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Net voordat de hel losbrak stonden velen van ons met een biertje in hun
rood-wit-gele handschoen te blèren om het maar niet koud te krijgen. Zo ook
ik. En in die hoedanigheid liep ik oude bekenden tegen het lijf, die ook in
Boschveld bleken te wonen. Maanden later besluit ik Tijmen en Nanda op te
zoeken in de Voltastraat. Ik heb geluk want Nanda heeft net appelflappen gebakken!
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Nanda en Tijmen toekomstige bewoners van Vlek 3

Liefde in tijden van Corona

In dé kroeg van Vinkel ontmoetten Nanda en Tijmen elkaar in 2008, waar ze die
avond vanuit respectievelijk Nistelrode en Heeswijk-Dinther naartoe waren gefietst.
"Ik heb toen haar MSN gevraagd", lacht Tijmen. Het was gelijk dikke mik. Hun prille
relatie bleek echter niet helemaal bestand tegen het studentenleven dat volgde.
Toch verloren ze elkaar nooit echt uit het oog. Tijmen vroeg haar na een tijdje weer
op date: "Toen moest ik haar opnieuw gaan versieren." Het stel belandt in Den
Bosch en het gaat ze voor de wind. Afgelopen augustus zijn ze zelfs getrouwd,
een 'coronabruiloft'. Ze twijfelden of ze het door moesten laten gaan: "Vrienden
zeiden: als Grapperhaus het kan, kunnen jullie het ook." In plaats van een groot
feest besloten ze uiteindelijk te gaan voor een intiemere versie in de buitenlucht.
De avond werd afgesloten met een silent disco. De prachtige bruidsjurk ligt nog
steeds bij de stomerij dus dan kun je wel bedenken wat voor feest dat was...

Een essentieel beroep
Tijmen is optometrist, een deskundige op het gebied van zien. Hij werkt in het JBZ,
maar is daarnaast vooral bezig in de zaak van zijn ouders in Heeswijk-Dinther. Die
zaak zal hij uiteindelijk samen met zijn broertje overnemen. 'Brillenwinkel' dekt de
lading niet helemaal, want klanten krijgen er advies op maat. Bovendien kan men
er ook voor hoorproblemen terecht. En hier komt Nanda om de hoek kijken. Zij verruilde haar carrière als verpleegkundige namelijk voor een loopbaan als audicien.
"Nanda zit achter in de winkel in het geluiddichte hok, dus we hebben niet zoveel
last van elkaar", grapt Tijmen. Het werk wat ze doen valt onder de essentiële beroepen en zodoende hebben ze tijdens de coronacrisis wel door kunnen werken.
In het voorjaar wat minder, maar nu gelukkig weer meer.

Van Volta naar Edison
Tijmen en Nanda zijn één van de gelukkige 12 kopers van een woning in het
nieuwbouwproject in Vlek 3 waar de oude basisschool stond. In 2019 kwamen ze
het project tegen en waren gelijk enthousiast. Een tuin met schuurtje was de voornaamste reden voor dit enthousiasme. Bij hun huidige woning moet Tijmen altijd
op de stoep gaan staan als hij wil klussen. "Ik heb zo zelfs heel lang op Google
Streetview gestaan; met roze handschoenen was ik met mijn fiets bezig." Het koppel kijkt er naar uit om de nieuwe buren te ontmoeten. Via via zijn ze al in een kleine whatsappgroep beland, maar door corona hebben ze nog niet iedereen in het
vizier. Het nieuwbouwproject heeft ook al wat voeten in de aarde gehad, of beter
gezegd: bomen in de aarde. Het liep wat vertraging op door een discussie over het
wel of niet kappen van bomen. De planning is nu dat ze volgend jaar september in
hun huis kunnen. Lachend vragen ze zich af of ze de gekozen badkamer dan nog
wel mooi zullen vinden. !

