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Kaat de Waele, kokkin van De Luiaard, krijgt schorten kado en Leidi Haaijer neemt de donatie in
ontvangst voor de NaaiMeetUp

De Luiaard en
Kleding Repareren

op zonnestroom
Bij de NaaiMeetUp lo-
pen ze al langer met het
idee rond om de repara-
tie- en productiewerk-
zaamheden aan de Co-
pernicuslaan op zonne-
energie uit te voeren,
want dan zouden ze nog
duurzamer bezig kunnen
zijn. 
Ze doen dit in samen-
werking met de KNHM -
Koninklijke Nederlandse
Heide Maatschappij,
Arcadis en de gemeen-
te.
Op 26 mei kookte De
Luiaard hun maandelijk-
se vegan afhaalmaaltijd
waarvan een deel van
de opbrengsten aan de
NaaiMeetUp geschon-
ken zou worden. Een
maand later (23 juni)
mocht de NaaiMeetUp
deze eerste financiering
voor dit duurzame idee
in ontvangst nemen van
de organisatie. ●
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Binnen bij de Boschvelder
Vliegende kiep
In 2012 verhuisde Brigitte van de andere kant van het spoor ('t Zand) naar een
huisje in de Lorentzstraat. Ze vertelt dat ze het prettig wonen vindt, maar dat ze
verder niet heel veel contact heeft met mensen in de wijk. Ze noemt zichzelf wel
'een actieve Bosschenaar' en dus zal ze in Den Bosch en omstreken ook een be-
kend gezicht zijn bij ouders en kinderen. Brigitte wordt als bestuursinvaller bij Sig-
num namelijk naar allerlei basisscholen in de omgeving gestuurd. Momenteel staat
ze voor de klas bij groep 3 in Rosmalen. Daar begon ze net voordat de coronacri-
sis uitbrak: "Ja, dat was wel even lastig." Ze kende de groep nog niet goed en was
ook net bezig met oudergesprekken en die moesten toen ineens telefonisch. Dat
was natuurlijk niet het enige wat om moest: "Ik werkte destijds wel vijf dagen per
week, terwijl ik normaal gesproken maar drie dagen per week werk. Er ging dus
veel vrije tijd in zitten." In het begin werden de huiswerkpakketjes door het raam
aan de ouders gegeven en spoedig werden ook huiswerkpakketjes thuis gebracht
en ging er ook veel digitaal. Een flinke aanpassing. Er werd veel gebeld, overlegd,
video's opgenomen en er werden foto's van thuiswerkende kinderen en hun werk
doorgestuurd.

De keerzijde
Sinds een tijdje wordt er weer aan volle klassen les gegeven. Tussendoor wordt er
veel schoongemaakt: de tafeltjes, de toiletten en deurklinken moeten goed worden
bijgehouden. De kinderen onderling mogen elkaar aanraken, maar in het contact
met de docent dienen ze afstand te bewaren: "Dat is wel erg lastig. Bijvoorbeeld
laatst toen het zo donderde, waren er een paar kinderen bang. Normaal gesproken
pak je dan hun handjes even vast of je geeft ze een knuffel, maar nu kon dat dus
niet. Een schouderklopje als teken van waardering zit er ook niet bij." Brigitte is
vanuit haar pedagogische beroepspraktijk daarom ook kritisch op de coronamaat-
regelen: "Het lijkt me niet de bedoeling dat kinderen angst krijgen voor fysiek con-
tact." Ze legt me uit dat fysiek contact belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge
kinderen en dat het ontbreken daarvan wel eens voor hechtingsproblemen zou
kunnen zorgen.

De onderzoeker
Ik merk dat Brigitte veel leest over het onderwerp. Ze wil, zogezegd 'on top of' de
informatie zitten. Ze vindt het belangrijk om verder te kijken dan de mainstream -
media, leest daarom veel wetenschappelijke rapporten en kijkt hoe andere landen
met de crisis omgaan. Ik vraag haar waar dit onderzoekende karaktertrekje van-
daan komt. "Ik ben heel christelijk opgevoed, de bijbel was het boek waar alle ant-
woorden in stonden. Dat was voor mij als kind en puber niet echt bevredigend,
maar het prikkelde me wel en daarom ging ik zelf op onderzoek uit." Brigitte blijkt
zich sindsdien in allerlei culturen te hebben verdiept. Ze studeerde ook af rondom
het thema van neveninstromers, vluchtelingkinderen: "Dat was in die tijd totaal nog
niet gestroomlijnd." Aan het eind van haar zoektocht, besefte ze toch wel heel erg
blij te zijn met de christelijke normen en waarden die ze van huis uit heeft meege-
kregen. Ze zag veel hiervan ook in andere culturen en religies terugkomen. "Je
moet elkaar gewoon met respect behandelen en liefde voor elkaar hebben…en dat
dan liever niet op anderhalve meter afstand", concludeert ze lachend. ●
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Brigitte in haar huisje



Tekst: George van der Zande
 Foto: Michael Bögels

Graffiti muurschildering een pareltje, een waar kunstwerk 
Boschveld is met een tot verbeelding sprekende graffiti muur-
schildering op de zijkant van het Grenco-gebouw van het Gras-
soterrein een pareltje rijker. Het is een waar kunstwerk gewor-
den. Twee eindejaarstudenten van de AKV St Joost zijn de ont-
werpers van deze fraaie graffiti muurschildering. Graag had ik
met Floor en Ivy persoonlijk gesproken over hun idee en ont-
werp, maar het allesoverheersende coronavirus gooide roet in
het eten. Dus werd het een min of meer onpersoonlijk telefo-
nisch interview met Ivy en Floor. Toch was het een leuk ge-
sprek. 

