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                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
  Maandag 26 juni

Tijd
19.30

Wat
Boschveldoverleg

Waar
BBS

Door Wie
OBB

  Woensdag 28 juni
  Maandag 3 juli
  Zaterdag 8 juli
  Zaterdag 8 juli

13.00
19.30

Boschveld Boent
Inloopavond Hart van Boschveld

13.00
12.00

Zomerfeest
Reparatiestraat

BBS/ hele wijk
BBS

Gemeente/ OBB
Gemeente

BBS (plein)
Copernikkel

Boschveld Actief
Dienstencentrum

  Maandag 4 september
  Woensdag 6 september
  

19.30 
13.00

Boschveldoverleg
Boschveld Boent (kraakwagen)

BBS
BBS/ hele wijk

OBB
Gemeente/ OBB
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Verkoeling tijdens buitenspeeldag was zeer welkom (Foto Michael Bögels)
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Nederlands leren is best wel moeilijk
In ‘Bewoner van Boschveld aan het woord’ een gesprek met Aissata, afkom-
stig uit Guinea. Zij woont al zeven jaar met haar man en twee kinderen in
Boschveld. Haar tweede thuis, want thuis voelt Aissata zich in de wijk. Het is
prima wonen hier. Haar Nederlands is niet geweldig. Vanwege familieproble-
men is Aissata naar ons land is gekomen. Meer wil ze er niet over kwijt.  

Guinea, waar haar familie nog woont, is de traditionele naam voor het deel
van Afrika dat langs de Golf van Guinee ligt. Het gebied strekt zich over een
ruim 6000 kilometer lange halve boog langs de Atlantische kust van het re-
genwoud in het zuiden tot de Sahel in het noorden; van Angola in Zuidwest-
Afrika over delen van Centraal-Afrika naar Senegal in West-Afrika.

Frans accent
Dat Guinea heeft Aissata zeven jaar geleden voorgoed achter zich gelaten.
Ze is nu hier. Haar Nederlands is nog niet zo goed, ze spreekt met een
Frans accent. Niet zo gemakkelijk om te verstaan en te begrijpen, maar het
geeft wel een bijzondere klank en kleur aan ons gesprek. Ze wil ondanks het
warme weer niets drinken. "Nee, het is ramadan, het mag niet." Dus zijn wij
solidair. Goed Aissata, je bent nu zeven jaar hier. Wat is er in die zeven jaar
al gebeurd? "Ik ben hier helemaal alleen naar toe gekomen, mijn man woon-
de al in Nederland. We hebben twee kinderen. Twee meisjes Mariam en
Aminata. De oudste, die zes jaar is, zit in groep 2 van de BBS. Ze had ei-
genlijk in groep 3 moeten zitten, maar ze is laat jarig. Mariam doet het goed
op school. En ik woon vlakbij de school, da's wel fijn."  

Verhuizen
"Alleen, onze straat staat op de nominatie om gesloopt te worden. Dus moe-
ten we straks verhuizen. We zijn al op zoek. Dat is niet echt gemakkelijk,
want we willen graag in deze wijk blijven wonen. Moeilijk allemaal. Bosch-
veld is heel leuke wijk om te wonen. We hebben goede buren en de kinde-
ren kunnen hier naar school. We doen veel voor elkaar als moeders. Ik ver-
maak me iedere dag. Gelukkig kunnen we nog twee jaar blijven wonen. We
hebben wel kans op een andere woning, maar dat is niet in de wijk. Nee, in
Rosmalen. Moeilijk dus." 
Het woord moeilijk zal nog regelmatig voorbij komen in ons gesprek. Aissata
heeft in Boschveld inmiddels een vriendenkring opgebouwd. Haar vriendin-
nen komen uit verschillende landen. "Ze zijn zo'n beetje mijn familie gewor-

den." �
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Heb je geen heimwee? "Wat bedoel je?", vraagt Aissata.
Verlangen naar waar je vandaan komt, waar je naar terug
verlangt. "Soms wel. Mijn kinderen gaan natuurlijk straks
een keer vragen: waar kom ik vandaan? Best moeilijk. We
kunnen niet terug." 

Stage gelopen
Intussen heeft Aissata niet stilgezeten. "In 2012 heb ik
een inburgeringsexamen gedaan en daarna bij Capabel
de opleiding Zorg & Welzijn." Capabel is voor anderstali-
gen een specialist in eenjarige opleidingen Zorg & Welzijn
op MBO-niveau met studiefinanciering. Ze bieden een
combinatie van leren en werken. Aissata: "De Nederland-
se taal leren vind ik best moeilijk, maar ik heb wel het di-
ploma niveau 2 behaald. Ik ging twee dagen naar school
en de andere dagen liep ik stage bij een kinderopvang in
Hedel. Dat was heel leuk werk. Daar ging ik iedere dag
met de bus naar toe. Op tijd de bus halen viel niet mee,
want ik moest eerst mijn dochter wegbrengen naar
school. Dat heb ik een jaar gedaan en toen werd ik weer
zwanger. Nu werk ik niet meer, maar ik ben wel op zoek.
Het is moeilijk voor mij om werk te vinden. Ik wil graag
werken in de zorg, maar dan moet ik wel eerst Niveau 3

gaan halen. Dat
wil ik nog graag
doen, maar ik
krijg nu geen
studiefinancie-
ring meer omdat
ik ouder ben dan dertig jaar." 

Taalles
Aissata volgt nu op vrijdagmorgen taalles in de BBS. "Dat
gaat best goed. Ik zit bij de groep van Thea. We zijn de
beste groep, haha. De ene keer komen er veel mensen,
de ander keer minder. Ik ben trouw en kom iedere vrij-
dag." Aissata is een optimistische vrouw die er voor gaat.
Nu is het ramadan. "Ik doe mee en houd me strikt aan de
regels van de ramadan. In het begin is het moeilijk, maar
na een paar dagen niet meer. Mijn man doet ook mee.
Mijn kinderen niet, die zijn nog klein. Na zonsondergang
eten we lekker. En ik verheug me nu al op het Suikerfeest
straks."

Tekst: George van der Zande 
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Update CPO-project Bewust Wonen Werken Boschveld
Vanuit de bouwvergadering eind mei kregen de
BWWB-leden te horen dat de eerste oplevering
pas in week 45 plaats gaat vinden. De BWWB-le-
den kregen deze mededeling te verwerken. Na de
eerste week van juni zal de precieze aangepaste
planning weer gecommuniceerd worden en zoals
de zaken er nu voorstaan zullen blok A en B het
eerst opgeleverd worden. De reden voor een ver-
traging van ongeveer 2 maanden, is het gebrek
aan personeel; als er even niet gewerkt kan wor-
den en geplande werkzaamheden niet afkomen,
dan kunnen al de volgende werkzaamheden zo-
maar weer drie tot zes weken opschuiven vanwe-
ge de gevulde agenda's van de onderaannemers.

Gelukkig zijn er al snel oplossingen gevonden voor
leden die op één of andere manier in de knel ko-
men. De veerkracht in de groep is duidelijk merk-
baar! Bovendien valt er nog genoeg werk te doen;
de werkgroep Groen heeft inmiddels de plannen
zover uitgewerkt voor de Groene Zoom aan de
voorzijde van de woningen. De daar geplande krui-
denstrook is bedoeld om bijen en vlinders aan te
trekken en de zogenaamde waardplanten zorgen
er voor dat vlinders hier ook het nageslacht kun-
nen huisvesten, belangrijk om de biodiversiteit te
waarborgen. Het plan sluit hiermee ook aan op de
Boschveldtuin en in de samenwerking hebben we
ook al diverse struiken gedeeld die we via het na-
tionale Boomplantprogramma Heg & Landschap
hebben kunnen verkrijgen.

