werk.
Na vertrek van mijn collega Boris de
Weijer heb ik het stokje overgenomen.
Samen met collega Lia den Toom heb ik
het eerste jaar inhoud gegeven aan het
maatschappelijk werk. Later heb ik de
werkzaamheden samen met collega
Yuri Beset uitgevoerd. Ik heb het uitvoe-
rend maatschappelijk werk met veel
plezier gedaan. 
Naast het uitvoerend werk was ik ook
zeer betrokken bij het reilen en zeilen
van de wijkbewoners. Maar zoals altijd
is er ook een tijd van gaan. Sinds 1 ok-
tober ben ik niet langer verbonden aan
Juvans, maar aan de gemeente. Ik
word in Boschveld vervangen door Nas-
sima El Mathari. Ik wil via deze weg Yuri
en Nassima en alle collega's van ande-
re organisaties, het beheer en alle vrij-
willigers bedanken voor de fijne samen-
werking die ik de afgelopen jaren heb
mogen ervaren.

Tekst en foto: Mohammed Cherabi

Nieuwe Maatschappe-
lijk werkster

Graag stel ik mezelf aan u voor. Mijn
naam is Nassima El Mathari en ik ben
sinds 27 september werkzaam bij Ju-
vans als maatschappelijk werkster in
Boschveld. Ik zet mij graag in voor het
welzijn van mensen in de wijk en de sa-
menleving. Mijn drijfveer is om mensen
te ondersteunen om hun weg te vinden
in de samenleving zodat zij volwaardig
mee kunnen doen in de maatschappij.
Ik ontvang u graag op het wijkplein
Boschveld. Graag tot ziens!
 
Nassima El Mathari
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Enthousiaste vrijwilliger gezocht voor
Wijkplein Boschveld

Voor Wijkplein Boschveld zijn wij op
zoek naar een enthousiaste vrijwilliger
die affiniteit heeft met het invullen van
formulieren, het ordenen van admini-
stratie, het lezen van officiële brieven
en telefonische contacten met instan-
ties. Beschikt u over de volgende ta-
lenten: U kunt zich zowel mondeling
als schriftelijk goed in het Nederlands
uitdrukken. U kunt goed met mensen
omgaan. Dat wil zeggen: u kunt goed
luisteren, u bent geduldig en u kunt
lastige onderwerpen duidelijk uitleggen aan anderen. Dan zijn wij op zoek
naar u! 
U ondersteunt  bewoners bij het invullen van allerlei (digitale) formulieren en
het beantwoorden van diverse hulpvragen op onder andere het gebied van
wonen, zorg, financiën, vrijwilligerswerk, talent en maatschappelijke partici-
patie. Daar waar uw kennis of ervaring niet toereikend is, kunt u een beroep
doen op uw collega vrijwilligers, spreekuurhouders, medewerkers van Di-
vers, Juvans, MEE en van andere interne en externe organisaties. 

Hierbij kunt u denken aan:
• formulieren van Arbeidsmarkt en Sociale Zaken
• de (collectieve) zorgverzekering
• het zoeken naar huisvestiging via onder andere woonservice
• aanvragen uitkeringen/ pensioenen  
• aanvragen parkeervergunningen/ bezoekerskaartjes
• het schrijven van een eenvoudige (begeleidende) brief
• indien nodig simpele ondersteuning bieden bij de klantcomputer
• bewoners die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, dagbesteding/activiteiten,
scholing enzovoort koppelen aan een collega

Wij bieden u:
• scholing en begeleiding
• de mogelijkheid deel te nemen aan cursussen van de Vrijwilligersacademie
• goede samenwerking en overleggen met professionals en vrijwilligers
• een WA en Ongeval verzekering via de gemeente
• een vrijwilligersovereenkomst (zo weten we allebei wat we van elkaar mo-
gen verwachten)
• gezellige team uitjes

Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek kunt u bellen naar: Nancy
van Lent: 06 - 1112 9681 of e-mailen: n.vanlent@divers.nl



Mentor Maatjes voor 'Een Nieuwe Stap'
Van de oudste leerling op de basisschool naar de brugpieper van het voort-
gezet onderwijs. Weet jij nog hoe dat was? Deze overstap is voor leerlingen
soms lastig. Deze leerlingen wonen ook in Boschveld en wij zoeken Mentor
Maatjes die ze helpen.