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels
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SPARK is een vonk die overslaat
SPARK Makers Zone is
een unieke werkplaats
aan de Paardskerkhofweg. In onze taal betekent Spark 'vonkje',
maar laat 'je' er maar
vanaf. SPARK is een
vonk die op je overslaat
zodra je binnen bent.
Het is een innovatief bedrijf met onbegrensde
mogelijkheden. SPARK
gaat straks een belangrijke rol spelen in het
nieuwe innovatiedistrict
aan de Spoorzone. Alleen hun bedenk-, creeer- en realiseerverhaal
moet nog beter voor het
voetlicht worden gebracht. We spreken over
het SPARK verhaal met
Peter van Putten, maker
en projectmanager.
Ongeveer zes jaar geleden op het Heijmans
Bouwterrein zag SPARK
het daglicht met als missie het versnellen van de
innovatie van producten
en diensten. Dit bleek uiteindelijk niet de goede
plek, want SPARK wil
Peter van Putten van SPARK Makers Zone
zich juist onderscheiden.
Nu heeft het een schitterende locatie met een groot lab van
Voorbeelden van projecten
maar liefst 1000 m² aan de Spoorzone, vlakbij het BAC. Peter
"Als Makerszone zijn we nu bezig
van Putten, maker en projectmanager, vertelt met veel enthoumet het project Sparkling plastic.
siasme over wat hij noemt SPARK 2.0: "Onze directeur CasHoe verzamelen we plastic en hoe
sandra Vugts wil dat SPARK toegankelijker wordt voor een
kunnen we dat omzetten naar een
groter publiek uit alle sectoren, ook voor particulieren die gegrondstof dat iets gaat toevoegen
bruik willen maken van onze apparatuur om een product te
aan de samenleving, circulair marealiseren. Het is een plek waar veel technologie aanwezig is,
ken heet dat. We gaan voor de gewaar mensen aanwezig zijn, waar je elkaar ontmoet. Met elmeente een brug maken uit gerecykaar kun je op nieuwe ideeën komen. Onze fantastische infracled plastic. Binnen twee jaar moet
structuur nodigt je daartoe uit.
er een brug komen waar je gewoon
overheen kunt lopen. De brug komt
Bedenk, maak en verander
in het Westerpark. Dat is heel uniek:
Peter: "In Nederland zijn we heel goed in het alleen bedenken,
een brug printen van nieuw plastic.", zo vertelt Peter.
dat weet ik uit mijn lange hightech ervaring bij ASML en Philips. Weet je, veel ideeën worden kapot geredeneerd. Wanneer
"Een ander voorbeeld: iemand uit de buurt is een fluisterboot
je lang genoeg nadenkt over een idee is er vast een reden om
aan het ontwikkelen die niet met een schroef wordt voortgedrehet niet te doen. Dan wordt het nodeloos complex. Zo probeerven, maar met een visstaart. Hij kan bij ons gebruikmaken van
de ik in een week tijd een uitgewerkt idee op tafel te krijgen.
allerlei machines zoals de frasemachine en 3D-printers én naDan zei mijn team: 'dat willen we niet'. Da's mooi zei ik dan,
tuurlijk van onze kennis, in dit geval de elektronica. Nog een
want als je weet wat je niet wilt dan weet je waarschijnlijk wel
voorbeeld. Remco van de Brabantse Worstenbroodjes aan de
wat je wel wilt. En dat vind ik de kern van sparren: bedenk,
Copernicuslaan was een keer bij ons op bezoek. Hij maakt ook
maak en verander."
miniworstenbroodjes voor feesten en partijen. Hij had een probleem: de mal waar hij de miniworstenbroodjes mee maakte
Peter werkt nu anderhalf jaar bij SPARK voor twee dagen per
deed het niet goed meer. 'De mal is nergens meer te koop, ik
week, op de andere dagen heeft hij zijn eigen startup. Samen
moet er mee stoppen', zei hij. Niet dus. Eén van de jongeren
met andere projectleiders, allemaal zzp'ers, begeleiden ze ondie we begeleiden heeft een 3D-mal getekend. Er is materiaal
der meer veelal autisme gerelateerde jongeren, die zijn vastgevoor het maken van een mal besteld en we hebben een serie
lopen, naar een baan in de techniek. "We gaan op zoek naar
mallen kunnen maken voor Remco. Hij was heel blij."
hun talenten en kijken wat voor bedrijf bij hen het best past.
Vervolgens gaan we de jongeren intern opleiden samen met
Zo is bij SPARK veel mogelijk met zijn indrukwekkende robotde geselecteerde bedrijven totdat ze vaardig genoeg zijn om
armen, zijn 3D-printers en andere apparatuur. De mogelijkheaan de slag te gaan. We hebben hiervoor de machines, de
den zijn groot, bijna alles kan. En het mooie is dat niet alleen
kennis en het netwerk. Als team hebben we intussen veel kenhet onderwijs, maar iedereen terecht kan om zijn/haar idee
nis in het begeleiden van jongeren. Op dit moment begeleiden
verder vorm en inhoud te geven, samen met een team met
we er acht, maar we hebben plaats voor tien jongeren. Maar
veel kennis en kunde.
als team zijn we ook druk met de koppeling tussen onderwijs
Straks wordt SPARK Makerszone een belangrijke speler in
en bedrijven. AVANS Hogeschool, het Van Maerlant College
een soort van Silicon Valley dat in Boschveld wordt ontwikkeld.
en het KW1c komen hier vaak. Met AVANS hebben we al lang
Alleen is SPARK nog geen begrip in onze stad. "Dat verhaal
een relatie. Zij hebben een abonnement voor hun leerlingen.
moet beter worden verteld", aldus Peter.
Ieder moment van de dag mogen hier 30 studenten van de opleiding aan de slag met machines en ontwerpstations."
Meer informatie vind je op website van de Makers Zone:
https://sparkmakerszone.nl/ !
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Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

Boschveld Actief is héél actief in de wijk
Boschveld Actief is een clubje van vier vrouwen dat allerlei speelse activiteiten ofwel thema's organiseert voor de
kinderen uit de wijk. En de kinderen zijn er maar wat blij
mee. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd
zoals een vrouwenlunch. Boschveld Actief wil zo de betrokkenheid van de vrouwen in en bij de wijk vergroten.
Boschveld Actief is inmiddels een begrip in Boschveld.
Cindy is één van de vier vrouwen van het Boschveld Actiefclubje. Met haar spreken we in de BBS. Gelukkig zonder
mondkapje. Aan tafel mag dat lapje af, dat praat makkelijker.
Sinds vijf jaar is Cindy als vrijwilligster actief bezig voor deze
club, dat doet ze samen met Regina, Sarita en Hafida. Van
oorsprong komt Cindy niet uit de wijk, maar ze woont inmiddels
al tien jaar in Boschveld en dat zegt genoeg. Haar drive om
voor de kinderen uit de wijk iets te doen is ingegeven door het
feit dat kinderen niet altijd de middelen hebben om leuke dingen te doen. "We zijn nu bezig met een activiteit voor Sinterklaas, maar hoe en wat is nog niet duidelijk. Ook met Kerstmis
willen we iets doen, maar dat zal nu wel een beetje anders
worden. Alles is anders dit jaar."