Ik hoorde twee trotse studenten praten over hun gerealiseerde
project. Ivy: "In het begin was het spannend of wij de opdracht
zouden krijgen, want we moesten concurreren met een andere
pitcher. Maar het is ons gelukt." Ivy en Floor vormen samen
met drie andere jonge vrouwen Studio Maak-i die eerst in de
Verkadefabriek was gevestigd. Nu werken ze vooral vanaf
thuis. Binnenkort hopen Ivy en Floor af te studeren in hun stu-
dierichting illustratie en animatie, en dat zal gelet op hun ge-
slaagde muurschildering geen probleem zijn.

Complete tijdlijn
Hun ontwerp is in feite het chronologische verhaal van  de
Grassofabriek dat dateert uit 1913. Het is een complete tijdlijn
geworden. Van een authentieke draaibank met tandwielen, een
draadtelefoon, een koelmachine, een laptop tot een grafische
voorstelling met bits en bites en uiteraard een mobiele tele-
foon. De rode draad is de verbinding, samenwerking en inno-
vatie. Op deze wijze is het verleden, heden en de toekomst sa-
mengebald. Dat past helemaal bij de toekomst van dit gebied
dat het domein van ambachten en kunst (onderwijs) in combi-
natie met bedrijvigheid voor data en ICT wordt. De bijdrage van
studio Maak-i illustreert de toekomst op een beeldende wijze
en daar zijn ze maar wat blij mee: "Het is heel apart om te zien
dat het zo groot is geworden." Gelukkig hoefden de studenten
niet zelf – al hebben ze wel een poging gewaagd - het ontwerp
op de muur te spuiten. De mannen van Kings of Colors, onder
meer bekend van de tekeningen op de grote silo's aan de
Tramkade, hebben de klus met verve geklaard. 
In het Brabants Dagblad las ik dat wethouder Hoskam heel blij
was met het ontwerp en het ook heel inspirerend vindt voor de
wijk. En daar sluiten we ons als redactie graag bij aan. ●
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Djack's Viltwerken aan de muur
Kunst aan de muur
De kunstenaar die de komende periode in Copernikkel haar werk laat zien is Jacqueline
Henskens van Djack's Viltwerken. Zij vilt haar doeken met gekleurde merinowol en zijde
en al doende ontstaan er landschappen of hele abstracte kunstwerken voor aan de muur.
Maar daar laat Jacqueline het niet bij.
Oude vaasjes uit de kringloopwinkel krijgen bijvoorbeeld een nieuw en bijzonder leven doordat
ze deze met vilt bewerkt tot kleine eyecatchers voor op tafel. De afbeeldingen op de doeken die
ze maakt zijn soms herkenbaar als landschap of bloemenwei bijvoorbeeld. Maar soms ook ab-
stract. Vilt leent zich ook prima om 3D doeken te maken die je uitnodigen om ze aan te raken.

Jacqueline werkt zonder vooropgezet plan of idee. De wol gaat z'n eigen gang en gaandeweg
ontstaat er iets moois uit haar handen.
Djack's viltwerken zijn de komende maanden te bewonderen bij Copernikkel in het Boschveld
Winkelcentrum. Van maandag tot vrijdag ben je welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. ●

De geschiedenis van Grasso in graffiti-muurschidering 

Tekst: Olaf Smit, Joanda van Geffen
Foto: Olaf Smit



  Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

Lieve kaartjes in tijden van corona
Het coronatijdperk heeft al vele mooie initiatieven gebracht.
Zo ook bij de leerlingen van basisschool 't Boschveld. Ze
schreven kaartjes voor de zieke medemensen die verbleven
in het JBZ en geen bezoek mochten ontvangen. Op 26 mei
kwam Monique van Erp van het JBZ de vele kaartjes ophalen
in de BBS. Als laatste zaten groep 1 en 2 in hun lokaal in een
kring te wachten op de mevrouw van het JBZ. 
Het was niet zomaar een overdracht, want Monique van Erp
vertelde in kindertaal wat er vanwege de coronacrisis in het
ziekenhuis allemaal gebeurde. Het mooie was dat ze de kin-
deren betrok bij haar verhaal. Ze vroeg onder andere aan de
kinderen of ze van het bestaan wisten van het mondkapje. De
meeste kinderen riepen 'ja'. Een kind zei dat zijn vader een
mondkapje draagt om niet ziek te worden, want daar was hij
bang voor.

Een mooi initiatief
Het initiatief voor deze bijzondere actie is eigenlijk een lande-
lijk initiatief. Het is van een studievriendin van Maria van de
Wiel, ook werkzaam bij het Kindcentrum. Maria vertelde dat
het initiatief heel goed paste bij wat wij als school willen zijn,
namelijk een vreedzame school. En de school wil ook graag
dat de kinderen actief betrokken blijven bij de samenleving,
noem het maar actief burgerschap. Maria heeft er dan ook
voor gezorgd dat dit mooie initiatief een gezicht heeft gekregen
op de basisschool en het Kindcentrum van de BBS Boschveld. 