Humanitas, BBS Boschveld en Welzijn
Divers slaan in deze pilot de handen in-
een om Een Nieuwe Stap op lokaal ni-
veau tot een succes te maken. Een Nieu-
we Stap helpt leerlingen die begeleiding
nodig hebben bij de overstap van basis
naar voortgezet onderwijs door een Men-
torMaatje te koppelen aan een leerling
die extra steun nodig heeft. 
Je richt je op het verbeteren van school-
prestaties en plannen van huiswerk.
Daarnaast bespreek je wat de leerling be-
langrijk vindt in de omgang met anderen.
Door je gedrag heb je een positieve in-
vloed op de leerling en versterk je school-
se en sociale vaardigheden.
Wil je graag jouw steentje bijdragen in
deze wijk? Dit is jouw kans!
Woon jij in Boschveld? Werk je? Studeer
je? Ben je tussen 18 en 35 jaar? Jij kunt
een rolmodel zijn!

Wat vraagt het van jou:
* Inzet van 1 a 1½ uur per week, na school- of werktijd; 
* Contact onderhouden met school en ouders

Wat brengt het jou:
* Deskundigheidstraining en boeiende thema-avonden
* Leuke contacten en uitstapjes met andere MentorMaatjes uit de wijk
* Mooie leerervaring en het staat goed op je cv

Woon jij in Boschveld?
Ben je leerling in groep 8 van Kindcentrum Boschveld of Kindcentrum
De Kwartiermaker? Vind je de overstap naar het voortgezet onderwijs
ook spannend?
Dan is Een Nieuwe Stap iets voor jou!
Met iemand uit jouw wijk bereid jij je voor op de overstap naar de brug-
klas.
Je kunt van alles bespreken, zoals:
* Hoe moet ik plannen?
* Hoe beheer ik mijn agenda?
* Hoe ga ik leren?
* Hoe kan ik nieuwe vrienden maken?

Bij Een Nieuwe Stap zoeken we een MentorMaatje die perfect bij jou
past, die je begrijpt en die jou steunt. Jouw MentorMaatje heeft deze overstap nog niet zo heel lang geleden meege-
maakt en kan je dus als geen ander steunen. Een Maatje is alleen aan jou gekoppeld.
Lijkt het je wat? Bespreek het met je meester of juffrouw, dan meldt die jou bij Een Nieuwe Stap aan.
Aanmelden kan bij: Viola Majoie, Coordinator MentorMaatjes
Humanitas, Afdeling 's-Hertogenbosch. Tel. 06 - 1277 8026.
E-mail: mentormaatjes.db@humanitas.nl.

Aanmelden kan tot 11 november 2016
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Fatima Zahra Jallal 

☎ 06 - 5326 5206

Fatima-zahra@bredebosschescholen.nl

De BBS organiseert een Open Huis op donderdag 24 november van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen kan dan een
kijkje komen nemen om de BBS in 'bedrijf' te zien. Meer informatie volgt via flyer.



Groen en Spelen
De bomen in de wijk kleuren van groen naar bruin, de bladeren vallen. Het
wordt na een warme septembermaand nu echt koeler en natter. Maar met
een jas aan is het ook nog steeds fijn om buiten in de wijk te zijn.

Bomen, bestaand en nieuw groen en speelplekken
De werkgroep Groen en Spelen probeert er bij de gemeente en corporaties voor alle wijkbewoners voor te zorgen dat
er mooie en veilige straten, pleinen en speelplekken zijn. Ook spannen we
ons ervoor in dat het groen goed wordt ingericht en beheerd. We richten ons
nu bijvoorbeeld op de volgende aandachtspunten:

v Paardskerkhofweg:
Fase 1 van de herinrichting van de weg is bijna afgerond. De loopt volgens
planning tot 28 oktober. We houden in de gaten dat de 3 resterende Lindebo-
men en de bomen in de Koestraat goed beschermd worden. Door onze in-
breng is het ontwerp van de aansluiting Koestraat-Paardskerkhofweg nog
aangepast, waardoor er in de Koestraat nu 2 bomen extra blijven staan. We
hebben ook afspraken gemaakt over het aantal parkeerplaatsen in de Koe-
straat en op de hoek met de Edisonstraat en over omleidingsroutes.
Van 3 oktober tot en met 2 december gaat men met fase 2 aan de slag. De
derde fase is gepland van 24 oktober tot eind december. Dan moeten de
werkzaamheden gereed zijn, tenminste als er geen vertraging is door winters
weer.