Plannen bespreken

Cindy: "We komen regelmatig bij elkaar om te bespreken en te
plannen wat we zullen gaan doen. We proberen er meestal
een thema aan te koppelen, dat werkt goed. Dan gaan we hiervoor een budget aanvragen bij de gemeente. Meestal doe ik
dat, het geld komt uit het wijk- en dorpsbudget van de gemeente. We mogen iedere keer maximaal 1500 euro aanvragen
voor een activiteit. Blijft lastig, want de ene activiteit kost meer
dan een andere activiteit. Sarita maakt hiervoor meestal de begrotingen. We hebben de taken goed verdeeld, dat werkt het
beste. Bij het maken van hun plannen wordt ook steevast de
school en Kanteel betrokken."

Sponsoren

"Daarnaast zijn we actief met het werven van sponsoren, we
gaan gewoon naar een winkel toe en vragen of ze ons willen
sponsoren. Zo heeft AH ons gesponsord met ijsjes, ranja en
zo. Bakkerij Bufkes heeft ons ook al een keer gesponsord. Ook
KW1c heeft ons weleens ondersteund bij een groot zomerfeest. Wat is er zoal georganiseerd voor de kinderen? De
sprookjes uit Duizend en een Nacht met een heuse kameel.
Alle kinderen mochten daar ook een ritje op maken. Een
schuimparty en een junglefeest op het schoolplein. En zo worden er jaarlijks in normale omstandigheden een aantal activiteiten georganiseerd waar veel kinderen uit de wijk aan meedoen. Kinderen reageren altijd wel blij en vinden het leuk.
Soms doen er ook kinderen van buiten de wijk mee. Binnenkort willen we de tweewekelijkse gezonde lunch voor kinderen
toch weer opstarten."

Activiteiten voor vrouwen
Intussen is Michael bezig om Cindy op de foto vast te leggen
en dat leidt tot hilariteit, want plotseling staat een BBS-beheerder achter Cindy. Hij wil ook graag met haar op de foto. Nee,
het is geen sollicitatie om lid te worden van Boschveld Actief,
maar wel een leuke overstap naar de activiteiten die worden
georganiseerd voor vrouwen uit de wijk. Cindy: "We willen

Cindy van Boschveld Actief
graag dat vrouwen betrokken zijn en blijven bij de wijk. Er wonen veel nationaliteiten in onze wijk en we vinden het wel leuk
wanneer iedere maand een andere nationaliteit wil koken én
lukt dat niet helemaal dan koken wij. Er is ook een ouderkamer, iedere week een koffie-uurtje, maar dat kan nu even niet.
We willen ook graag een bootcamp organiseren speciaal voor
vrouwen uit de buurt, dat is sporten in de buitenlucht. Bij deze
activiteit betrekken we voor de begeleiding 'S-PORT, dat is een
initiatief van de gemeente 's-Hertogenbosch. Zij willen dat
mensen meer gaan bewegen. Vanuit het pluspakket hebben
wij hiervoor geld aangevraagd."
Cindy gaat nog wel even door met Boschveld Actief. Ze vindt
het belangrijk dat er activiteiten voor de kinderen en vrouwen
in de buurt worden georganiseerd. Het is mooi en dankbaar
vrijwilligerswerk, wel zou ze blij zijn met een eigen ruimte om
spullen op te slaan. Wie weet gaat dat een keer lukken, dat zijn
de activiteiten best waard! !

Nieuwe redacteur gezocht
Buurtkrant Boschveld is precies wat de naam zegt: een Buurtkrant. In deze krant verschijnen verhalen over de buurt, wat er
speelt en over de bewoners die iets te vertellen hebben. Dat is
vaak meer dan je denkt!. Een vaste redactie zorgt er voor dat
er onderwerpen worden gekozen die in de Buurtkrant kunnen
komen. Een gedeelte van die verhalen wordt door de redactie
zelf geschreven, maar gelukkig zijn er ook bewoners en vrijwilligers/ professionals die zelf verhalen aanleveren.
Alle verhalen worden door de redactie doorgelezen en waar
nodig taalkundig gecorrigeerd. Het komt maar zelden voor dat
een verhaal niet geplaatst kan worden.
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Voor de vaste redactie zijn we op zoek naar een enthousiaste
bewoner of meerdere bewoners die hierin plaats willen nemen.
Deze redactie vergadert zes keer per jaar en bespreekt dan
wat er in de buurt speelt en wat de moeite waard is om in een
verhaal om te zetten. De onderwerpen worden dan verdeeld
over de redacteuren.
Een redacteur moet wel betrokken zijn bij de buurt en bij voorkeur ook weten wat er zoal speelt. Je moet minimaal 18 jaar
zijn. We zijn wel op zoek naar jongeren die iets willen bijdragen. Het gaat om vrijwilligerswerk.
Per editie ben je ongeveer vier tot zes uur bezig.
Als je interesse hebt, dan willen we dat graag weten. Je kan
een email sturen naar buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl. !

Tekst: Kids Reporters
Foto's: Kids Reporters & Anouska den Ouden
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Voorstellen van Kids Reporters Boschveld
Hoi, wij zijn Kids Reporters Boschveld, onderdeel van Kids Reporters Den Bosch en wij stellen ons graag even voor. Aan het
begin van dit schooljaar is er in Boschveld een kinderredactie
gestart en dat zijn wij! Iedere donderdag komen wij bij elkaar
en dan leren we filmen, fotograferen, vloggen, interviewtechnieken en artikelen schrijven. We hebben bijvoorbeeld al geleerd over kikkerperspectief en vogelperspectief in foto's en we
hebben gewerkt met de filmcamera.
Ook houden we iedere week een redactievergadering en dan
bespreken we welk nieuws van school of uit de buurt we willen
verslaan.