Bovendien wordt er een nieuw bestuur gevormd
dat na afbouw de Vereniging van Eigenaren gaat
vertegenwoordigen. Hier hoort ook een huishoude-
lijk reglement bij en de inhoud hiervan wordt in de
Algemene Ledenvergadering besproken en vast-
gesteld. 
Blok D en E aan de Paardskerkhofweg hebben in-
middels ook de tweede bouwlaag en zullen vervol-
gens houtskelet voor- en achterpanelen geïnstal-
leerd krijgen.
Blok A is inmiddels wind- en waterdicht, heeft al
panelen voor de warmteboilers op de daken liggen
en regenpijpen gemonteerd. Op de begane grond zijn gietvloeren aangebracht. Het wachten is nu op de plaatsing van
de hele installatie, afhankelijk van de grootte van de ruimtes, verschilt deze per kavel.
Voor meer informatie over de gang van zaken kunt u het blog bekijken op bwwb.nu of op de facebook pagina
facebook.com/bwwb.socialmedia

Tekst: Leidi Haaijer
Foto: M.Verschuur

 Dakdelen worden op blok C getakeld 
(Zernikestraat)



Kermes
Iedereen die al wat langer in de wijk woont, kent het gebouw waarin voor-
heen de redactie van het tijdschrift BIJEEN zetelde. BIJEEN begon als een
volksmissietijdschrift, een tijdschrift dus waarin op een voor iedereen begrij-

pelijke manier over missie werd geschreven, eerst alleen over de katholieke missie, later ook over de protestants-
christelijke zending. Aanvankelijk had het blad veel succes, maar na de val van de muur daalde het aantal abonnees
zeer snel en in 2004 werd BIJEEN opgeheven. 

Voor veel wijkbewoners is niet helemaal
duidelijk wat er nu in het gebouw aan de
Simon Stevinweg gebeurt. Er zijn wel
wat activiteiten te bespeuren, er staan
fietsen en er brandt licht, maar voor ve-
len blijft het daarbij. In mei en begin juni
stonden er aan de voor- en achterkant
van het gebouw witte tenten en werd er
een Kermes aangekondigd. Een goede
reden om er eens een kijkje te nemen. Ik
praat met Ali Oner, lekker buiten in een
van de open witte tenten, waar tafels en
stoelen klaarstaan voor mensen die wil-
len genieten van een van de vele ge-
bakssoorten of van hartiger hapjes, thee,
koffie of limonade. Ali vertelt: "Kermes is
een woord van vroeger, uit de Ottomaan-
se tijd in Turkije. Het woord heeft hele-
maal niets te maken met het Nederland-
se woord kermis, trouwens. Tijdens de
Kermes werden vroeger al allerlei lekker-
nijen verkocht en de opbrengst ging naar
het goede doel, naar mensen die het no-
dig hadden. Onze hedendaagse Kermes
gaat uit van hetzelfde idee, de opbrengst
gaat naar onze stichting Zonnebloem
(niet te verwarren met de Stichting De
Zonnebloem die zoveel doet voor men-
sen met een lichamelijke beperking), hier
in het pand gevestigd. Wij houden ons
bezig met jongeren, we begeleiden ze
met hun huiswerk, maar ook in hun per-
soonlijke ontwikkeling. Het zijn geen pro-
bleemjongeren, het zijn jongeren die ex-
tra steun willen hebben en wij helpen ze
daarmee zodat ze later een betere plek
krijgen in de maatschappij."

Ali Oner is van beroep beleidsmedewer-
ker, je zou hem de directeur van de or-
ganisatie kunnen noemen. Hij is verant-
woordelijk voor de interne gang van za-
ken en is ook begeleider van de jonge-
ren. "In het gebouw is behalve de stich-
ting Zonnebloem ook de Stichting Islami-
tisch Centrum Den Bosch actief. Er is
een gebedsruimte, maar verder gebruikt
stichting Zonnebloem het hele pand. We
leren de jongeren de Turkse cultuur,
maar ook de Nederlandse. Er zijn ook

jongeren van andere nationaliteiten dan de Nederlandse, maar de
meeste jongeren zijn Turks met een islamitische achtergrond, maar dat
is geen voorwaarde. Er zijn nog geen Nederlandse jongeren, maar die
zijn wel welkom. We richten ons voornamelijk op jongens. In het week-
einde komen er ook meisjes bij de bijeenkomsten van het SIC Den
Bosch."

Twee keer per jaar wordt er een Kermes georganiseerd, een keer aan
het einde van het jaar en een keer in mei, begin juni. Vrijwilligers zetten
de tenten op, zorgen voor de lekkernijen en houden de zaak draaiend.
Ali: "Iedereen is van harte welkom. Jammer genoeg zien we nog wei-
nig Nederlanders, waarschijnlijk omdat ze niet weten wat hier gebeurt.
Dat is jammer. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen."

Tekst: Michael Bögels
Foto's: Michael Bögels en Alfred Heeroma

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Twee dames achter de tafel met zoete lekkernijen staan klaar voor
de verkoop

Kermes aan de Simon Stevinweg



Derde editie Open dag Boschveld Ambacht
Centrum (BAC)

Ruim vierhonderd mensen hebben zaterdag 10 juni jongstleden de Open Dag
van het Boschveld Ambacht Centrum (BAC) in Den Bosch bezocht, dat kopte het Brabants Dagblad. Wij van de Buurt-
krant waren daar ook bij. Het is steeds weer een lust voor het oog om de groep creatieve ambachtslieden, van meubel-
maker tot kostuummaker, bezig te zien in de oude industriële loodsen van Grasso.
 
Houtsoort raden
Buiten worden we al verrast door een prachtig opblaasbaar object van Kees
van Dongen van Air Design Studio. En dit keer werd ook de gang benut om
producten van de makers te showen. En er was ook lekkernij te proeven.
Maar eerst verleidde ontwerper Tom van der Zandt ons om 12 soorten hout te
raden. Er was voor de bezoeker die de meeste houtsoorten raadde een prijs-
je te winnen. We kwamen niet veel verder dan drie houtsoorten. Tom, secreta-
ris van het BAC, vertelde dat er ook makers van buiten het BAC waren uitgenodigd om nog meer aan de weg te tim-
meren. Zo was er het Ambachtshuis Brabant ook met enkele ambachtslieden. Dat is een onafhankelijke club, maar wel
lid van het BAC.
 
Nieuwe buren
Tom: "We hebben wel de indruk dat we meer bekendheid hebben gekregen in Den Bosch. Maar het mag nog meer.
We weten ook nog niet of we hier mogen blijven. Dat staat nog niet zwart-op-wit, maar de intentie is er wel. Straks krij-
gen we nieuwe buren. In het Grasso-gebouw worden beginnende en bestaande bedrijven gevestigd actief met infor-
matie- en communicatietechnologie (ICT). Ik heb begrepen dat in aanloop naar de invulling in het Grasso-gebouw aan
de voorkant van ons pand er straks alvast ICT'ers worden gehuisvest. Dat is een heel goede ontwikkeling. Dat levert
vast een mooie symbiose op, we
kunnen elkaar vast versterken.
ICT en ambacht hoeven elkaar
niet te bijten’.
 