De kinderen mochten hun eigen creativiteit laten zien en zelf
verzinnen wat er op een kaartje zou komen. Maria: "De kinde-
ren hebben niet alleen kaartjes geschreven voor de zieken in
het JBZ, maar ook voor hun ouders om ze te bedanken voor
hun steun tijdens het thuisonderwijs. Immers voor hun ouders
was het ook een bijzondere tijd, temeer omdat de ouders on-
bekend waren met het fenomeen thuisonderwijs. Maar ze
schreven ook nog een kaartje voor iemand anders die ze ken-
den. In totaal zijn er zo'n 135 kaartjes geschreven. Het JBZ
was heel blij met deze kaartactie. En voor ons was het mooi
om positief in het nieuws te komen. Na deze actie willen we
graag duurzaam contact houden met JBZ, dat zou mooi zijn."
●
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Praktijk fietsexamen voor kinderen Kwartiermaker
Dinsdag 23 juni hebben 15 kinderen van groep 7 langs acht
posten gefietst in Boschveld en Schutskamp. De acht posten
werden bemenst door elf medewerkers van Fietswerkplaats
‘Boschveld ’t Werkt’
De kinderen vertrokken om de vijf minuten na het startsein van
Mevrouw Esther van Dijk, leerkracht van de Kwartiermaker.
Esther had alles goed voorbereid. De kinderen waren bijvoor-
beeld al geslaagd voor het examen over de verkeersregels.
De fietsen waren via Esther goed gecontroleerd en in prima
staat.

In de dagen voor het examen konden de
kinderen zoveel ze wilden de route oefe-
nen.
Kinderen die vorig jaar examen hebben
gedaan, fietsten mee om de route uit te
leggen.
Ook ouders deden dat. De kinderen waren
dus goed voorbereid.
De route bevat alle punten die je als fietser
moet kunnen: 
1. Voorrang verlenen, 
2. Richting aangeven, 
3. Veilig fietsen vooral.

De kinderen werden beoordeeld op deze
drie punten, niet of de kinderen goed of
fout de route fietsten.

Alle mensen van de posten waren samen
jury. 

Om kwart over twee waren op de speelplaats van de Kwartier-
maker alle kinderen van unit 3 bij elkaar. Wij (Faisa Mahad Ah-
mad Najma en Ton Joore) hebben de diploma's mee onderte-
kend.
Aan twee van de 15 kinderen hebben wij aangeboden om sa-
men met Sakina en Ton de route nog een keer te fietsen zodat
ook zij hun diploma kunnen halen.

13 kinderen kregen telkens onder klaterend applaus kun diplo-
ma!  ●

Tekst: Ton Joore
Foto: Michael Bögels

Crystian, fan van FC Den Bosch, overhandigt
Monique van Erp zijn kaartje

De meeste leerlingen zijn geslaagd voor hun verkeersexamen



Tekst: George van der Zande
 Foto's: Michael Bögels

In memoriam André Geurtsen
Op 28 maart is op 80-jarige leeftijd André Geurtsen overleden. André was
voorzitter van steunpunt de Westhoek. In gedachten gaan we eerst even
terug naar donderdagmiddag 19 december 2019. Toen droeg Van Neynsel
steunpunt de Westhoek over aan de nieuwe voorzitter André Geurtsen. En
niet zomaar een voorzitter. Nee, er stond een enthousiaste voorzitter bij
wie de toekomst van het steunpunt in goede handen lag. Immers hij was
de initiatiefnemer om steunpunt de Westhoek over te nemen van de Van
Neynselgroep.. Hij heeft alle gesprekken gevoerd en alles geregeld met
de gemeente. Ook zij hadden veel vertrouwen in André, alles was goed
geregeld. En goede en duidelijke afspraken maken, dat was André met
zijn immer vriendelijke glimlach ten voeten uit. 

Maar nu moet steunpunt de Westhoek verder zonder André. De bestuurs-
leden Wim van de Wiel en Kees van Gils waren zo te horen erg gesteld
op André. "Het was een man met verstand van zaken, je kon merken dat
hij zakenman was geweest in zijn werkzame leven" zegt Kees. "Dat klopt,
hij heeft een eigen bedrijf geleid", vult Wim aan. 
"André was een charismatische statige man. Hij maakte duidelijke afspra-
ken en was heel betrouwbaar. Op een prettige manier en hij kon met ie-
dereen overweg. Op een nette manier, ook al was je het niet met elkaar
eens. Een echte voorzitter. Wanneer je iets met hem had besproken legde
hij het snel voor aan het bestuur. Nee, hij liet de zaken niet versloffen. We
gaan André enorm missen", klinkt het droevig.  "Van André was bekend
dat hij al 10 jaar leukemie had. Eigenlijk leefde hij in reservetijd. Maar toen
kwam dat nare coronavirus dat André in het JBZ uiteindelijke heeft geveld.
Helaas hebben we - gezien de omstandigheden - niet officieel afscheid
van hem kunnen nemen. André is gelukkig wel met de begrafenisauto
naar de Westhoek gebracht. Dat was heel indrukwekkend en heel mooi.
En zo hebben we toch afscheid kunnen nemen. We hebben buiten zo'n
vijf minuten staan te applaudisseren. Dat vond de familie ook heel bijzon-
der en fijn." 

Intussen is steunpunt de Westhoek onder regie van
een nieuwe voorzitter, te weten Rob Seegers, weer
voorzichtig opengegaan voor verschillende activitei-
ten. Het zal vast wennen zijn zonder André. ●
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André Geurtsen is overleden

Bestuursleden Wim en Kees zullen André missen

Suzanne van Hees vindt de Copernikkel een mooie uitdaging 
Suzanne van Hees is sinds 1 juni de nieuwe coördinator van de Copernikkel, zij heeft
het stokje overgenomen van Wieke Wijnen. Suzanne woont met haar partner en drie
kinderen al enkele jaren in Boschveld in een BWWB-huis vlakbij de BBS. Dat zegt
misschien meteen iets over haar, want Suzanne noemt zichzelf een idealist die heel be-
trokken is bij milieu en duurzaamheid. Ook probeert ze groene vingers te krijgen, maar
Suzanne houdt ook van koken, (berg)wandelen en van een goede film in het filmhuis.
Of dat al niet genoeg is runt ze samen met een kunstenaar een werkplaats waar op
een duurzame, creatieve en sociale manier plastic (afval) wordt gerecycled. 