Onze nieuwtjes en wat we leren kunnen jullie lezen op onze
website www.kidsreportersdenbosch.nl, maar ook op onze
Facebookpagina, op Instagram en op YouTube. Je zoekt gewoon op Kids Reporters Den Bosch!
We hopen veel interviews te houden en foto's en filmpjes te
maken dus wie weet tot ziens!
Groetjes van de reporters Nicolas, Eva, Mariam, Rayen, Sejla
en Meryem. !

Kidsreporters Boschveld: (van links naar rechts) Sejla, Eva, Meryem, Rayen, Mariam en Nicolas
Nu we niet zoveel dingen in de wijk kunnen doen door corona (en het fijn is om lekker binnen te zijn met dit herfstweer) hebben de Kids Reporters vier leuke boekentips!

Tip van Nicolas: Het leven van een Loser
Mijn boekentip is ‘Het leven van een Loser’. Het verhaal speelt
zich af op school en thuis en het is heel grappig. Het boek is
eigenlijk een soort van strip. Er staan heel veel grappige tekeningetjes in het boek. Bijvoorbeeld over een big die als mens
wordt behandeld. De hoofdpersoon is Bram. Bram is een
beetje braaf, een klein beetje. En heel onhandig. Hij laat bijvoorbeeld heel vaak dingen vallen wat het boek ook weer
grappig maakt.

Tip van Sejla: Tiger Team
Ik vind dit een leuk boek omdat je raadsels moet oplossen. Je
krijgt plaatjes te zien en je moet ze met een decoder ontcijferen. In de decoder zijn ook kijkgaten, daarmee moet je over de
plaatjes gaan en dan zie je het raadsel. Dit boek is heel leuk
voor jongens en meisjes want er zit een meisje bij (Birgit) en 2
jongens (Luuk en Patrick). Birgit is heel stoer, Luuk is slim en
Patrick is sterk. En samen zijn zij het Tiger Team! !

Tip van Mariam: Tom de Groot
Mijn boekentip is het boek van Tom de Groot. Ik vind het
leuk omdat er veel tekeningen in het boek staan en niet een
hele lap tekst. De hoofdpersoon van het boek is Tom en hij
is heel grappig, onhandig en stout. Hij houdt heel erg van
pannenkoeken. Als je van geheimen houdt en van speurtochten dan moet je dit boek zeker lezen!

Tip van Eva: Verraad op de Basis
Een goede boekentip voor speurders! Het is een spannend
boek omdat je niet weet wie je kunt vertrouwen. Je verwacht
sommige dingen niet want soms lijkt iemand super onschuldig. Maar uiteindelijk blijkt diegene iets geheims te verbergen. Emma is de hoofdpersoon en ze beleeft de avonturen
in spannende landen waar zij nog nooit is geweest, zoals
Antarctica.
Eva en Sejla hebben hun boeken in de biblioteek gevonden
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Tekst: George van der Zande
Foto: Anouk Schipper

Siep van de Bieb was op bezoek in het Kindcentrum Boschveld
Kikker Siep van de Bieb was verdrietig,
want hij kon in de Bieb geen kinderen vinden om een boek mee te lezen en het was
nog wel Kinderboekenweek. Dus toog hij
op donderdagmorgen 15 oktober naar het
Kindcentrum Boschveld om kinderen te
ontmoeten die ook graag lezen, maar ook
om het thema 'En toen' af te sluiten.
Het idee om Siep als afsluiting van het tweede schoolthema
naar de school te halen kwam van Maria, intern begeleider
groep 1 tot en met 4. Maria: "We wilden graag het thema 'En
toen' op een ludieke manier afsluiten en van de Bieb kun je
een kikkerpak lenen genaamd Siep. Lieke, die interne coach
en coördinator VVE is, wilde zich wel in het kikkerpak hijsen."
"Siep van de Bieb is een prachtige groene kikker die bij veel lezende kinderen tot de verbeelding spreekt. Hij staat ook op
een poster in de schoolbieb", zegt Lieke. "In feite is het de bedoeling dat de kikker jonge kinderen aanspreekt, Siep is intussen een herkenbare mascotte van de (school)bieb geworden."

Siep was welkom

"Maar eerst hadden we de kinderen verteld dat er een bijzondere gast van de bieb onze school zou bezoeken. En zo werd
Lieke Siep. Toen zijn we een rondje gaan lopen. We zijn begonnen in groep 1 en daarna de opvolgende groepen. Dat was
al een heel leuke verrassing voor de kinderen. Siep is zo'n
beetje als Pardoes in de Efteling. Aan de kinderen werd gevraagd wie er graag met Siep kennis wilde maken. En zo hebben alle kinderen kennis gemaakt met Siep. Ook is Siep bij het
kinderdagverblijf en het Peuterarrangement op bezoek geweest. Zo pakken we de doorgaande lijn op waar we als Kind-

centrum naar op zoek zijn. In die context hebben we een drieplusgroep en werken professionals samen met de kleuters van
het kinderdagverblijf. Dan mogen de jongste kleuters samen
met de kinderen die al drie jaar spelen. Daar worden allerlei
activiteiten aan gekoppeld en doelen geformuleerd. Dat in het
kader van de doorgaande lijn. We zien kinderen van het kinderdagverblijf doorstromen naar de school, dat is mooi. Dat
gaat vanzelf en ze raken meer vertrouwd met iedereen op
school. Heel veilig en dat voelt heel goed."