De schoenmaker
We gaan verder en komen uit bij
gepensioneerde schoenmaker
Van der Sanden uit Drunen. Hij is
nog steeds lyrisch over het maken
van schoenen. Hij geeft mij uitleg
van het proces van het maken van
schoenen. "Ik maak passende
schoenen voor particulieren, op
maat dus. Er zijn naast de maat-
voering ook verschillende wijdtes
ofwel breedtes." 
Schoenmaker van der Sanden
heeft altijd een winkel gerund in
Drunen en maakte schoenen die
hij exclusief verkocht in zijn eigen
winkel. "Het maken van schoenen
ben ik blijven doen, ook nadat ik
de winkel had verkocht." Het
spreekwoord: 'schoenmaker blijf
bij je leest' past letterlijk op hem.
Hij maakt fraai handgemaakte
schoenen. "Kijk, deze schoenen
hebben we in de aanbieding. Maar
we hebben ook duurdere schoe-
nen te koop," zegt zijn knecht.
"Het voordeel van deze schoenen
is dat je buiten een hoge kwali-
teitsschoen koopt, geen schoen
hetzelfde is." Sinds kort maakt van
der Sanden samen met zijn knecht
schoenen in het BAC. "Eerst pas-
sen wat de perfecte maat is en dan
het soort leer kiezen. Ik gebruik de beste materialen. We kunnen concurreren met wat er in schoenwinkels staat. Een
schoen maken is twee a drie dagen werk. Dat maakt een goede schoen met een fijne wreef." Een dag in de week wer-
ken ze in het BAC, de meester en zijn knecht. Dat worden vast meerdere dagen.
 
Het BAC is – zoals ze zelf zeggen op hun website – een explosie van creativiteit en ondernemerschap. Het enthou-
siasme voor hun 'ambachtelijke' vak is groot. En dat kunnen wij van de Buurtkrant onderschrijven! Het was weer een
mooie en leerzame én gastvrije Open Dag bij het BAC. Voor herhaling vatbaar. En straks wanneer een ICT-hotspot
wordt gevestigd in het Grasso hoofdgebouw zal het BAC nog meer onderscheidend worden!

Tekst: George vander Zande
Foto: Michael Bögels

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
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Schoenmaker van der Sanden blijft bij zijn leest
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"Ik ben laaiend enthousiast"
Klussendienst Boschveld bouwt mee aan woningen Röntgenstraat en omge-
ving. Abdyl Duraku en Ahmad Naim Motlagh zijn bekende gezichten in
Boschveld. Vanuit de Klussendienst zijn zij vaak op karwei in de wijk. Ahmad

is daarnaast nog fietsenmaker van de Fietswerkplaats aan de Kelvinstraat. Sinds twee maanden zijn ze 'verhuurd’ aan
aannemersbedrijf Van Wijnen dat, in opdracht van woningcorporatie Zayaz, 91 woningen opknapt aan de Röntgen-
straat en omgeving. "Het gaat hartstikke goed. We hebben nog vier maanden te gaan." 

Als sociaal aandeelhouder van
Copernikkel, een werkwinkel in
het winkelcentrum aan de Co-
pernicuslaan, zet Zayaz zich in
om mensen van de Klussen-
dienst aan het werk te helpen
bij bouwprojecten in Boschveld.
Social Return heet dat. Zayaz
heeft daar met aannemers af-
spraken over gemaakt. Dit
bouwproject in de Röntgen-
straat en omgeving is de eerste
in de rij.

Garen bij spinnen
In Boschveld houdt Kees
Heemskerk de vinger aan de
pols als het om wonen en
(ver)bouwen gaat. "Fijn dat de
Klussendienst een rol kan spe-
len bij bouwprojecten in de
wijk. Zo geef je mensen een
kans en spint een wijkinitiatief
als de Klussendienst daar ga-
ren bij. De woningen in de
Röntgenstraat en omgeving
stonden eerder op de slooplijst. We hebben er als bewo-
ners mee voor gezorgd dat woningen nu worden opge-
knapt om betaalbare woningen in de wijk te behouden. Er
is jammer genoeg wel een mager onderhoudsplan uitge-
rold. Geen dubbelglas en nieuwe kozijnen bijvoorbeeld.
De bewoners hebben gepleit voor meer."

Het gaat goed
Abdyl is erg te spreken over de mogelijkheid die Ahmad
en hij krijgen van Zayaz en Van Wijnen. "We zijn nu zo'n
twee maanden aan de slag. Het loopt fantastisch, het
werk bevalt goed en we hebben leuke collega's." Ahmad
beaamt dat. "We doen alle werkzaamheden die bij zo'n
onderhoudsproject komen kijken. Dat is afwisselend. Ik
werk alleen op vrijdag, omdat ik de andere dagen van de
week een baan heb bij de Fietswerkplaats. Abdyl is van
maandag tot en met donderdag op de bouw te vinden."
Dat het goed gaat, vindt ook uitvoerder Peter van der Vel-
den: "Het gaat geweldig. Abdyl en Ahmad zijn bekend in
de wijk, sociaal en werken hard. Je kunt ze er goed bij
hebben. Ik ben laaiend enthousiast. Ik kan het andere
bouwbedrijven alleen maar aanraden. Het is voor ons de
eerste keer en zeker voor herhaling vatbaar."

Horen en zien
"Ik hoop dat anderen ook de kans krijgen om bij dit of an-
dere bouwbedrijven aan de slag te gaan", zegt Ahmad.
Boschveld heeft genoeg vakmensen en talent in huis. Het
is altijd een voordeel om mensen uit de wijk erbij te heb-
ben. Abdyl: "De bewoners vertrouwen ons. Dat is makke-
lijker binnenkomen. We horen en zien veel, dat leidt weer
tot klusjes voor de Klussendienst. Zo snijdt het mes aan
twee kanten."

Niet laten liggen
Kees: "Dit bouwproject is hopelijk de eerste van vele
waarin bewoners uit de wijk een plek vinden. Het volgen-
de dat in Boschveld op stapel staat is er eentje van aan-
nemer Van Wanrooij en BrabantWonen. Deze woningcor-
poratie is ook sociaal aandeelhouder van Copernikkel en
steunt al langer bewonersinitiatieven in de wijk. De Fiets-
werkplaats is daar een goed voorbeeld van. Ik denk niet
dat zij zo'n kans laten liggen."

Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit

Ahmad Naim Motlagh (links), uitvoerder Peter van der Velden en Abdyl Du-
raku (rechts) op de bouw

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

Zomerfeest 1001 nacht
8 juli aanstaande gaat ons zomerfeest van start van 13.00 tot 17.00
uur en wordt georganiseerd door Boschveld Actief. Dit jaar zullen er
leuke activiteiten zijn voor de kinderen zoals een tobbedans, buik-
schuiver en stormbaan. Ons thema is 1001 nacht, denk daarbij aan
een bazaar, theehoek met zoete lekkernijen, fotohoek met vliegend
tapijt en een ritje op een kameel. Ook is er gelegenheid om lekker te
smullen van de barbecue en de candybar met allerlei snoep. Dit jaar
werken wij ook samen met de Boschveldtuin en de Muzerije die ook
hun geweldige activiteiten en optredens hebben deze dag. 
Al met al wordt het een super leuke dag met geweldige activiteiten
kom gezellig langs op 8 juli bij de BBS Boschveld. Tot dan!!! 