Over dat idealisme gesproken, kennelijk heeft haar dat ook op het spoor gezet van de
Copernikkel, waar Wieke Wijnen zo'n vijf jaar de scepter heeft gezwaaid. Wieke heeft
de Copernikkel op de kaart gezet. In de wijk, maar ook daarbuiten is de Copernikkel
inmiddels een begrip. 
Aan Suzanne de taak om dit verder uit te bouwen. "Een pittige en mooie uitdaging",
zegt Suzanne. "Er gebeurt heel veel in de Copernikkel, de meeste activiteiten staan
als een huis. We komen nu in een volgende fase. Ik ga proberen alle initiatieven nog
meer te verbinden. Een vertaalslag te maken naar instellingen en de gemeente, dat is
mijn belangrijkste sociale opdracht als coördinator." 
Sociaal bezig zijn is haar niet vreemd als cultureel antropoloog. "Ik heb onder andere
onderzoek gedaan naar migrantenvraagstukken. Daarna heb ik in de welzijnsomge-
ving gewerkt. Maar voor mij is het nooit alleen het sociale vraagstuk, maar ook het
groene vraagstuk, deze staan in mijn ogen niet los van elkaar. Dat de Copernikkel een
coöperatievorm is vind ik een mooie uitgangspositie. Immers we doen het samen, on-
danks dat we zijn allemaal individuen zijn. Individuen willen van alles, maar floreren
het beste als de coöperatie goed functioneert. In die zin zal ik voor hen mijn uiterste
best doen." 
Ga je ook nieuwe initiatieven ontplooien? "Eerst maar eens kijken wat er nu allemaal
gebeurt en kijken wat er nog beter kan."  ●

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

Suzanne van Hees is nieuwe
coördinator Copernikkel 



  

Zernikestraat 2
☎ 073 • 822 5380 / www.kijkopkoo.nl    

wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl

 Koo Wijkplein 
Boschveld open op 

afspraak

Wilt u een afspraak bij Sociaal Raadslieden?
Hebt u sociaal juridisch advies no-
dig? Of wilt u hulp bij het invullen
van formulieren of het schrijven van
een brief naar een instantie? De
raadslieden helpen u graag, bijvoor-
beeld met vragen over uitkeringen,
toeslagen, belastingzaken, beslag
op uw inkomen of uw rechten als huurder.
Voor een afspraak belt u naar 073 - 6159 090. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur of op
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.  ●

Zernikestraat 2 
☎ 073 - 822 5380

www.farent.nl
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Sinds 23 juni is Wijkplein Boschveld weer open op afspraak. Voor het maken
van een afspraak kunt u naar de onderstaande telefoonnummers bellen.

Dat kan maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur via
0800 - 3500 012 (gratis nummer) of 073 -2068 888 (Whatsapp)

Sinds 24 juni zijn de hulpverleners van het Buurtteam ook weer gestart met het
spreekuur op woensdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Ook hier is het alleen op

afspraak. Via de hier bovenstaande nummers kunt u een afspraak maken.
De wijkwerkers, Gabor Martens & Wim Smeets zijn te bereiken per telefoon of mail:
Wim Smeets : 06 - 2159 4960 of wimsmeets@farent.nl
Gabor Martens : 06 - 2159 6447 of gabormartens@farent.nl
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel of email: bas.van.boxtel@politie.nl



Fiets of computer nodig als je naar de middelbare school gaat?
Heb je nog geen fiets en/ of computer voor de middelbare
school en hebben je ouders weinig geld? Misschien kun je dan
wel een fiets aanvragen via Stichting Leergeld
(www.leergelddenbosch.nl) of een computer via de gemeente
(073 - 6155 155). 
Je kunt zelf online of telefonisch een aanvraag indienen bij
Stichting Leergeld en bij de gemeente. Heb je hierbij hulp nodig
of wil je meer informatie? Mail dan naar Jill Franken: 
Jillfranken@farent.nl  of bel 06 - 5186 6539 of Annelies Moens:
email anneliesmoens@farent.nl of telefoon 06 - 2396 9711.  ●
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Tekst: Nicole Pakker
Foto's: Nina Hagoort & Nicole Pakker

Groen en spelen
Deze zomer laat zich meteen van zijn hete kant zien en de
langdurige droogte van het voorjaar is ook met een paar flinke
regenbuien nog niet opgelost. De werkgroep Groen en Spelen
doet zijn best voor duurzame en groene plannen en beheer in
onze wijk.

Groene Hart van Boschveld
Het nieuwe park in onze wijk vordert. Al het grondverzet en de
paden zijn vrijwel klaar vanaf de Marconistraat tot aan de Oude
Vlijmenseweg. Ook is een deel van het oude spoorlijntje naar
Heineken weer op de oorspronkelijke plek teruggelegd als her-
innering aan vervlogen tijden. 