Thema's
Sinds dit schooljaar werkt het Kindcentrum met thema's. Maria:
"We zijn gestart met het thema 'Welkom'. In totaal gaat het om
zes à acht thema's zoals de zaakvakken, de creatieve vakken,
de woordvakken, en de taalvakken."
Wat kunnen kinderen verwachten? "Dat is heel divers, dat is
afhankelijk van hoe thema's worden opgezet. Unit 2 is op bezoek geweest bij het kasteel in Heeswijk-Dinther."
Lieke: "We doen heel veel in huis. We kiezen bijvoorbeeld een
boek dat leeft bij de kinderen en dat we centraal opstellen in de
hal waar ze dan langs kunnen lopen, maar ook het speelmateriaal en de activiteiten worden daar op afgestemd. We willen
vooral een betekenisvolle context creëren voor de kinderen zodat het allemaal aansluit bij hun eigen belevingswereld. Overal
in de ruimte, waar ze ook naar toe gaan, kunnen ze materiaal
pakken dat bij een thema hoort. De kinderen kunnen daarover
ook met elkaar in gesprek gaan. We merken dat de kinderen
steeds meer op onze gemêleerde school hun basisonderwijsjaren vervolgen. Dat is fijn, maar daar werken we met z'n allen
ook hard aan." !

Siep bezocht de kinderen van Kindcentrum Boschveld tijdens de Kinderboekenweek
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Zernikestraat 2
☎ 073 • 822 5380 / www.kijkopkoo.nl
wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl

Koo Wijkplein
Boschveld is open
op afspraak
Spreekuren Wijkplein

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

Wijkplein Boschveld is open, maar alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak
kunt u het onderstaande nummer 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)
De hulpverleners van het Buurtteam zijn ook weer bereikbaar met het spreekuur op woensdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Ook hier alleen op afspraak. Via de hier boven vermelde
nummers kunt u een afspraak maken.
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel of email:
bas.van.boxtel@politie.nl
De wijkwerkers, Gabor Martens & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail
Gabor Martens
: 06 - 2159 6447 of gabormartens@farent.nl
Wim Smeets
: 06 - 2159 4960 of wimsmeets@farent.nl

Hallo allemaal! Tijd voor een nieuwe
voorstelronde..
Mijn naam is Renate van Rijnsbergen en ik loop sinds 24 augustus 2020 stage
bij Farent Buurtteam West als kinderwerker.
Momenteel volg ik de studie Social Work op het Avans in 's-Hertogenbosch.
Tijdens mijn stage heb ik één doel, namelijk: kinderen actief stimuleren bij hun
groei.
Als kinderwerker ben ik vooral in de middagen
in 's-Hertogenbosch West op straat te vinden,
dus ook in Boschveld. Daarbij probeer ik zoveel mogelijk contact te maken met zowel kinderen als volwassenen.
Mijn stage loopt rond halverwege juni af, dus
hopelijk leer ik zoveel mogelijk mensen kennen! Ik kijk er in ieder geval naar uit! !

Kinderwerker Renate van Rijnsbergen

Verandering in verhuur en beheer leegkomende woningen
sloopflats Vlek 21
Wat verandert er?

Per half juli van dit jaar heeft BrabantWonen de tijdelijke verhuur van leegkomende woningen in de sloopflats in Vlek 21
uitbesteed aan GAPPH. Het leegstandsbeheer, ook wel antikraak genoemd, werd al door GAPPH uitgevoerd.
Tijdelijke huurovereenkomsten, die al met BrabantWonen zijn
afgesloten blijven gehandhaafd. Het beheer van alle tijdelijke
verhuurde woningen gaat voortaan via GAPPH. Dus het aanspreken van huurders, overlast en mutaties gaan vanaf nu allemaal via GAPPH. De zittende bewoners zijn hierover door BrabantWonen geïnformeerd.

Waarom deze verandering?
De leefbaarheid rondom de sloopflats
stond al een tijdje onder druk. Er
kwamen meerdere signalen binnen
over vervuiling en overlast rondom de
flats.
BrabantWonen wil met de uitbesteding van de verhuur en het beheer
van de tijdelijke woningen aan
GAPPH de leefbaarheid weer verbeteren. GAPPH zal een strenge(re) selectie toepassen voor nieuwe tijdelijke huurders. Ook zullen ze de tijdelijke bewoners met
regelmaat gaan bezoeken om te kijken hoe het met hen gaat.

Hoe kunnen woningzoekenden in aanmerking komen voor een tijdelijke woning in Vlek 21?

De leegkomende woningen worden niet meer geadverteerd via
Woonservice. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke
woning in de sloopflats moeten woningzoekenden met GAPPH
contact opnemen.
Er gelden wel een aantal voorwaarden, zoals:
• Je moet ingeschreven staan bij Woonservice en voldoen aan
de regels om een sociale woning te kunnen huren.
• Je moet je inschrijven bij GAPPH: www.gapph.nl
• GAPPH verhuurt deze woningen alleen aan woningzoekenden zonder inwonende kinderen (onder de 18 jaar) en huisdieren.
• Er moet een borgsom betaald worden van anderhalve maand
huur, administratiekosten van € 50 en kosten installeren
brandpreventiepakket € 70

Wat blijft gehandhaafd?
• De huren blijven bevroren op € 395 exclusief ongeveer € 30
servicekosten.
• De inschrijving bij Woonservice blijft doorlopen bij het huren
van een tijdelijke woning.
• Aan het eind van het tijdelijke huurcontract zijn er geen rechten en garanties op een nieuwe woning. Dus blijf reageren op
regulier aanbod via Woonservice! !
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Tekst en foto: Wim Smeets

Stand van zaken huurmutaties, sloop en nieuwbouw in Vlek 21,
de 7 sloopflats van BrabantWonen
Fase 1: flats 1 & 2
aan de Copernicuslaan

Als deze Buurtkrant verschijnt zijn de
eerste twee sloopflats van BrabantWonen aan de Copernicuslaan helemaal leeg. Er kan dan begonnen
worden met de asbestverwijdering en
daarna met de sloop. Laten we hopen dat dit voortvarend opgepakt
gaat worden zodat volgend jaar snel
met de nieuwbouw gestart kan worden.