Tekst: Cindy Damen
Foto:Alfred Heeroma Zomerfeest in 2016



Wandelen in de wijk
Wilt u ook lekker wandelen, maar loopt u steeds hetzelfde rondje? Haal dan
een route op bij BBS Boschveld en leer uw buurt beter kennen! 
Wandelen in de wijk is een stedelijk project van
'S-PORT. Op verschillende locaties in ’s-Herto-
genbosch kunt u wandelroutes lenen, die u
zelfstandig kunt wandelen. Alleen, of samen
met iemand anders. De routes varieren van
drie tot en met zeven kilometer. Voor West
kunt u routes ophalen bij BBS Boschveld, So-
ciaal Cultureel Centrum De Helftheuvel en Su-
pervlaai. Op deze locaties ligt ook een sticker-
kaart voor u klaar. U ontvangt voor iedere
wandeling een sticker. Hebt u 6 of meer wan-
delingen gewandeld? Stuur de stickerkaart
dan op en u ontvangt een leuk presentje. Veel
wandelplezier!
Zie voor meer informatie: 
www.s-port.nl/wandelenindewijk
Contact: Ilvie van Schijndel, ´S-PORT, telefoon
06 - 1173 8742 of email:
i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl
Tekst: Ilvie van Schijndel
Afbeelding: gemeente
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Bridge in Steunpunt de Westhoek
In de Westhoek wordt regelmatig gebridged. Bewoners die het
leuk vinden om een kaartje te leggen kunnen zich daarvoor
aanmelden. Een partner meenemen is niet nodig, maar mag
wel.

Elke woensdag van 09.30 tot 12.00 uur. 
Er wordt gespeeld over 5 rondes van 3 spellen. Deelname kost
€1,20 per persoon, per keer

Informatie:
Jet van Woensel, 06 – 3375 4915,
Arlan Lesterhuis, 06 – 3080 6529 of lesterhuisa@hotmail.com

De Westhoek is te vinden op van Leeuwenhoekstraat 2

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

Geslaagd Nederlaag toernooi bij Biljart Club De Westhoek  
Onder grote belangstelling heeft Biljart Club De
Westhoek op vrijdagmiddag 12 mei de prijsuitrei-
king gehouden van het BC Westhoek Nederlaag
toernooi. Alle deelnemende verenigingen waren
hierbij aanwezig en hebben we dit toernooi al voor
de twaalfde keer gehouden. Er is zeven weken
lang iedere vrijdagmiddag heel veel strijd geleverd
door de clubs om de teams van de Westhoek een
zo groot mogelijke nederlaag toe de dienen. Dat is
niet altijd gelukt, want je moet je huid zo duur mo-
gelijk verkopen.
Wij, als organiserende vereniging, kregen van alle
kanten complimenten voor ons geslaagde Neder-
laag toernooi en de deelnemende clubs hoopten
dat ze ook volgend jaar weer een uitnodiging mo-
gen krijgen, want het is hier altijd gezellig en er
wordt hier sportief gespeeld. 
De winnaar van ons Nederlaag toernooi 2017 is,
met 39 punten, BC KPN1 uit 's-Hertogenbosch
geworden. Zij mogen voor een jaar de wisselprijs
mee naar huis nemen.

Als er nog biljarters van 55 jaar en ouder zijn die
graag willen biljarten, dan kunnen die eens een
kijkje komen nemen op woensdagmiddag of vrij-
dagmiddag vanaf 13.30 uur in de Westhoek aan
de van Leeuwenhoekstraat 2.

Tekst: Tiny Beekmans
Foto: Michael Bögels

Woensdag- en vrijdagmiddag wordt er gebiljard in 
De Westhoek



  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

Iets doen voor de buurt? Dat kan! We zoeken
vrijwilligers

Vindt u het leuk om iets te beteke-
nen voor een ander? Wat voor u
een kleine moeite is, kan voor een
ander een wereld van verschil be-
tekenen. Vrijwilligerswerk kan op
veel manieren worden ingevuld.
Het kan iets kleins zijn dat u erbij
doet in uw dagelijks leven. Bijvoor-
beeld wat zware boodschappen
meenemen voor een oudere buur-
vrouw. Ook kan vrijwilligerswerk
een mooie kans bieden om eens
iets nieuws te proberen. U bent bij-
voorbeeld altijd al geïnteresseerd
in de Nederlandse taal, maar doet
hier niet actief iets mee. Dan is de rol van taalmaatje u misschien op het lijf ge-
schreven!

Op dit moment zijn wij onder andere op zoek naar:

-Taalmaatjes die iemand helpen met het leren van de Nederlandse taal.

-Bijles vrijwilligers die een basisschoolleerling ondersteunen op een specifiek
vak, vaak taal of rekenen.

-Vrijwilligers voor gezelligheid en contact om bewoners te ondersteunen die
eenzaam zijn of graag wat hulp willen bij het opbouwen van hun netwerk.

-Hulp bij vervoer en begeleiding buitenshuis, bijvoorbeeld samen boodschappen
doen of samen naar het ziekenhuis.

Ook als u ergens anders goed in bent, of graag iets aan een ander wil leren, hoor
ik graag van u. Mijn naam is Benthe van der Vleuten en ik ben wijkwerker in
Boschveld en Schutskamp-Kruiskamp. Email:  b.vandervleuten@divers.nl   of te-
lefoon: 06 - 5532 2160

Tekst: Benthe van der Vleuten

Aangepaste 
openingstijden Wijk-

pleinen tijdens de
zomervakantie

Tijdens de zomervakantie hanteert
het Wijkplein aangepaste ope-
ningstijden. 
We proberen in de wijk West, waar
twee Wijkpleinen gevestigd zijn, in
de zomervakantie tenminste één
Wijkplein geopend te houden. De
openingstijden kunnen daarbij ook
nog aangepast worden.

Het Wijkplein in Boschveld is in ie-
der geval gesloten tijdens de slui-
ting van de BBS. Dit jaar is de
BBS Boschveld in ieder geval ge-
sloten van 31 juli tot 21 augustus.
Dan is dus het Wijkplein in ieder
geval in Boschveld ook gesloten.

Helaas was het niet mogelijk om
deze aangepaste openingstijden te
publiceren in deze Buurtkrant. 
Elk jaar is het weer een hele kluif
om duidelijk te krijgen welke vrijwil-
ligers en beroepskrachten beschik-
baar zijn om de Wijkpleinen te be-
mensen. Ook dit jaar is het niet ge-
lukt om dat rond te krijgen voor het
uitbrengen van deze Buurtkrant. 

Zodra de aangepaste openingstij-
den bekend zijn zullen we die:

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

•   Op affiches op de ramen van
het Wijkplein in BBS Boschveld en
Wijkplein Helftheuvel ophangen.

Mede namens de vrijwilligers en
collega's wens ik jullie allemaal
een hele prettige zomervakantie.

Wim Smeets, 
wijkwerker Divers

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
Mantelzorg
MEE
Juvans

Maaike de Ruijter

Claudia ten Hove

Maandag

Dinsdag
Tessa Tomasini
Laurette Pinxt/ Yuri Beset

Dinsdag
Woensdag

09.00 - 10.30

13.00 - 14.00
13.00 - 15.00
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
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KLUP UP VIP komt eraan!
 