v Parallelweg/Nelson Mandelalaan:
Van de nieuw aangeplante bomen zijn er veel slecht aan toe door de droogte deze zo-
mer. Ze hebben één keer water gekregen van de aannemer, waarmee de gemeente
nog een jaar een onderhoudsafspraak heeft. Waarschijnlijk moeten er een aantal bo-
men vervangen worden. De bermen zijn met een natuurvriendelijk gras-bloemen-
mengsel ingezaaid en worden twee maal per jaar gemaaid;  sommige mensen vinden
dat er maar onverzorgd en als onkruid uitzien, maar voor de variatie van planten en
dieren is het wel beter.

v Overleg openbare ruimte, bomen en groen:
Op 23 september had de werkgroep het 6-wekelijks overleg met de gemeente. We
hebben goede afspraken met de projectleider gemaakt bijvoorbeeld over de vervan-
ging van dode struiken in de hagen bij het winkelcentrum. Er zijn ook afspraken die al
heel lang geleden gemaakt zijn en nog steeds niet uitgevoerd (zoals over bosjes langs
het spoor aan de Parallelweg, een groene visie voor Boschveld en de herinrichting van
de drie pleintjes aan de 's-Gravesandestraat, Van Musschenbroekstraat en Fahren-
heitstraat); we blijven daar aandacht voor vragen.

v Rondgang gemeentelijk groen:
Op 7 oktober hebben we de jaarlijkse rondgang met de gemeentelijk
groenbeheerder gemaakt. Op allerlei plekken in de wijk, zoals in de
speeltuin Kinderkwek en de Parallelweg hebben we voorstellen ge-
daan voor vervanging van dode beplanting of aanplant in open plek-
ken. Ook hebben we plekken aangewezen waar nog bomen ter com-
pensatie van elders in de wijk gekapte bomen kunnen komen onder
andere aan de Buys Ballotweg. Heeft u daarvoor ook ideeën meld ze
dan bij ons. De gemeente bestelt nu de nieuwe bomen en stuiken en
plant ze dit najaar of komend voorjaar.

v Blok Kamerlingh Onnesstraat-Amperestraat-Lorentzstraat-
Copernicuslaan:
Op 18 oktober heeft de gemeente een inloop bijeenkomst georgani-

seerd over
het woonomgevingsplan rond dit nieuwbouwblok. Wij hebben
een lijstje met reacties en verbetervoorstellen op een eerdere
versie van het plan aan de gemeente gegeven, waarvan een
deel is overgenomen zoals over de aansluiting van de trottoirs
bij de huizen en de bestaande en nieuw te planten bomen en
struiken. De kruising van de Copernicuslaan en de Kamerlingh
Onnesstraat wordt aangepast en hopelijk dan veiliger voor fiet-
sers en voetgangers. Voor de inloop zelf hebben we de ge-
meente ook tips gegeven waaronder om de nieuwe bewoners
ook uit te nodigen en een tijd te kiezen waarop veel mensen
zouden kunnen komen.
We zijn nog in afwachting van het inrichtingsplan van Brabant-
Wonen voor het binnenplein waar onder andere de twee be-
staande hoge bomen voldoende ruimte tussen de parkeer-
plaatsen moeten krijgen.

�Lees verder op volgende pagina
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Zie ook het artikel over
de Burendag pagina 4

Het gaat goed met de
Boschveldtuin! Er melden

zich steeds nieuwe actieve vrijwilligers aan die enthousiast klussen
op zich nemen. Er komen leuke reacties van wijkbewoners die
langs de tuin lopen, er rondkijken of even gaan zitten. Ook de
planten en bomen doen het goed nu ze in de grond staan. Voor
mensen die zelf een bak willen beheren is er nu een wachtlijst. Er
is flink wat groente gekweekt en geoogst deze zomer door de trot-
se tuiniers waaronder de kinderen van het Kindcentrum Bosch-
veld. Zelf gekweekt en biologisch smaakt dat net wat lekkerder!

De komende tijd gaan we de 'oude tuin' verder leeg
maken. Voor 1 december moet de sporthal naast
de tuin leeg zijn, dus ook het deel dat wij daarin
voor opslag gebruiken. Helaas is er nog geen alter-
natieve plek dus dat wordt flink opruimen.
We gaan binnenkort een contract tekenen met de
gemeente voor het gebruik van de 'nieuwe' Bosch-
veldtuin en willen dan de tuin met een feestje ook
officieel openen, maar daarover later meer.

En zoals altijd: wees welkom om mee te doen of te
komen kijken. Aanmelden kan via:
info@boschveldtuin.nl of op vrijdagmiddag van
15.00 tot 16.30 uur in de tuin aan de Zernikestraat
net achter de BBS, ook als u (nog) geen groene vingers of weinig tijd heeft.