Fase 2: flats 3 & 4
aan de Voltastraat
De oorspronkelijke bewoners van flat
3 (de portiekflats) hebben per 1 oktober 2019 een urgentiestatus gekregen, waarmee ze voorrang krijgen op
andere reguliere woningzoekenden
via Woonservice. Vanaf het moment
dat ze een urgentiestatus krijgen
hebben ze twee jaar de tijd om een
andere woning te vinden. Op dit moment wonen er nog ongeveer acht
oorspronkelijke bewoners. Dat betekent dat de overige twaalf woningen
tijdelijk verhuurd worden.
In flat 4 (de galerijflats) hebben de
Flats 1 & 2 die binnenkort asbestvrij worden gemaakt en daarna gesloopt
oorspronkelijke bewoners dit jaar vanaf 1 oktober een urgentiestatus gekregen. Van de 25 oorspronzingen nu al, maar zeker ook nog in de komende jaren in dit
kelijke bewoners zijn er inmiddels elf verhuisd. Dus worden er
relatief kleine gebied. Met een jarenlang vooruitzicht van sloop
ook elf flats tijdelijk verhuurd. Nog 14 oorspronkelijke bewoners
en nieuwbouw en de daarbij horende overlast. Tel daar de onzijn op zoek naar een nieuwe woning.
zekerheid en de beperkingen vanwege het huidige coronatijdperk bij op. Dan is het duidelijk dat we hier samen de schouFase 3: flat 5 Ampèrestraat & flat 6 Lorentzstraat &
ders onder moeten zetten om het voor de hele gemeenschap
flat 7 Röntgenstraat
leefbaar te houden.
De bewoners van flat 5 aan de Ampèrestraat hebben nu nog
Als opbouwwerker geloof ik in de meerwaarde van een goede
geen urgentiestatus. Die gaat pas in volgens planning op 1 okinteractie tussen het individu en de gemeenschap. De individutober 2021. Toch zijn al acht oorspronkelijke bewoners vertrokele bewoners kunnen hun talenten inzetten voor de gemeenken uit de flat. Er wonen dus nog twaalf oorspronkelijke bewoschap en de gemeenschap zo sterker maken zodat die een
ners en acht met een tijdelijk contract.
vangnet kan vormen voor hulpbehoevenden.
Zo bouwen we samen aan een sterke buurt Boschveld.
Flat 6, de galerijflat aan de Lorentzstraat, bestaat uit 24 woningen. Van de oorspronkelijke bewoners zijn ongeveer de helft
Ik kom graag in contact met
inmiddels verhuisd. Hiervoor in de plaats zijn dus bewoners
zowel de bewoners die hun tagekomen met een tijdelijk contract. De overgebleven oorspronlenten willen inzetten als met
kelijke bewoners krijgen volgens planning per 1 oktober 2022
bewoners die met hulpvragen
een urgentiestatus.
zitten en niet weten waar ze
Van de laatste flat, de portiekflat aan de Röntgenstraat, is nog
voor hulp kunnen aankloppen.
niet helemaal duidelijk of die gelijk met de eerste twee flats in
fase 3 wordt aangepakt of meteen aansluitend apart. De oorBel of mail me,
spronkelijke bewoners uit deze flat krijgen pas in oktober 2023
een urgentiestatus. Toch zijn hier nu al vijf van de 20 huishouWim Smeets – opbouwwerker
dens verhuisd. Er worden dus ook al vijf flatwoningen tijdelijk
Farent
verhuurd.
06 - 2159 4960 |
wimsmeets@farent.nl |
www.farent.nl
Tot slot
Aanwezig: ma, di, wo, do
Als wijkwerker/opbouwwerker ben ik al heel wat jaren betrokken bij de bewoners van met name de sloopflats van BrabantFarent en Mee werken samen in het Buurtteam !
Wonen in Vlek 21. Het zijn roerige tijden met al die vele verhui-

Gezond zijn en blijven in coronatijd, dat willen we toch allemaal!
Maar hoe doe je dat?

Hoe gaat het nu echt met u? Moet u ook zo wennen aan alle
maatregelen rond het coronavirus? De effecten van de maatregelen raken ons allemaal. Voelt u zich soms alleen? Mist u de
gezelligheid van het samenkomen met vrienden of familie?
Misschien lukt het niet om rustig thuis te werken of bent u zelfstandig ondernemer en is de toekomst van het bedrijf onzeker?
Of misschien vindt u het eng om besmet te raken?
Deze nieuwe situatie waarin wij zijn beland roept veel vragen
op.
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Tekst: Ingrid Bodeutsch

Kijken we nu anders naar onze gezondheid?
Wij gaan graag het gesprek met u
aan over hoe het nu echt met u
gaat en hoe u met al deze veranderingen kunt omgaan.
Bel of mail voor een afspraak:
Telefoonnummer: 0800 - 3500 012 (KOO) of
email: info@samengezond-denbosch.nl !