Klup Up is een bekende naschoolse activiteitenaanbod voor kinderen op
BBS Boschveld. Een aanbod die zich richt op talentontwikkeling. Er gaat een
nieuw initiatief starten! KLUP UP VIP is een activiteitenaanbod voor volwas-
senen. Een activiteit waarbij ontmoeting en ontwikkeling van talenten centraal staan. De activiteit is toegankelijk voor
alle wijkbewoners uit Boschveld en omstreken zoals Veemarktkwartier, Paleiskwartier en Deuteren.
 

We hebben ervoor gekozen om tijdens
het zomerfeest op zaterdag 8 juli op
de wijkspeelplaats bij BBS Boschveld
KLUP UP VIP te promoten en onder de
aandacht te brengen bij het publiek.
Een mooi moment waarbij verschillen-
de wijkbewoners aanwezig zijn. Er
worden dan een aantal demonstraties
uitgevoerd zoals, gezondheidsapps,
schminken, zang, zodat je kennis
maakt met het nieuwe initiatief. Er zal
ook een ideeënbus aanwezig zijn, want
we willen graag van jou horen wat je

leuk vindt om te doen of te leren!
 
Hopelijk zien we je op 8 juli!
 
Wil je meer informatie hieronder of wil je graag meedenken over de programme-
ring van KLUP UP VIP, neem dan contact op met Fatima Zahra Jallal, manager
BBS Boschveld via fatima-zahra@bredebosschescholen.nl
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Fatima Zahra Jallal 

☎ 06 - 5326 5206

Fatima-zahra@bredebosschescholen.nl

Vorig jaar tijdens het zomerfeest was er al genoeg te doen, dit jaar wil Klup Up VIP meer activiteiten promoten
Foto: Alfred Heeroma



Groen en Spelen
De groenste tijd van het jaar is aangebroken en daarmee ook de tijd dat het
mooi weer is en we meer tijd buiten doorbrengen. Dan merk je of straten,
pleinen en speelplekken in de wijk prettig ingericht zijn en waar dat niet zo

is, of kan worden verbeterd. Laat het weten aan de werkgroep Groen en Spelen van de wijkraad. Want wij doen voor
alle wijkbewoners ons best te zorgen dat er in Boschveld groene, veilige en mooie openbare ruimten blijven en beter
worden.

� Paardskerkhofweg
Vanuit de werkgroep hebben we de gemeente op diverse
punten gewezen die anders zijn uitgevoerd dan in het ont-
werp en het beplantingsplan waren opgenomen en be-
kend gemaakt aan ons en de wijk. Dat moet bij nieuwe
plannen wat ons betreft beter en vraagt om goed contact
tussen gemeente en aannemers en ook intern tussen
gemeentelijke afdelingen. De gemeente is bezig met de
laatste opleverpunten. Ook loopt er nog een discussie
over de (mindere) kwaliteit van de betonplaten van de
keramische route, waar een aantal platen zijn gebroken
en over het grit tussen de platen, dat niet blijft liggen. Bij
het basketbalveldje komt een bankje en prullenbak. Ook
gaat men kijken naar de looproute vanaf de Parallelweg
naar de Paardskerkhofweg, want daar kunnen voetgan-
gers nu niet via trottoirs komen.
De bestrating, parkeerplaatsen, bomen en verlichting
rond het CPO-project aan de Zernikestraat / Paardskerk-
hofweg/ Edisonstraat is, door uitloop van de bouw en
aanleg van leidingen, uitgesteld naar eerste kwartaal
2018. Dat blijft  dus voorlopig kaal, deels onverhard en
donker.

� Blok Kamerlingh Onnesstraat-Ampèrestraat-Lo-
rentzstraat-Copernicuslaan
Dit project is vrijwel klaar. De meeste bomen en struiken
zijn geplant en krijgen af en toe een flinke hoeveelheid
tankwater. De bomen langs de Copernicuslaan komen in
het najaar. Wij houden dat in de gaten.

�  Park Copernicuslaan en Groene Hart
We zijn in afwachting van de plannen van de gemeente
voor het gedeelte rond de oude basisschool en het park
met de blokken aan de Copernicuslaan. We hebben
ideeën aangedragen voor de inrichting als park. Ook zijn
we benieuwd naar het beplantingsplan voor het Groene
Hart achter de BBS tot de Oude Engelenseweg. Dat is
voorlopig ingezaaid met gras, maar gaat een park wor-
den tussen de nieuwe en de blijvende woningen aan de
Marconistraat en de Paardskerkhofweg.
Op 3 juli is er een informatieavond in de BBS en daar
hopen we meer te weten te komen over de plannen voor
de inrichting van deze twee groene plekken in de wijk.
Daarna volgt allicht een periode waarin we kunnen rea-
geren.

�  Parkeerplaats Parallelweg 32
Er is een reactie toegezegd op het bezwaarschrift dat
we in januari hebben ingediend op de kapvergunning
van vijf acacia's op het parkeerterrein aan de Parallel-
weg. Dit antwoord laat ondertussen lang op zich wach-
ten. We willen in ieder geval garanties dat er snel nieu-
we, gelijkwaardige bomen ter vervanging komen en dui-
delijkheid over wat men met de andere acacia's, die op
de vrije parkeerplaats er achter staan, wil doen. Wij willen
dat deze blijven staan.

�  Esdoorn parkeerplaats winkelcentrum
Bij de herinrichting van de parkeerplaats bij het winkelcen-
trum heeft de gemeente de grote Esdoorn in het midden
ingepast en daar twee extra parkeerplaatsen voor ‘opge-
offerd’. Tijdens de aanleg zijn de wortels van de boom
flink beschadigd en dat leidde er toe dat de boom achter-
uit ging en er nog maar weinig takken met bladeren aan
zaten. Begin juni zijn vanuit veiligheid de dode takken ge-
snoeid. De gemeente wil nu een kapvergunning gaan
aanvragen om de boom te rooien. Wij betreuren de gang

van zaken. Naar ons idee had deze, volgens het wijkplan
‘zeer waardevolle boom’, niet hoeven te sneuvelen als hij
beter was beschermd tijdens de herinrichting. We zullen
voor een grote vervangende beeldbepalende boom plei-
ten.

�  Overleg openbare ruimte, bomen en groen
Op 2 juni is het 6-wekelijks overleg van de werkgroep
Groen en Spelen met de gemeente geweest over allerlei
punten in de openbare ruimte in onze wijk. We hebben het
over de trage voortgang van veel zaken gehad, waar dat
aan ligt en hoe het beter kan. Punten die bijvoorbeeld al
lang op de agenda staan, maar nog niet zijn aangeleverd,
zijn de bomenvisie voor onze wijk en een voorstel voor
aanplant langs het spoor aan de Parallelweg. De gemeen-
te is ermee bezig dus wordt vervolgd.

Tekst en Foto: Nicole Pakker

Edisonstraat 28 
                  

☎ 073 -623 3195 

  E-mail: info@obboschveld.nl
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Gesnoeide Esdoorn op parkeerplaats bij winkel-
centrum



Boschveld boent met Proper Jetje 
Op 17 mei was het erg warm en rond de voetbalkooi een puinhoop. Samen
hebben we met een twintigtal kinderen die rotzooi geprikt.
Na het Suikerfeest gaan we weer op 28 juni aan de gang. Hopelijk blijft dan de wijk na deze inzet tijdens de zomerva-
kantie schoon 

Warm en veel zwerfvuil op 17 mei 

De dagen van de 'ijsheiligen' waren net
voorbij en het werd meteen warm. Dat was
te merken, want tot 's avonds laat zaten de
oudere jongeren rond de voetbalkooi en het
werd daar een puinhoop van zwerfvuil. De
dagelijkse prikker van de gemeente was er
die week niet, zodat je je zou schamen voor
dat deel van de wijk, want het was om niet
aan te zien.