Tekst: Nicole Pakker
Foto's Nicole Pakker en Alfred Heeroma

's Gravesandestraat 13  
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Kort nieuws

• • • • Op vrijdag 7 oktober is het bedrijf IJslander
eindelijk begonnen met het vernieuwen van de
draden van de voetbalkooi. Dat doen ze dan in
een periode dat het weer wat minder goed is
om buiten in de kooi te voetballen.
• • • • De bewoners van de boven- en beneden
woningen van Zayaz in het Stationskwartier
(van Musschenbroekstraat, Fahrenheitstraat,
Celsiusstraat, Edisonstraat) hebben de eerste
nieuwsbrief ontvangen van Zayaz. Het onder-
houd gaat pas in 2018 uitgevoerd worden.
• • • • De Zayaz-bewoners van Vlek 17 hebben
nog steeds niets gehoord en daar zouden de
werkzaamheden volgens de laatste berichten
in het voorjaar van 2017 begonnen moeten
worden. In beide complexen is er geen bewo-
nerscommissie vanuit de wijk omdat de bewo-
ners zich niet voldoende hebben aangemeld
(Stationskwartier) of de voorgestelde projectcommissie van bewoners geen 51% positieve instemming van de overige
bewoners gehad hebben. Dat is een slechte zaak en Zayaz zou zich eens terdege moeten gaan afvragen hoe dat
komt.
• • • • Voor de commissie van Vlek 21 (7 sloopflats) hadden zich bijna 20 bewoners aangemeld. Drie vertegenwoordigers
van BrabantWonen zaten in de BBS op hen te wachten. Niemand verscheen echter. De verzonden brieven bleken alle-
maal niet door TNT bezorgd te zijn. Raar maar waar.
• • • • De bewoners van Marconistraat 4-26 hebben eindelijk thuis van BrabantWonen het voorstel van de bewonersver-
huisregeling ontvangen. Dat kunnen ze nu rustig bestuderen en commentaar erop leveren.
• • • • Presentatie van het plan van Vlek 3 (plek oude basisschool) is vertraagd. Uitvoering van het getekende plan zou be-
tekenen dat er ook nog 3 of 4 bomen die aan de kant van de ventweg Copernicuslaan bij het kunstwerk staan zouden
gekapt moeten worden. Men heeft het plan wat gedraaid en als nu alles wordt goedgekeurd, kan het plan nog net voor
het eind van dit jaar aan de wijk gepresenteerd worden. Dat werd tijd.

 Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Nicole Pakker



Werkzaamheden in de wijk
Op dit moment is men op drie plekken aan de gang met werkzaamheden.
Ook worden al weer voorbereidingen getroffen en gesprekken gevoerd voor
nieuwe werkzaamheden, zodat er ook in 2017 volop gewerkt kan worden
aan de verdere verbetering van onze wijk Boschveld.

Paardskerkhofweg 
De aannemer is op 3 oktober gestart met
de 2e fase, terwijl de eerste fase eind van
deze maand afgerond moet zijn. Het zal
wel enige moeite kosten om die termijn te
halen, want de eerste weken na de bouw-
vakvakantie zat de aannemer van de nuts-
bedrijven hen in de weg zitten met nog hier
en daar wat aansluitingen maken. De werk-
zaamheden kwamen ook op Omroep Bra-
bant en het Brabants Dagblad toen een
gasleiding bij de graafwerkzaamheden
werd kapot getrokken. Dat gaf enige con-
sternatie, maar dezelfde middag werd dat
opgelost en buurman Brabanthallen die af
en toe overlast geeft aan bewoners was tij-
dens die dag een goede gastheer voor de
buurt. Het gevolg hiervan was wel dat het
trottoir op de hoek van de Paardskerkhof-
weg/ Oude Engelenseweg de dagen erna
weer open ging. Dat was zo ongeveer de
zevende keer in de laatste twee jaar.
Het voormalige parkeerterrein van de Afval-
stoffendienst is nu alleen bereikbaar vanaf de Oude Engelenseweg en komt steeds voller te staan naarmate de vrije
parkeerplaatsen van de Paardskerkhofweg vanwege de werkzaamheden verdwijnen. Bij de derde fase dreigde het
bouwproject van de CPO niet meer bereikbaar te zijn, maar er is nu op het terrein ook verharding naar de Edisonstraat
gemaakt. Er is tot nu toe ook nog geen oplossing voor de bereikbaarheid van de panden Paardskerkhofweg 8 en 10 in
die derde fase.