De afgelopen weken hebben de wadi's (de laagtes waarin re-
genwater wordt opgevangen en in de bodem kan zakken) voor
het eerst vol water gestaan. Dat leverde meteen veel waterpret
op voor de kinderen, geen speeltoestel kan daar tegenop! 
Aan de kant van de Oude Vlijmenseweg wordt nog een om-
heind hondenuitrenveld met een bankje en afvalbak aange-
legd. Ook komt er van Stadshout een halfronde houten bank
langs een perk, zoals de bank bij de Boschveldtuin. 
Er is een bloemrijk grasmengsel ingezaaid en in het najaar ko-
men er vaste planten en bomen. De grote Italiaanse populier in
het midden van het park kan gelukkig blijven staan. De firma
die de verlichting aanlegde trok dikke wortels kapot. Diverse
aanwonenden klagen over de felle en vele lantaarns, daar wil-
len we graag nog met de gemeente over gaan praten.
Leden van onze werkgroep hebben met de ontwerper en be-
heerder van de gemeente over spelen afgesproken dat er een
aantal grote boomstammen, stapstenen en als het betaalbaar
is ook een bruggetje en een boomstammentrap komen.

Regenwaterbeheer
Regenwater hoort in de bodem te komen en niet direct te wor-
den afgevoerd naar het riool. In Boschveld hebben we een ge-
scheiden stelsel, waardoor het regenwater niet bij het afvalwa-
ter komt maar via een infiltratieriool in de bodem zakt.
Door de klimaatverandering wordt het warmer en droger en
hebben we vaker hoosbuien zoals in juni. Op sommige plekken
zoals aan de Chr. Huygensweg bij supermarkt Sonay stroomde
het fietspad onder doordat putten waren verstopt.
Op andere plekken stroomt het water juist meteen weg en blijft
het extreem droog, zoals bij het elektriciteitshuisje in de speel-
tuin aan de Buys Ballotweg. In overleg met Enexis en de ge-
meente proberen we daar om het regenwater in de perken bij
de struiken te laten komen.

Nieuwe en oude bomen
De gemeente heeft in kaart gebracht wat er aan bomen is ge-
kapt en geplant in Boschveld in de afgelopen tien jaar. De
werkgroep heeft de bomen die we misten daaraan toege-
voegd. We hopen dat op deze manier voortaan goed wordt bij-
gehouden hoeveel bomen er verdwijnen en waar er bij komen,
los van vervanging van dode bomen. We willen dat alle gekap-
te bomen gecompenseerd worden door aanplant van nieuwe
bomen (en liefst meer). Daarvoor bepalen we samen met de
gemeente nieuwe plekken.
Eén 'nieuwe' boom (maar dan zonder bladeren) komt in ieder
geval binnenkort weer terug: op het pleintje aan de Voltastraat
waar eerder ook een klim/speelboom lag voor de kinderen.
En ook voor huidige bomen wordt gezorgd. Misschien zijn de
hoopjes compost rond de bomen langs de Parallelweg en de
Copernicuslaan u opgevallen. Daar vindt grondverbetering
plaats zodat de bomen meer voedsel krijgen.

Vergroening
De gemeente en natuurorganisaties willen komende jaren veel
bomen aanplanten en vergroenen. Dat vinden wij ook een
goed idee, niet alleen voor de biodiversiteit in onze wijk, maar
ook omdat ze onze wijk koeler en fijner maken. In de vorige
Buurtkrant schreven we al over groene gevels met klimplanten
ertegen en de vergroening op het terrein van de BIM. Intussen
hebben we ook veel mooie geveltuintjes in de wijk zien ont-
staan. Daar is bij huurwoningen subsidie voor aan te vragen bij
de gemeente net als voor groene daken met plantjes die re-
genwater langer vasthouden of voor een regenton! Er zijn ook
wijkbewoners die zelf perkjes rond bomen willen beheren. Als
dit per straat gebeurt wil de gemeente hieraan meewerken en
afspraken maken met de schoffelaars van Weener XL.
Heeft u daar interesse voor of andere vragen of ideeën over
het groen of spelen: laat het ons weten via email
info@obboschveld.nl, want wij zijn er voor wijkbewoners, zitten
regelmatig met de gemeente om tafel en weten bij wie we kun-
nen aankloppen!  ●
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Waterpret in volgelopen wadi

Boomverbetering aan de Parallelweg

Een stuk van het oude stamlijntje is teruggelegd



Tekst: Katharina Verhagen
Foto's: Katharina Verhagen & Jeanne van der Kallen

Inmiddels zijn we in onze geliefde buurttuin weer voorzichtig
gestart met het gezamenlijk tuinieren op de vrijdagmiddag. We
houden wel nog steeds afstand van elkaar, maar gezellig even
bijkletsen en samen pauzeren met wat lekkers erbij kan weer.
Zo! Wat fijn is dat! Mocht je meer over onze tuin willen weten of
mee willen doen, is de vrijdagmiddag dus weer hét ideale mo-
ment om langs te komen. 

Uitnodiging voor het (mini) zomerfeestje 
Op 10 juli vieren wij, na het samen
tuinieren, rond 17.00 uur, dat de
zomervakantie gaat starten. He-
laas kan dit niet zo uitbundig als
gebruikelijk vanwege corona,
maar iedereen is alsnog van harte
welkom. Neem iets lekkers te
drinken en eten mee en zo zullen
wij op 1,5 meter afstand toch een
beetje feest vieren. 