Op de woensdag van Boschveld Boent met
proper Jetje hebben we samen met de aan-
wezige kinderen die boel opgeruimd en dat
was een heel karwei. Aan de rest van de
wijk kwamen we daardoor niet toe. Op de
foto is te zien dat de kinderen niet blij waren
met de berg zwerfvuil rond de voetbalkooi.

Omdat het die woensdag erg warm was
hebben zij zich in het zweet gewerkt. Naast
de gebruikelijke fruitstick, weer verzorgd
door Lucia, kregen zij van Proper Jetje een
gratis douche om weer af te koelen.

De namen zijn weer genoteerd door Mi-
chel zodat we weten wie straks mee mo-
gen met het jaarlijkse uitje. Dat zijn na-
tuurlijk alleen de kinderen die trouw mee-
doen. 

Voor de zomervakantie weer een
schone wijk op 28 juni 

Het scheelt veel dat er op dit moment
niet meer zoveel werkzaamheden in de
wijk zijn zoals een paar maanden gele-
den. Ook die werkzaamheden zorgen
voor zwerfvuil. Voor de vakantie gaan we
met zoveel mogelijk kinderen nog één
keer aan de slag om het zwerfvuil op te
ruimen en de wijk schoon te maken. Ou-
ders, begeleiders en kinderen zijn alle-
maal welkom om me te helpen.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's Karin Claassen

 Edisonstraat 28  
  
  ☎ 073 -623 3195 
  
  E-mail: info@obboschveld.nl
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Kinderen waren niet blij met alle troep rondom de voetbalkooi

Na de gedane arbeid was er een verfrissende douche

Hopelijk verzamelen er zich op 28 juni weer veel kinderen en begeleiders bij BBS om Boschveld te Boenen!



Werkzaamheden in de wijk
Er is wat betreft de werkzaamheden enige rust in de wijk gekomen. Bij het
verschijnen van deze Buurtkrant zijn de laatste opleveringszaken van de
drie afgeronde projecten (Paardskerkhofweg, woonomgevingsplan vlekken

18 en 19, 40 portiekwoningen Copernicuslaan) hopelijk allemaal afgerond. Er zijn nog maar twee lopende projecten:
nieuwbouw CPO-project en aanpak van de 91 woningen van Zayaz in de Röntgenstraat en omgeving. Bovendien
worden een aantal projecten voorbereid.

Afgeronde projecten 
Bij de Paardskerkhofweg zijn de werkzaamheden voor de
panden 8 en 10 eindelijk in het laatste stadium. De leidin-
gen zijn verlegd, afscheidingsmuurtje gemetseld, aarde
en zand gestort en trottoir betegeld. We wachten de ande-
re zaken van dit project nog af.
De lichtmast in de Kamerlingh Onnesstraat, vlak bij de
Copernicuslaan, moet nog verplaatst worden en er zijn
nog wat kleine puntjes, maar dan is ook het woonomge-
vingsplan Vlekken 18 en 19 rond.

Nu de 40 portiekflats aan de Copernicuslaan uit de stei-
gers zijn, kun je goed zien hoe deze woningen zijn opge-
knapt. De ingang van de portieken heeft ook een goede
facelift gekregen. De schilders zijn met die portieken nog
bezig.

Lopende Projecten
De aanpak van de 91 woningen van Zayaz in de
Röntgenstraat en omgeving is in volle gang. Je kunt
op straat precies zien waar ze bezig zijn, want daar
zijn de tegels en soms kolken wit. Er is sprake van
een beperkte onderhoudsbeurt en dat levert in de uit-
voering nogal wat discussies op. Bewoners hebben
de indruk dat gemaakte afspraken niet worden nage-
komen. Over de stand van zaken van het CPO-pro-
ject leest u op pagina 3. Daar is enige vertraging op-
getreden.

Projecten in voorbereiding
Voor de woningen van Zayaz in het zogenaamde
Stationskwartier (Celsiusstraat, Edisonstraat, van
Musschenbroekstraat en Fahrenheitstraat) is de aan-
nemer gekozen en die is op 12 juni begonnen in de
proefwoningen van Musschenbroekstraat 33 en 35.
Die werkzaamheden zullen zo'n zes weken duren.
De planning is nu dat in juli de bewoners een informa-
tieboekje over de aanpak ontvangen en de proefwoning
kunnen bekijken. Na ontvangst van de vergunningen,
goedkeuring van huurders en Zayaz starten dan in het
najaar de werkzaamheden.
Ook BrabantWonen gaat weer verder in Boschveld name-
lijk de twee flats van de Marconistraat worden in het na-
jaar aangepakt.
Op 3 juli, dan is er een inloopavond, hopen we de plan-
ning van de bouw van de eerste 44 woningen in het Hart

van Boschveld eindelijk te vernemen. 
De aanleg van het openbaar gebied inclusief parkeer-
plaatsen in de Zernikestraat en omgeving is nu al ver-
schoven naar het eerste kwartaal van 2018 vanwege de
vertraging in de bouw van het CPO-project.

De bewoners van de zeven portiek- en galerijflats van
BrabantWonen in Vlek 21, die gesloopt gaan worden,
hebben de Bewoners Verhuis Regeling ontvangen en
worden nu bezocht door mensen van BrabantWonen. Als

straks 70% van de zittende bewoners deze verhuisre-
geling goedkeurt, dan kan het sloopbesluit genomen
worden voor de eerste flat (Copernicuslaan 1-39) en
kunnen deze bewoners met urgentie verhuizen. De
overige bewoners van de zes andere flats kunnen
zonder urgentie ook verhuizen en ontvangen dan wel
de betreffende verhuisvergoeding € 8425.  Brabant-
Wonen heeft de laatste maanden panden in Bosch-
veld niet verhuurd om aan de bewoners van deze te
slopen flats de gelegenheid te bieden om in de wijk te
blijven wonen. Op ons verzoek zullen ze ook bezien
om in de toekomstige nieuwbouw ook wat grotere wo-
ningen op te nemen, omdat er nu in deze flats gezin-
nen wonen die graag in Boschveld willen blijven wo-
nen.
Enkele  grotere woningen zouden wij ook graag zien
in het  bijgestelde plan voor Vlek 3 op de plek van de
oude basisschool. Dat is moeilijk met de nieuwe wet-
geving en het zelf gekozen uitgangspunt van zo ener-
gie neutraal bouwen. Dat heeft u kunnen lezen in de
vorige Buurtkrant.

Overige werkzaamheden
In opdracht van Enexis zijn bedrijven bezig slimme meters
te plaatsen in het zogenaamde Stationskwartier.
De gemeente heeft in hetzelfde gebied met witte verf de
parkeervakken wat duidelijker gemaakt, tenminste als zij
daarbij niet gehinderd werden door een geparkeerde auto.