CPO-project Bewust Wonen en Wer-
ken Boschveld.
Op deze plek wordt hard gewerkt. De
palen gingen er snel in en ook zijn de
fundamenten nu klaar en de bekisting is
verwijderd. Men is nu bezig met de riole-
ring (die eigenlijk niet nodig was) en an-
dere leidingen. Ook vloerdelen zijn al
aangevoerd. Er wordt zelfs op zaterdag
gewerkt (beton vlechten). Straks gaan ze
de hoogte in en dan wordt steeds meer
zichtbaar van het plan dat ook op het re-
clamebord te zien is.
Overigens werd bij de graafwerkzaam-
heden ontdekt dat er nog een olietank,
waarschijnlijk die van de voormalige wie-
lerbaan, lag. Die lag precies onder de
meest oostelijke boom en verwijderen
van de tank zou betekenen dat ook deze
waardevolle boom gekapt zou moeten
worden. Dat is gelukkig niet gebeurd en
men heeft de oplossing gezocht in de
methode van het met zand vullen van de
tank. Toch vraag je je af hoe goed dat
onderzoek van de ingeschakelde des-
kundige naar de drie bomen geweest is,
als ze die tank bij de grondboringen niet
ontdekt hebben.

Nieuwbouw BrabantWonen  (Vlek 18)
Het was op de middag van 5 oktober
een drukte van belang in deze wonin-
gen. De toekomstige bewoners waren
uitgenodigd voor de kijk- en ontmoe-

tingsdag. Soms samen met de hele familie werden de toegewezen woningen bekeken en men was druk bezig met
centimeters om de maat van de gordijnen op te meten. Ook werd bekend welke soort vloerbedekking men het beste bij
deze woningen vloerverwarming kon (laten) leggen. Mensen van BrabantWonen waren aanwezig om vragen te beant-
woorden.
Sommige bewoners merkten op dat er nog wel veel aan de woningen en het binnenterrein zou moeten gebeuren voor
de uitreiking van de sleutels. Er lagen op die dag op het opgehoogde binnenterrein alleen nog de vloeren van de �
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bergingen. De volgende dag waren bijna alle (prefab) bergingen geplaatst.
Mogelijk zijn tegen het verschijnen van deze Buurtkrant ook alle steigers weg
en is men ook al bezig met de bestrating voor de woningen.
Volgende maand is op 15 november de sleuteluitreiking en dat betekent dat
zo'n 37 gezinnen uit Boschveld een grotere nieuwe woning hebben gekre-
gen. Sommigen van hen komen uit kleine flatwoningen en hebben nu veel

ruimte. Het is jammer dat er in de toekomst geen sociale nieuwbouwwoningen voor gezinnen gebouwd zullen worden
in Boschveld. Wat dat betreft hopen wij op betere tijden.

Uitzetting
Tijdens Boschveld Boent op 7 september
is er op het van Coehoornplein op ver-
schillende plekken heel wat aangeboden
grof vuil opgehaald Het aantal kilogram-
men werd enkele weken later ruimschoots
overtroffen bij de (gerechtelijke) ontrui-
ming van twee winkelpanden aan de
Christiaan Huygensweg. Er moesten twee
vrachtwagens van de Afvalstoffendienst
aan te pas komen om alles op te laden.
Daar zaten best nog wat spullen bij die ge-
schikt waren voor hergebruik. De straat
bleef vol glassplinters verf- en schraap-
plekken achter. Nu staan er al drie winkel-
panden naast elkaar leeg. We hebben bij
de gemeente aangedrongen om snel te
beginnen met het toegezegde overleg
over het winkelcentrum. Dat overleg was
in maart beloofd toen de supermarkt van
Albert Heijn niet doorging. Er moeten snel
spijkers en koppen geslagen worden om
verdere achteruitgang van het winkelcentrum te voorkomen.

Buitenterrein BBS
Aan het overleg over de inrichting van het bui-
tenterrein bij de BBS zijn aardig wat vergaderin-
gen besteed, waarbij het Kindcentrum ruim ver-
tegenwoordigd was. Omdat er van de zijde van
de school niet veel geld was voor dit buitenter-
rein, zijn niet alle wensen in de praktijk uitge-
voerd kunnen worden. Als dan 1½ jaar na de in
gebruik name twee dagen gewerkt wordt aan
een wijziging van de speelplek van de kinderop-
vang dan kijk je daar met enige verbazing naar.
De wijziging is vooral bedoeld om voor de ba-
by's een aparte plek te creëren die bovendien
dan ook nog is verrijkt met een beschutting te-
gen de zon. Zeker in dat opzicht een verbete-
ring.