Slijmerige oorlogvoering
deel 2
In de vorige Buurtkrant legde ik
jullie uit hoe je, zonder zware be-
strijdingsmiddelen, toch het aantal
slakken in je moestuin kunt be-
perken. Helaas moet ik jullie eer-
lijk bekennen, dat ik zelf niet meer
zo tevreden ben over deze me-
thode. Ik 'verzuip' wel degelijk
slakken, maar helaas is dit niet
toereikend meer. Dit heeft te ma-
ken met de hoeveelheid regen die
halverwege juni viel. Wanneer het
echt even tekeergaat, valt er zo-
veel regen dat mijn 'bierbadjes'
niet meer werken. Wanneer het bier te verdund raakt, trekt het
de slakken niet meer aan. Daarnaast komen er echt tientallen
slakken tevoorschijn bij vochtig weer. Je kunt er bijna niet te-
genop. Ze snoepen zelfs mijn aardbeien op! Stro onder mijn
zomerkoninkjes plaatsen werkt helaas ook beperkt. Daarom
heb ik nog meer strategieën bedacht om de strijd te vervolgen.
Kies wat bij jou past voor jouw (moes)tuin. 

1. Neem een loopeend in dienst. De loopeend, ook wel Indi-
sche loopeend of flesseneend genoemd, is namelijk dol op
slakken. 'Leen' er één van een vriend en laat hem rondscharre-
len in je tuin. Succes verzekerd. 

2. Zorg dat je agenda rond zonsondergang leeg is. Rond die
tijd kun je namelijk op slakkenmoordtocht. Wanneer het koeler
en vochtiger wordt, komt onze vijand naar buiten. Trek plastic
handschoenen aan, zet je mondkapje op en ga gewapend met
een schepje naar buiten. Kijk dan goed in kieren, keer planten-
potten om en onderzoek de hoekjes van je bak. Daar verkeren
onze smerige vrienden vaak. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze
vrijwel altijd plet. Het is wellicht geen fraai afscheid, maar ik
ben niet meer zo slakvriendelijk. Wanneer je ze liever ver-
plaatst, moet je dit wel minimaal 20 meter van je tuin doen. An-
ders kruipen ze, op hun gemak, terug naar je tuin. 

3. Gebruik anti-slakkenkorrels die ook werkzaam blijven wan-
neer het een beetje geregend heeft. Ik begrijp na uitvoerig on-
derzoek dat je het beste korrels kunt gebruiken met het middel
'ferri-fosfaat'. Dit is niet giftig voor bijvoorbeeld egels en je huis-
dieren… en je loopeend! 

4. Verbouw vooral planten in je tuin waar slakken niet van hou-
den. Zo is de vingershoedsplant niet populair en eigenlijk alle
rassen tomaat ook niet. Wanneer pompoen- en courgetteplan-
ten een stukje groter zijn geworden, worden ze door de slak-
ken ook met rust gelaten. Tot dat moment, moet je ze wel be-
schermen! 

Vampiers en overleven in de wildernis
Mocht je ooit in de onfortuinlijke situatie belanden dat je in je
eentje in de wildernis belandt, volgt hier een gouden tip. Naast
dat je brandnetels kunt verwerken in je maaltijd (soep en thee),
kun je deze prikkers ook gebruiken om touw te maken. Onmis-
baar als ware je Robinson Crusoë! Knip hiervoor lange brand-
netelstengels af en ontdoe ze van hun bladeren. Plet vervol-
gens de steel met een glazen potje door eroverheen te rollen.
Hierna kun je de 'huid' voorzichtig van de stengels aftrekken.
Vervolgens pak je twee ongeveer even brede slierten en draai
je deze om elkaar heen. Dit gaat makkelijk, wanneer je de
twee slierten boven aan elkaar vastknoopt. De sliert die als
eerste op is, verleng je door er weer een nieuwe sliert aan vast
te knopen. Als je dit proces zo voortzet, kun je uiteindelijk een
erg lang survivaltouw maken. Ideaal voor het bouwen van hut-
ten en het vangen van loopeenden. 

Afgelopen weken konden onze tuinders ook hun knoflook weer
oogsten. Dit kan ieder jaar rond deze tijd, mits je in het najaar
(september tot half november) een paar teentjes in de grond
hebt geplaatst. Dit kunnen gewone knoflookteentjes uit de su-
permarkt zijn. Het is wel een aanrader de grootste tenen van
de bol te gebruiken. 
Spit de grond waar je de knoflook wilt gaan plaatsen om en
roer er wat compost of bemeste tuinaarde doorheen. Vervol-
gens plaats je de knoflookteentjes op vijf centimeter diepte met
een scheutje water. Het puntje van de teen moet naar boven
wijzen. Vanaf eind juni zal het loof dat uit je teentjes groeit geel
worden en verdrogen. Dan weet je dat je je eigen knoflook kunt
oogsten! Een tuingenoot van mij had zoveel knoflook, dat ze er
een vlecht van kon maken. Dit werd vroeger veel gedaan. Als
je deze vlecht vervolgens op een droge plek hangt (warmer
dan tien graden, in de schaduw met goede ventilatie) zal de
knoflook drogen. Je kunt hem dan erg lang bewaren, en ge-
bruiken. Een bijkomend voordeel is dat opgehangen knoflook-
vlechten vampiers afweren. Vampiers houden überhaupt niet
van knoflook, ook niet in jouw adem. Dus kom maar door met
die broodjes shoarma met extra knoflooksaus! 