In het Boschveldoverleg is regelmatig de afsluiting van de
Parallelweg bij Veemarktweg / Oude Engelenseweg aan
de orde geweest. Autobestuurders gebruikten vaak het
fietspad om deze afsluiting te omzeilen. Daar zijn nu extra
blokken aangebracht. ,
In de Koestraat is het oude speelhuisje wel weggehaald
maar nog niet vervangen door het nieuwe.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Michael Bögels

Edisonstraat 28 
                  

☎ 073 -623 3195 

  E-mail: info@obboschveld.nl
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Betonblokken moeten auto's van het fietspad houden

Opknapbeurt van portieken van de flat



De afgelopen weken is de tuin een groene oase gewor-
den. Alles groeit en bloeit, ook al eten de vogels en slak-
ken hier en daar zaden en planten op. We hopen op nog
meer mooie dagen met af en toe een broodnodige regen-
bui, want dat scheelt veel water geven. Er is al het een en
ander geoogst door de tuiniers en wat is er nu lekkerder
dan je zelf gekweekte biologische sla te eten! Ook Resto
Van Harte kweekt voor de wekelijkse gezamenlijke maal-
tijden in de BBS verse kruiden in de wijktuin. De school-
kinderen hebben onder andere heel veel radijsjes en wor-
teltjes in hun bakken staan. In de wekelijkse tuinmail, die
we de tuiniers sturen, staan wetenswaardigheden en acti-
viteiten.

Wat met een openbare tuin na-
tuurlijk lastig blijft, is dat sommi-
gen niet-tuiniers het als gratis
groentewinkel gebruiken. Zo
merkten we dat er veel aardbei-
enliefhebbers langskomen. Na-
tuurlijk is het geen probleem als
je een keertje iets plukt of proeft,
behalve uit de bakken, want die
zijn van tuiniers zelf. We hopen
wel dat het beperkt blijft en dat je
dan ook meehelpt in de tuin, al is
het maar door een gieter water te
pompen en aan de planten of bo-
men te geven. De oogst is vooral
voor de tuiniers bedoeld. Zo kun-
nen we allemaal genieten van
wat we kweken.

Op vrijdagmiddagen kun je uitleg
en een rondleiding krijgen. Tus-
sen 15.00 en 17.00 uur is het dan
vaak een gezellige drukte als we samen tuinieren. Ieder-
een pakt aan waar hij of zij zin in heeft en tussen het tui-

nieren door worden er overal praatjes gemaakt en houden
we altijd gezamenlijk even koffie/theepauze. De tuin wordt
intussen ook goed gebruikt voor picknicks en zelfs voor
taallessen. Het vervult echt een functie als groene ont-
moetingsruimte.
Ook op andere dagen mag je gerust in de tuin rondkijken,
even gaan zitten en genieten.

Op 8 juli doen we mee met het zomerfeest van Boschveld
Actief met een creatieve activiteit voor de kinderen: pimp
de keet! Zie hiervoor ook pagina's 6 en 8.

Voor vragen: info@boschveldtuin.nl of kijk op
www.boschveldtuin.nl 

Tekst en foto: Nicole Pakker

 Edisonstraat 28  
  
  ☎ 073 -623 3195 
  
  E-mail: info@obboschveld.nl

Informatieavond Hart van Boschveld
Op 3 juli om 19.30 uur organiseert de gemeente 's-Hertogen-
bosch, na overleg met het OBB, een avond over de wat er de ko-
mende 1½ jaar op stapel staat in het centrale deel van Bosch-
veld. Twee onderwerpen komen aan bod. De avond wordt gehou-
den in de hal van de BBS Boschveld (Zernikestraat 2).

Ten eerste wordt getoond hoe de bouw van de twee blokken met
koopwoningen langs de Paardskerkhofweg wordt georganiseerd
en hoe het bouwterrein komt te liggen. De globale inrichting van
het bouwterrein zal bekend zijn. De toegang ervan komt in elk ge-
val aan de Oude Engelenseweg, waardoor er geen bouwverkeer
door de wijk zal rijden. De bedoeling is de overlast voor de om-
wonenden zo veel mogelijk te beperken en dat ook de tijdelijke si-
tuatie prettig is om in te wonen. Ook wordt duidelijk wanneer met
de bouw van de 44 koopwoningen gestart wordt.

Ten tweede wordt gepresenteerd hoe en op welk moment de
openbare ruimte rond deze nieuwe woningen, de Boschveldtuin
en BBS ingericht gaat worden. Begin 2018 zal de Zernikestraat en de Edisonstraat ingericht worden. Eind 2018 wordt
ook het groene hart van Boschveld verder ingericht. De voorlopige plannen en fasering zullen worden toegelicht, vra-
gen kunnen worden gesteld en wensen ingebracht. De bedoeling is ook de inrichting tussen de vier flats aan de Coper-
nicuslaan en Edisonstraat hierbij mee te nemen.

Kortom een goed moment om weer goed op de hoogte te zijn van de uitvoering van het werk in de wijk én om je wen-
sen en zorgen uit te spreken. We hopen je daar te ontmoeten!

Tekst: Johannes Lijzen
Foto: Wijkplan
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Kijken in de Boschveldtuin mag altijd, maar hou het netjes

Hart van Boschveld vanuit de lucht



Wijkraad Boschveld vernieuwd
Op de ledenvergadering van het OBB (Onafhankelijk Buurtplatform Bosch-
veld) van 19 april is een nieuwe start gemaakt door de statuten aan te pas-
sen. Door de aanpassing zijn minder bestuursleden nodig en kunnen er

makkelijker beslissingen worden genomen. Ook hoeven de leden geen contributie meer te betalen. 

Het bestuur telt nu zes personen. We zoeken nog een zevende persoon
en mensen die mee willen denken en werken aan vernieuwing en beheer
van onze wijk! Op de bijeenkomst zijn ook enkele werkgroepen uitgebreid
(zie de werkgroepen in het kader). Mocht je ergens belangstelling voor
hebben dan horen we het graag. 

In de zomer gaan we het ledenbestand aanvullen en weer actueel ma-
ken. Als je al lid bent komen we langs om je weer in te kunnen schrijven
om je op de hoogte te kunnen houden per email. Je kunt ook een mail
sturen naar info@obboschveld.nl dan sturen we een aanmeldformulier
toe dat je kunt terugsturen of in de bus doen van Edisonstraat 28. 

Het OBB heeft de taak van Wijkraad Boschveld en komt op voor de be-
langen van bewoners Boschveld. We praten mee met gemeente en cor-

poraties over de nieuwe plannen in de wijk en het onderhoud. Het OBB is voor en door bewoners

Tekst: Johannes Lijzen (tijdelijk voorzitter OBB)

Boschveld geen voederplek voor allerlei beesten
Aan de Christiaan Huygensweg woont een hele kolonie kauwen die veel lawaai ma-
ken in sierlijke vluchten als zij 's avonds zich verzamelen voor het slapen gaan. Auto's
en trottoirs worden vervuild met hun uitwerpselen en dat stinkt soms behoorlijk. Ook
trekken zij de prullenbakken leeg op zoek naar voedsel. 
Meeuwen, die voeger niet verder kwamen dan Heineken of de Brabanthallen, komen
nu de wijk in, want er wordt behoorlijk wat brood op gras en daken gegooid. Zoveel
dat ook de aanwezige eenden het niet op kunnen en dan is het een prooi voor mui-
zen en ratten. Die ratten worden 's avonds steeds vaker gesignaleerd en dat kan al-
leen afnemen als men ophoudt met brood en hele pannen frites, macaroni in brand-
gangen en op het gras te gooien in plaats van in de bakken van het restafval.
Ratten brengen ziektes over en niet alle bewoners hebben een kat om muizen te van-
gen. Dus denk aan elkaars gezondheid en een schone wijk voordat je etenswaar in
de openbare ruimte gooit.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto: Alfred Heeroma

Edisonstraat 28 
                  

☎ 073 -623 3195 

  E-mail: info@obboschveld.nl
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Werkgroepen OBB en activiteiten
- Organisatie Boschveldoverleg
Ongeveer elke zes weken organiseren we als Wijkraad
Boschveld in samenwerking met de gemeente dit overleg.
Allerlei zaken die spelen in de wijk bespreken we dan en
proberen we oplossingen te vinden die goed zijn voor de
bewoners van Boschveld.