Gasstation
Op het voormalige parkeerterrein
van de vrachtwagens van de Afval-
stoffendienst is nu ook een tijdelijk
gasstation gebouwd. Dat is ter ver-
vanging van het vaste gasstation-
huisje dat al jaren daar staat en waar
binnen reparaties moeten worden
uitgevoerd. Waarom dat niet gebeurd
is toen hetzelfde bedrijf ruim 1 jaar
geleden al die grote gasleidingen
heeft vernieuwd, zal wel weer te ma-
ken hebben met spreiding van uitga-
ven. Intussen krijgt de wijk voor zo'n
werk meerdere keren overlast en het
betreffende parkeerterrein, dat deels
voor dit tijdelijke gasstation is afge-
zet is, daardoor verkleind en staat nu
op de drukke dagen bijna helemaal
vol, met de grote kans dat de auto's
dan de wijk in komen.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Michael Bögels
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Woonomgevingsplan Vlekken 18 en 19
De nieuwbouw van BrabantWonen op Vlek 18 is bijna gereed. Met de ge-
meente is afgesproken dat de woonomgeving rond Vlekken 18 en 19 snel
daarna wordt uitgevoerd. Het betreft dan het blok Kamerlingh Onnesstraat,
Ampèrestraat, Lorentzstraat, Copernicuslaan. De presentatie van dit plan voor de woonomgeving vindt plaats op
dinsdag 18 oktober. 

Inloopavond in BBS op 18 oktober van 18.00 tot 20.00
uur
De gemeente heeft voor deze straten een plan gemaakt.
Dat is besproken met de werkgroep Groen en Spelen, die
bij dit plan een aantal opmerkingen heeft geplaatst. Ook is
afgesproken dat dit plan aan de omwonenden gepresen-
teerd zou worden. Wij hebben gevraagd om ook de toe-
komstige bewoners van Vlek 18 daarvoor uit te nodigen.
Via BrabantWonen zijn de adressen aan de gemeente
voor deze uitnodiging verstrekt.
De presentatie  gebeurt nu op dinsdag 18 oktober tussen
18.00 en 20.00 uur in de BBS. Bewoners kunnen dan bin-
nenlopen, de plannen bekijken, vragen stellen en opmer-
kingen maken. 

Er zijn gemeenteambtenaren (ontwerper William Jans en
projectleider uitvoering Hamid Azimi) aanwezig om vragen
te beantwoorden. 
Afgesproken is dat de gemaakte opmerkingen door de
ambtenaren worden genoteerd en besproken met de
werkgroep Groen en Spelen en eventueel een afvaardi-
ging vanuit de betrokken bewoners, als men dat wil.
BrabantWonen heeft voor het binnenterrein een inrich-
tingsplan gemaakt. Deze keer zonder speelplek zoals bij
Vlek 19 omdat er genoeg speelplekken in de buurt zijn.
Ook dat plan is op de inloopavond aanwezig.

Inhoud van het plan
Het plan sluit qua inrichting en keuze materialen en der-
gelijke aan bij de eerder uitgevoerde werkzaamheden.
Uitgangspunt is daarbij dat de stoepjes, die ontstaan zijn

door het 'verkeerde' bouwpeil (te hoog) bij de nieuwbouw
van Vlek 19, worden weggewerkt. Met name op de Coper-
nicuslaan zijn bij de nieuwbouw vreemde stoepjes voor de
woningen ontstaan en daardoor zijn ze feitelijk nu niet le-
vensloopbestendig wat toch een voorschrift is. Wij moeten
nog zien wat voor gevolgen dat heeft voor de rest van de
wijk. In de van Leeuwenhoekstraat en de Ampèrestraat
zijn er in het verleden problemen ontstaan door het ver-
schil in niveau tussen het nieuwe en oude gedeelte.
Ook wordt meteen een ander knelpunt opgelost. De voor-
rangssituatie op de hoek Copernicuslaan/ Kamerlingh On-
nesstraat is door wijkbewoners en OBB aangegeven als
knelpunt. Hier komt nu ter oplossing van dit probleem een
inritconstructie. Er komen nieuwe bomen in de straten om