Tekst: Ilse Staps
Foto's: Nicole Pakker & Jeanne van der Kallen

info@obboschveld.nl

De winter is in aantocht en we beginnen langzaamaan met het
winterklaar maken van de tuin. Van de gemeente kregen we
een grote berg compost gestort die we met elkaar én met de
hulp van buurtkinderen Sejla en Loreena verdeeld hebben over
de tuin en het bloemenperk van Kees. Het compost wordt gemaakt van het groenafval van de gemeente, dus zo belanden
onze geschilde groentes vanuit de groenbak weer in de natuur.
Mooi, zo'n kringloop. In de tuin maken we zelf ook compost,
maar niet zoveel dus en deze extra compost was van harte
welkom!

Compost wordt verspreid over de Boschveldtuin

Nieuwe plantenbakken voor de Boschveldtuin

Een andere klus waar we al een tijdje mee bezig zijn, is het
vervangen van oude bakken. Het hout gaat best een tijdje
mee; je kunt lang blijven repareren en planken vervangen,
maar het houdt een keertje op. Jaap is onze bakkenman en
met klushulp van onder andere Ben en Hassan zijn er al veel
mensen blij gemaakt met zo'n mooie nieuwe bak. Over nieuwe
bakken gesproken: er zijn er ook weer wat vrijgekomen dus
heb je interesse, meld je aan via info@boschveldtuin.nl en dan
neemt Corrie contact met je op.

website van de Boschveldtuin kun je op de pagina van de
Tuinklup lezen wat we die maand gaan doen. Hier kun je je
ook meteen aanmelden en let op: dit is verplicht! Zonder aanmelding vooraf kun je niet meedoen. Alle kinderen van Boschveld mogen gratis meedoen met de Tuinklup. Wil je een kind
jonger dan zes jaar mee laten doen, dan moet je er als ouder
of verzorger wel bij blijven tijdens de activiteit. De Tuinklup
wordt georganiseerd door Nina, Lonneke en Ilse.
De komende tijd zullen er minder mensen op vrijdagmiddag in
de tuin aanwezig zijn in verband met de coronamaatregelen.
Er is altijd iemand, dus kom gerust langs als je vragen hebt of
interesse om mee te helpen. Samen zorgen we er voor dat iedereen kan genieten van deze bijzondere groene plek in
Boschveld. !

We gaan nog meer vernieuwen deze winter! Er komt weer een
vaste kindermiddag in de Boschveldtuin. Deze Tuinklup is
steeds op de eerste woensdag van de maand van 14.30 tot
16.00 uur. Iedere keer doen we weer iets anders en op de

Ontmoetingsavonden (OBB) weer vanaf januari 2021
Tekst: Johannes Lijzen
Afbeelding: Leger des Heils
Vanwege corona is de BBS voor groepen voorlopig dicht. Daardoor kunnen de
ontmoetingsavonden dit jaar niet doorgaan. We verwachten op maandag 4 januari 2021 weer een inloop te kunnen houden tussen 19.30 en 20.30 uur in de
BBS (Zernikestraat 2). Je kunt dan buurtgenoten ontmoeten en bespreken wat
er in de buurt gebeurt of wat je bezighoudt. Ook ideeën voor verbeteringen in de
wijk zijn welkom om met anderen en het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld
(OBB) te delen. Koffie en drankjes betalen wij. We doen dit in elk geval ook in februari en maart. Noteer dus de eerste maandag van de maand! !

OBB zoekt versterking
Het OBB is voor bewoners door bewoners. We zoeken mensen die het leuk vinden om een steentje bij te dragen aan een
leefbare buurt. Wil je iets betekenen voor de buurt en andere
bewoners; laat dan een berichtje achter op email
info@obboschveld.nl met je telefoonnummer. Dan nemen we
contact met je op.

Tekst: Johannes Lijzen

We zoeken nog:

• Iemand voor het regelen van het Boschveldoverleg (verzamelen onderwerpen, opstellen en verzenden van de agenda, enzovoort.
• Eén om meer personen die de website voor het OBB weer
willen inrichten.
• Twee nieuwe bestuursleden om mee te praten over wat we
doen en te helpen organiseren. !
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Tekst: Lonneke Munnichs
Foto: Nicole Pakker Kaartje: Nijha

info@obboschveld.nl

Groen en Spelen
De tweede coronagolf is een feit. Het bizarre
en ook weer fijne is dat de natuur hier verder
geen last van heeft. Wij als werkgroep Groen
en Spelen blijven dan ook druk bezig op afstand of via andere kanalen om goed voor
het groen te zorgen en dat de kinderen in
Boschveld lekker kunnen spelen.

Inboetronde
Zo heeft er onlangs weer de jaarlijkse inboetronde plaatsgevonden. Wij hebben samen
met de gemeente gekeken waar in onze wijk
nieuwe planten en/of bomen geplant kunnen
worden en waar het groen vervangen dient te
worden of grondig moet worden gesnoeid.
Op het schoolplein van de BBS, op de parkeerplaats aan de Zernikestraat en langs het
water bij de Oude Engelenseweg worden
dode bomen vervangen, net als de omgewaaide boom tegenover de sportkooi. Gaten
in heggen worden opgevuld onder andere in
de Kelvinstraat, de Parallelweg en in de Edisonstraat en er komen nieuwe planten, vooral in de perken aan de Paardskerkhofweg en
op een aantal plekken in het Veemarktkwartier. Zayaz is bezig met het verbeteren en inplanten van perken onder andere in de Van
Musschenbroekstraat.