- Werkgroep Groen en Spelen
Deze groep houdt het onderhoud van het groen en de bo-
men, de inrichting van de openbare ruimte en de speelge-
legenheden in de gaten en adviseert vanuit de wensen en
ideeën van bewoners over nieuwe inrichting, onlangs bij-
voorbeeld van de Paardskerkhofweg. In het combinatie-
overleg projecten en beheer Boschveld wordt elke zes
weken met de gemeente gesproken over onderhoud en
vernieuwing in de openbare ruimte.

- Werkgroep Verkeer en Parkeren
Deze werkgroep komt bij elkaar als er een aanleiding is,
bijvoorbeeld over parkeeroverlast en het systeem met de
bezoekerskaartjes. Ze kunnen specifieke wensen of
klachten bij de gemeente onder de aandacht brengen.

- Werkgroep Stedenbouw
Door in een vroegtijdig stadium plannen voor Boschveld
door te spreken en te zorgen dat de wijkbewoners betrok-
ken worden bij nieuwe plannen, wil deze werkgroep zor-
gen dat nieuwe plannen passen bij Boschveld. Op 3 juli is
er een bijeenkomst van de gemeente om bewoners te in-

formeren over de nieuwste ontwikkelingen in Boschveld
en iedereen de kans te geven te reageren (zie pagina 13).

- Werkgroep Winkelcentrum
Na het niet doorgaan van de supermarkt, probeert deze
werkgroep met de winkeliers en bewoners van het winkel-
centrum de vernieuwing en verbetering van het winkel-
centrum door te laten gaan.

- Boschveldtuin
De Kerngroep van de Boschveldtuin organiseert en be-
heert samen met circa 60 tuiniers deze groene ontmoe-
tingsplek die inmiddels een vaste plek in de wijk heeft ge-
kregen grenzend aan de BBS in het toekomstige Groene
Hart van Boschveld. Het OBB ondersteunt dit initiatief ad-
ministratief.

- Boschveld boent
Vijf keer per jaar organiseert het OBB samen met ge-
meente deze dag waarbij door kinderen uit de wijk afval
geprikt wordt in de wijk. Als dank stelt de gemeente twee
keer per jaar een kraakwagen beschikbaar die in de wijk
langskomt.

- Artikelen schrijven voor de Buurtkrant. 
Het OBB levert bijdragen aan de Buurtkrant en we nodi-
gen de leden uit ook zelf stukjes te schrijven over wat in
de wijk speelt. Ook kunt u ons wijzen op interessante
mensen of onderwerpen. 

In deze bomen zitten vaak
kauwen



				Huisartsenzorg								
				Verloskunde							
				Psychologische	hulp	
				Fysiotherapie

Orthopedagogiek
Logopedie											

				 Ergotherapie
				 Diëtiste																								
				

									Op	werkdagen		open	van	8.00	-	17.00 								
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Op 3 juli is er in de BBS een inloopavond over de inrichting en bouw van het Hart van Boschveld
Foto: Alfred Heeroma



Boschveldoverleg
Boschveldoverleg
Altijd is er op de maandag na het verspreiden van de Buurtkrant een Boschveldoverleg, Dat is dus 8 keer per jaar.
Een agendacommissie bepaalt de onderwerpen voor de vergaderingen. De agenda en verslagen worden naar meer
dan 100 mensen, voornamelijk digitaal, verstuurd. Ze zijn te vinden op website boschveldbeweegt.nl, maar ook te
verkrijgen bij het secretariaat.
Op 15 mei was de overlast van de Brabanthallen het belangrijkste onderwerp. Het functioneren van de Brede Bos-
sche School is verschoven naar 26 juni. Op die avond wordt ook een plan van aanpak om een schone wijk te krijgen
gepresenteerd. 

15 mei: Overlast Brabanthallen en terrasvergunning
De Brabanthallen gaan uitbreiden, Dat
geeft zorgen voor bewoners, omdat bij be-
paalde evenementen er al veel overlast is.
Tijdens de vergadering waren Cathrien
Verhoeven en Pieter Tolsma van de Bra-
banthallen en Luuk Ottens van de ge-
meente (evenementen) aanwezig. Door
de aanwezige bewoners zijn verschillende
kritiekpunten onder andere overlast la-
waai (decibellen) zeker bij soundcheck,
overlast komend van publiek dat bij grote
evenementen niet meer begeleid wordt
(zogenaamde crowd support), vernieling
planten, belletje trekken urineren in portie-
ken en brievenbussen.  
Van de zijde van de Brabanthallen en de
gemeente werd gezegd dat het aantal
nachtevenementen binnen de vergunning
is beperkt en er door de uitbreiding van de
Brabanthallen er niet meer komen. Wel
komen er door de extra hal grotere activi-
teiten zoals Margriet Winterfair in novem-
ber. Er moet een oplossing komen voor
het parkeren, omdat door die nieuwe hal
minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
Brabanthallen heeft aan het eind van het
gesprek toegezegd dat de ingebrachte punten worden meegenomen en besproken binnen de organisatie van de Bra-
banthallen.

Ook aan de orde kwam de verlen-
ging van de tijdelijke terrasvergun-
ning aan de Christiaan Huygens-
weg 137. Toegezegd is om de op-
merkingen van de bewoners over
terrastijden en buitenopslag bij de
vergunning te betrekken.

26 juni: Functioneren Brede
Bossche School en resultaten
onderzoek bureau om schone
wijk te krijgen
Over het functioneren van de BBS
als ontmoetingsplek voor de buurt,
waar bewonersgroepen  voorrang
hebben zijn in de afgelopen perio-
de gesprekken gevoerd. Er zijn
ook afspraken gemaakt en het zou
ook goed zijn als de gemeente kri-
tisch keek naar de rol die zij zelf bij
deze ontwikkeling gespeeld heeft.
Ook komt aan de orde hoe de
pluspakketten verdeeld worden en
de rol daarbij van bewoners(groe-
pen).
In de vorige Buurtkrant is onder
Wijkgericht al aangekondigd dat
een bureau bezig was om te on-

derzoeken, waarom er in Boschveld op zoveel plekken regelmatig vuilniszakken, meubels en ander grof vuil naast de
ondergrondse containers staan. In heel de stad zijn een negental zogenaamde 'hotspots' uitgezocht en op 20 momen-
ten is daar gemeten en rond gekeken. Daarvan waren er twee in Boschveld. Op grond van die metingen, gesprekken
en ervaringen in 's-Hertogenbosch en elders in het land komt het bureau met voorstellen om dit probleem aan te pak-
ken met als uiteindelijk doel: een schone wijk.

Tekst: Kees Heemskerk
Foto's: Alfred Heeroma
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Er werd gesproken over de terrasvergunning van Mangal

(Geluids)overlast en uitbreiding Brabanthallen stonden op de
agenda