Mocht je meer willen weten over de Boschveldtuin, neem dan
contact op via: info@boschveldtuin.nl, www.boschveldtuin.nl
en volg ons op www.facebook.com/boschveldtuin. Op een vrij-
dagmiddag kun je ook gezellig even langskomen. Tussen
15.00 en 17.00 uur zijn er altijd mensen in de tuin en rond
16.00 uur kun je aanschuiven voor een kop koffie/thee met een
koekje. Tot dan!  ●
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Oogst knoflook en maken van brandneteltouw

Mooie bloemen



Tekst: Johannes Lijzen
Foto: Gemeente

Boschveldoverleg maandag 6 juli in de BBS!
Terugblik op 11 mei
Op 11 mei is het Boschveldoverleg online doorgegaan. Deze
bijeenkomst werkte prima met een wat kleinere groep mensen
van 14 personen. 
Als eerste is door BrabantWonen toegelicht wat er gedaan
wordt aan de leefomgeving rond de zeven flats die de komen-
de jaren gesloopt en herbouwd worden. Dit is vooral het voor-
komen van illegale stort. De tijdelijke huurders verhuizen vaker
en zetten toch afval op plaatsen waar het niet hoort. Vertrek-
kende bewoners worden geïnformeerd hoe ze afval kunnen
aanbieden. Illegale stort op het grondgebied van BrabantWo-
nen wordt door Weener XL opgeruimd. In 2019 waren de kos-
ten daarvoor ruim € 10.000.
Ten tweede hebben we met de aanwezigen het gehad over de
wijk in deze coronatijd. Ten tijde van de vergadering waren de
basisscholen net weer ten dele open. Het is te merken dat er
weer meer kinderen op straat zijn, wat de leefbaarheid ten
goede komt. Ondanks de beperkende maatregelen proberen
bewoners elkaar toch te helpen. Er
zijn weinig negatieve geluiden.
Huisbezoeken zijn wel lastig en
door de sluiting van het Wijkplein
is het ook iets lastiger om mensen
ondersteuning te geven. Er zijn
ook niet meer meldingen van hui-
selijk geweld, maar het is niet met
zekerheid te zeggen dat dit dan
ook niet meer plaatsvindt.

Verder werd er gesproken over
het openbaar groen en speelloca-
ties. Ook de opstapplaats voor
bussen achter het station kwam
kort aan bod. 

Komend Boschveldoverleg
In het aankomende Boschveld-
overleg van 6 juli om 19.30 uur
komen de volgende onderwerpen
aan de orde. 
Ten eerste zal de gemeente ver-
tellen over het Ruimtelijk en Func-
tioneel Kader en Beeldkwaliteit-
plan EKP-terrein Noord.

Dit is een groots plan op de rand van Boschveld tegen het
spoor. Met 800 woningen is het een forse uitbreiding van
Boschveld. Vanuit de gemeente zal verteld worden over de uit-
gangspunten voor het EKP-terrein. Het plan ligt nu ter inzage.
Het verslag van de enquête die in april is gehouden is te vin-
den op de SDK website www.ekp-denbosch.nl . Het proces zal
verder worden toegelicht en er kunnen vragen gesteld worden,
zie daarvoor ook de gemeentelijke projectenwebsite:
www.denbosch.nl/ekp-terrein . 

Na de pauze komen de Cijfers van het Meldpunt (gemeente)
en KOO Wijkplein Boschveld 2019 aan de orde. Dit wordt door
de gemeente en Farent toegelicht. Wat neemt toe en wat
neemt af? 
Verder is er natuurlijk ruimte voor vragen over wat er verder
gebeurt in de wijk.  Wees welkom op 6 juli in de BBS, meld je
zo mogelijk aan via info@obboschveld.nl, want als de zaal vol
is, wordt extra ruimte geregeld.  ●
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Nieuwe bergingen appartementen Edisonstraat/Copernicuslaan

De aanleg van het park in het Hart van Bosch-
veld is vrijwel afgerond. Er gaat echter nog
meer gebeuren. 

Het park wordt over een jaar nog groter door
een stuk van de Marconistraat en Edisonstraat
af te sluiten. Vanaf de Copernicuslaan begint
het park dan al! Om dat voor elkaar te krijgen
was al lange tijd het plan nieuwe schuurtjes op
een andere plek te bouwen zodat het gebied
meer met elkaar wordt verbonden. De oude
schuurtjes zouden dan worden afgebroken.
Binnenkort zal BrabantWonen daarom in over-
leg gaan met haar huurders daar over de bouw
van nieuwe schuurtjes. 

Iedereen die mee wil denken kan zich dan aan-
melden. Eerst voor de twee zuidelijke flats, en
later ook voor de twee noordelijke. De huur-
ders krijgen dan mooie nieuwe bergingen en
de hele wijk krijgt straks een mooi park!

De Marconistraat was de afgelopen periode
ook tijdelijk afgesloten wegens werkzaamhe-
den in de bocht. ●

Tekst: Johannes Lijzen
Foto: Alfred Heeroma

Impressie van hoe EKP Noord er uit gaat zien

De schuurtjes zullen worden afgebroken en vervangen door nieuwe
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          Het OBB verhuist nu echt
Je kan hem nu niet missen; de oude Pas-
torie midden tussen het zand aan de Edi-
sonstraat. Al een jaar geleden werd de ge-
bruikersovereenkomst van het OBB voor
de oude pastorie aan de Edisonstraat 28
opgezegd door de gemeente. Steeds kre-
gen we weer uitstel voordat we moesten
vertrekken. Op 1 juli hebben we dan toch
het gebouw moeten verlaten. 
Hoe lang hebben we daar wel niet geze-
ten? 
Het was sinds de zomer van 2008 de
werkplek en onze vaste vergaderplaats.
Ook zijn er af en toe wat besloten feestjes
gehouden. Zeker in het begin toen er nog
een schitterende tuin naast lag. Er is dus
heel goed gebruikgemaakt van het pand:
ook door anderen zoals het Wijkplein,
Buurtman/Buurtvrouw, taalles en natuurlijk
de Spellenfanaat. Deze laatste zoekt he-
laas nog steeds een nieuwe plek. We heb-
ben flink opgeruimd en eind juni hebben
we één kast met spullen naar de BBS ver-
huisd. We zullen voortaan daar overleggen
(het postadres van het OBB wordt ook Zer-
nikestraat 2). We hebben er ook een brie-
venbus. Andere spullen hebben we wegge-
geven. 
Wat gebeurt er nu met de pastorie? 
De pastorie is door de gemeente verkocht aan de bouwer Van
Wanrooij. Deze gaat het als woonhuis verkopen. 