vooral het uitgangspunt van lanen in de betreffende stra-
ten te benadrukken. Dat betekent dat de parkeerplaatsen
in de Kamerlingh Onnesstraat, in het gedeelte dat aange-
pakt wordt, verdwijnen. Midden in de Voltastraat komen er
bomen en plantenbakken. De rijweg wordt daar iets smal-
ler. De bomen in de Ampèrestraat blijven grotendeels ge-
handhaafd, tenzij ze te veel geleden hebben onder de
bouwwerkzaamheden.
De gemeente gaat ervan uit dat de uitvoering van de
werkzaamheden nog dit jaar start, want in de nota 'Inven-
tarisatie knelpunten 30 km/uur gebieden' van september
2016 staat  dat het bovengenoemd knelpunt in november
wordt aangepakt. Dat lijkt mij iets te rooskleurig voorge-
steld. 

Tekst: Kees Heemskerk
Afbeelding: Gemeente
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Boschveld Boent met Proper Jetje
Het was op 9 september heel warm weer, maar toch trokken bijna 20 kinde-
ren met hun begeleiders de wijk in om zwerfvuil te prikken. Proper Jetje was
in de units van de school geweest om aan de kinderen uit te leggen wat het
nut is om al dat zwerfvuil op te ruimen. Met een aantal kinderen, die tenmin-

ste twee maal hebben geprikt, zijn wij op 14 oktober op een uitje geweest, zoals wij beloofd hadden. Op woensdag
19 oktober gaan wij voor het laatst dit jaar aan de slag.

Boschveld boende met kraakwagen op 9 september
September was een warme maand en de dag van Bosch-
veld Boent was daarop geen uitzondering: een stralende
zon. Toch waren er weer zo'n 20 kinderen die samen de
begeleiders, waarvan er nog steeds te weinig zijn, aan de
slag gingen om zwerfvuil te prikken. Ondanks het warme
weer deden de meeste kinderen erg hun best en er was
veel te prikken in de struiken van de voormalige basis-
school in de Celsiusstraat. Na het werk kreeg een groep
de wisselbeker (waar zijn de andere wisselbekers geble-
ven?). Alle kinderen kregen wat limonade voor de dorst en
een fruitstick.
Deze keer was er ook weer een kraakwagen. Daarover is
zowel voor 9 september als op de middag zelf heel veel
voor gebeld, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Er is
op die woensdag heel wat meer opgehaald dan in april
namelijk 3262 kg. In april was dat 800 kg.
Het is dan ook jammer dat in de weken daarna er weer
heel wat grof vuil in de wijk gedumpt wordt. Men is te lui
om te lopen en gooit het van de flat uit naar beneden. Of
als de ondergrondse het niet doet, omdat deze te vol is of
iemand een veel te grote zak erin gestampt heeft, dan zet
men gewoon de vuilniszak ernaast en loopt niet naar de
volgende ondergrondse. Meestal zijn er meer ondergrond-
se containers te openen met het pasje.

19 oktober: laatste prikbeurt van dit jaar met Proper
Jetje
Op vrijdag 14 oktober zijn we met de kinderen, die min-
stens twee maal hebben meegeholpen, naar Ballorig in
Maaspoort geweest. We hadden bij de afschaffing van be-
taling van € 2 per kind per keer beloofd dat we met dat
geld op het eind van het jaar iets extra's zouden doen.

Deze toezegging we natuurlijk nagekomen, maar dan al-
leen voor de kinderen die meerdere keren hebben mee-
geholpen. We houden elke keer de lijst van deelnemers
bij.
Mogelijk zijn de verhalen over dat uitje een reden voor
meer kinderen om op 19 oktober mee te helpen aan een
schone wijk. Wij hopen dat ook meer ouders of andere
begeleiders komen om samen met de kinderen aan de
slag te gaan.
Dat is allemaal met de bedoeling om van Boschveld een
schone en veilige wijk te maken. Daar werken we dan sa-
men aan !!

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's Karin Claassen
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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.



Boschveldoverleg
De agenda van het Boschveldoverleg van 5 september
was deze keer niet zo vol. Iedereen was net van vakantie
terug en de school was pas op die dag begonnen. Toch
was er goed nieuws over de noodopvang Parallelweg en
de tuinen achter de seniorenflats aan de Copernicuslaan.
Een discussie van die avond namelijk digitalisering par-
keren en andere knelpunten op het gebied van parkeren
komen nu uitgebreid aan de orde op 17 oktober. We be-
handelen ook  de stand van zaken van de sociale visie en
bespreken de opzet van het wijkbudget, dat in januari
2017 ingaat.

5 september Noodopvang asielzoekers en tuinen Co-
pernicuslaan blijven
De wijk werd enigszins overvallen door het raadsvoorstel
dat inhield om de noodopvang voor uitgeprocedeerde
asielzoekers aan de Parallelweg per eind december te
sluiten. Als zeer belangrijk argument voor deze sluiting
werd genoemd de afspraak met de wijkraad OBB. Echter
er was met ons geen overleg geweest en er was nog
geen oplossing wat betreft de opvang, omdat de gesprek-
ken met het Rijk nog geen resultaat hadden opgeleverd.
Daarmee zouden de huidige bewoners op straat komen te
staan en dat was volgens ons een slechte oplossing,
vooral omdat wij met verschillende bewoners uit die pan-
den goede contacten hadden. Er was in de afgelopen ja-
ren ook geen overlast van die panden geweest. We heb-
ben daarom een gesprek aangevraagd met wethouder
Logister, die voor dit onderwerp verantwoordelijk is. Ook
hebben wij de gemeenteraadsleden benaderd en een ex-
tra bewonerskrant over dit onderwerp gemaakt. Dat heeft
er toe geleid dat het betreffende raadsvoorstel is ingetrok-
ken en er nu een nieuw raadsvoorstel gemaakt wordt. Dat
houdt in dat de opvang nog voor drie jaar verlengd en fi-
nancieel gedekt wordt tenzij tussentijds het Rijk met een
geschikte oplossing komt. 
Over de tuinen achter de seniorenflats van Zayaz aan de
Copernicuslaan was onduidelijkheid ontstaan. Zayaz had
tegen de gebruikers gezegd dat deze tuinen voor 1 sep-
tember ontmanteld moesten zijn. Daarop was door het
OBB en door anderen naar de gemeente en de gemeen-

teraad gereageerd. Jan Buitink, de projectleider herstruc-
turering, heeft tijdens de vergadering uitgelegd, hoe de
vork aan de steel zit. De gemeente koopt van Zayaz de
grond van de DMT-loodsen en wat daaromheen ligt om zo
straks het plan van de 100 koopwoningen in het Hart van
Boschveld te kunnen laten uitvoeren. In het koopcontract
staat dat Zayaz vrij van gebruiksrecht moet opleveren.
Daarom heeft Zayaz de gebruikers van de tuinen met die
datum van 1 september benaderd. Echter de bouw van de
woningen op die plek is nog niet aan de orde en het ge-
bruik van dat gedeelte hangt samen met de doorgang
vanuit de Marconistraat naar de nieuwbouw in het Hart.
Die is pas aan de orde als de flats Marconistraat 4 tot 26
gesloopt zijn. Dat kan nog wel twee jaar of langer duren.
In die tussentijd blijven beide tuinen als een soort gedoog-
tuin bestaan. In het overleg stedenbouw kan dan bekeken
worden of er nog iets van die tuinen definitief gehand-
haafd kan blijven.

17 oktober Parkeren, sociale visie, wijkbudget
Op de vergadering van 5 september wa-
ren er opmerkingen over het afschaffen
van de fysieke parkeervergunningen en
het vervangen door digitale vergunningen.
Dat laatste lijkt geen goede zaak gezien
de forse toename van de overlast door
foutparkeerders (zonder vergunning) en
het praktisch ontbreken van controle daar-
op. Daarbij komt dat na de aanpak van de
Paardskerkhofweg daar een heleboel vrije
parkeerplaatsen vervallen, waarvoor nog geen oplossing
is. Daar moeten van te voren maatregelen genomen wor-
den wat ook gebeurd is bij de parkeerplaats Overpad die
nu ook in de parkeerregeling zit en dat is hard nodig nu de
tijdelijke parkeerplaatsen bij de BBS regelmatig worden
ingenomen door de aannemer van het CPO-project. De
stand van zaken van de sociale visie met uitleg over nieu-
we projecten wordt ook besproken. Daarnaast een toe-
lichting op de pluspakketten en verdere afspraken over
het wijkbudget. 

Tekst: Kees Heemskerk

Start bouw BWWB
Programma:
14.30 - 14.45 uur verzamelen op locatie
14.45 - 15.00 uur officieel moment toespraak/ iets met de kinderen
15.00 - 15.10 uur plaatsen kanaalplaat met de hijskraan en het
glas heffen
15.10 - 15.30 uur mogelijkheid om met (toekomstige) bewoners in
gesprek te gaan
15.30 - 15.45 uur einde en verlaten van het bouwterrein
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