Op 1 juli 2021 worden volgens de planning de appartementen
en huizen opgeleverd en ziet het er daar totaal anders uit!  ●

       Supermarkt Sonay breidt uit
En weer is de Sonay supermarkt een stuk groter geworden,
met dank aan de kringloopwinkel die zijn deur heeft gesloten.
Met een groter assortiment is het nog prettiger winkelen voor
de klanten. Nu nog een fraaiere uitstraling aan de buitenkant 

van de supermarkt, dat zou de supermarkt nog publieksvrien-
delijker maken. De supermarkt beslaat nu bijna het hele win-
kelcentrum aan de Christiaan Huygensweg. 
Bakkerij Bahar op de hoek is nog zijn enige buurman. ●

Tekst: Johannes Lijzen
Foto: Alfred Heeroma

Na 12 jaar heeft het OBB de Pastorie verlaten. 

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels



             De tuin die niet meer is
Aan de achterkant van één van de twee appartementencom-
plexen stond jarenlang een loods, hier zaten kunstenaars in.
Op enig moment vonden bewoners die in de appartementen
woonden en de kunstenaars elkaar. Zij gingen een tuin voor de
wijk maken. Allerlei plannen werden gemaakt, er werd BIG-
geld aangevraagd door een cliënt van de woonvorm en lang-
zaam kreeg de tuin gestalte.

De tuin voor de hele wijk is het nooit geworden, maar het was
er wel mooi. Er kwam een poort en verschillende mensen voel-
den zich verantwoordelijk voor de tuin die inmiddels een groen-
te, fruit en ontspanningstuin geworden was.
Toen kwamen er de berichten, de wijk ging 'op de schop' en de
plannen kregen vorm, er kwamen huizen.
Heel lang was het onduidelijk wat er met de tuin zou gaan ge-
beuren, de bewoners zouden er in ieder geval bij betrokken
worden.
Helaas bleken dit mooie beloften te zijn. Lang was er nog spra-
ke dat er een klein stukje gras met bomen een paadje, een
bankje zouden komen, maar zelfs dat zat er niet meer in.
Gelukkig is de berk gespaard gebleven, met wat struikjes. Be-
woners hebben niet de illusie dat er nog wat van de stoep ooit
weer gras wordt, waar ze lekker buiten zouden kunnen zitten.
Het uitzicht is een parkeerplaats met blik en het beloofde stuk-
je groen mogen ze erbij denken en dromen hoe het was, toen

er nog tuin was. De werkgroep Groen & Spelen van de wijk-
raad en de gemeente willen deze plek vergroenen en er meer
bomen planten, want zij vinden dit ook veel te kaal en te stenig
geworden. Eerdere en nieuwe ideeën van bewoners zijn wel-
kom!  ●

Gedicht

dagen 
zijn niet makkelijk 

ook al vallen sommige uurtjes 
best wel mee 

je hebt heel wat om handen
en doet 

wat je ermee kan 

en daarom zet ik mijn gevoel 
op de melodie 
van een roman 

nachten 
zijn ook hachelijk 

waar we ons niet kunnen verweren 
tegen dromen 

die ons wakker houden

je ligt stil in je gedachten
zonder executie 

van je plan 

daarom zet ik zelfs mijn dromen 
op de melodie 
van een roman 

Friso Woudstra
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                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
   Maandag 6 juli

Tijd
19.30

Wat
Boschveldoverleg

Waar
BBS

Door Wie
OBB

   Woensdag 8 juli
   Vrijdag 10 juli
   Zaterdag 11 juli
   Donderdag 16 juli

14.30
17.00

Around the world (sport)
Zomerfeestje

12.00
14.45

Reparatiestraat
Bowlen (kinderen 8-12 jaar)

Schoolplein BBS
Boschveldtuin

s-Port/ Buurtteam
Boschveldtuin

Copernikkel
Via aanmelding kinderwerker (zie pag. 6)

Dienstencentrum
Farent/Buurtteam

   Dinsdag 21 juli
   Donderdag 30 juli
   Donderdag 6 augustus
   Zaterdag 12 september

12.45
09.45

Vlotten bouwen (kinderen 9-12 jaar)
Kwekkeltje (kinderen 4-7 jaar)

09.45
12.00

Duinoord (kinderen 7-10 jaar)
Reparatiestraat

   Maandag 21 september 19.30 Boschveldoverleg

Via aanmelding kinderwerker (zie pag. 6)
Via aanmelding kinderwerker (zie pag. 6)

Farent/Buurtteam
Farent/Buurtteam

Via aanmelding kinderwerker (zie pag. 6)
Copernikkel

Farent/Buurtteam
Dienstencentrum

BBS OBB

Tekst: Liesbeth van Malsen
Foto: Peggy Knobel

De Copernicustuin zoals deze ooit was
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