Bomen bij energiehuisje die zonder melding of toestemming zijn gekapt

Speelaanleidingen

In het Hart van Boschveld wordt het groen verder aangeplant.
Er komen dan veel meer bomen, struiken en verschillende
bloemenmengsels. Ook zijn we druk bezig met de natuurlijke
speelaanleidingen die er in dit park komen. Het plan is bijna
rond en als alles goed gaat gaan we het nieuwe jaar in met zeven nieuwe speelaanleidingen in het nieuwe park. Om een impressie te geven verwijs ik u naar het kaartje.

'Illegale' kap

Helaas zijn er zonder toestemming bij het energiehuisje van
Enexis aan het einde van de Paardskerkhofweg een paar geweldig mooie bomen zomaar gekapt. Het heeft zeker onze
aandacht wat er nu precies gebeurd is en wie hier opdracht
voor heeft gegeven. Het loskrijgen van deze informatie is lastiger dan we dachten, maar we houden jullie op de hoogte.
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Voorkomen kap bomen

Ook bij officiële besluiten en in de rechtszaal zitten we niet stil.
Wij staan voor groen in de wijk en streven ernaar om mooie
gezonde bomen niet onnodig te laten kappen voor nieuwe huizen, openbare inrichting of een bushalte. Helaas geeft de gemeente vaker nog de voorkeur aan kappen van bomen om zo
plaats te maken voor nieuwe bebouwingsplannen zonder rekening te houden met bestaand groen. Op dit moment wachten
we op een uitspraak van de rechtbank om bij Vlek 3 de kap
van twee bomen tegen te gaan, daar waar nieuwe parkeerplaatsen gepland zijn. Deze kunnen ons inziens makkelijk aangepast worden zodat je deze bomen kan laten staan. Tevens
komt er een nieuwe bushalte aan de Parallelweg waarbij ook
een lange groene strook zou gaan verdwijnen. Ook hierover
zijn we van mening dat dit echt anders kan om zo bestaand
groen te laten staan. !

Tekst: Johannes Lijzen
Afbeelding: Gemeente

info@obboschveld.nl

Boschveldoverleg maandag 16 november online
In het Boschveldoverleg van 21 september ging het over het
onderzoek naar de schoolkeuze voor kinderen die in Boschveld wonen. Ook zou het gaan over het Grenco-terrein, maar
helaas konden de inleiders van dit onderwerp niet op tijd bij het
Boschveldoverleg zijn.
Marieke Postulaert van de gemeente gaf een toelichting op het
onderzoek naar de schoolkeuze. In het eerste deel van het onderzoek is gekeken naar hoe vaak er sprake is van 'voorbijlopers'. Een voorbijloper is een kind dat meer dan 300 meter verder dan de dichtstbijzijnde school naar school gaat. In Boschveld was het aantal voorbijlopers in 2019 circa 60% (dit geldt
ook voor Deuteren, daar is het 70%). Gemiddeld in de gemeente is 28% voorbijloper. Het tweede deel van het onderzoek is vanaf oktober in uitvoering door middel van enquêtes
en interviews. De resultaten zullen er naar verwachting in februari 2021 zijn. Aanwezigen gaven aan dat er al een trend
zichtbaar is dat meer ouders voor de dichtstbijzijnde school
kiezen.
Aan het eind van het overleg werd onder meer nog verteld dat
dit najaar in het nieuwe park de bomen geplant gaan worden
en er nog 'speelaanleidingen' (geen toestellen) geplaatst gaan
worden (zie ook pagina 10).
Voor het Boschveldoverleg van 16 november staan twee onderwerpen gepland. Het Grenco-terrein en de nieuwe parkeerregeling voor bezoekers.
Ten eerste is in september een plan gelanceerd om het Grenco-terrein verder te gaan ontwikkelen de komende vijf jaar. In
de media is daar al uitgebreid aandacht aan besteed. Tijdens
het Boschveldoverleg zal het plan voor dit deel van Boschveld
door Walter Stam van de gemeente worden toegelicht. Bedrijven die al in dit gebied zitten, zijn bij het maken van het plan
betrokken. De gemeente en de BIM willen er ook de omwonenTekst en foto: Michael Bögels

den graag bij betrekken.
Als tweede staat de parkeerregeling op de agenda. Onlangs is
door de gemeenteraad een besluit genomen over de parkeerregeling voor bezoekers; daarmee verdwijnen de gele kaartjes.
De gemeente organiseert per vergunningssector een algemene informatiebijeenkomst online. Voor Boschveld is dat 15 december en voor Veemarktkwartier 7 januari 2021. In de brief
die mensen nog krijgen staat hoe je je daarvoor kunt aanmelden. Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke themapagina 'digitaal parkeren':
https://www.s-hertogenbosch.nl/digitaalparkeren/ .

Verder is er in het Boschveldoverleg ruimte voor vragen over
wat er gebeurt in de wijk. Wil je een uitnodiging ontvangen (en
kreeg je die nog niet) meld je dan uiterlijk 14 november aan
via info@obboschveld.nl, dan sturen we je een link om er online bij te zijn. !

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

Knappe koppen
De straten in de wijk Boschveld hebben ooit de namen gekregen van knappe koppen, zoals Copernicus die wiskundige en
sterrenkundige was of Marconi, de beroemde Italiaanse natuurkundige, uitvinder van de draadloze telegrafie. Toen alle
nieuwe plannen langzamerhand werkelijkheid werden, waren
er nieuwe namen nodig. In de straatnaamgeving werden nieuwe knappe koppen gevonden. Het begon met Zernike, een Nederlandse natuurkundige die in 1953 de Nobelprijs voor natuurkunde kreeg.
Daarna moesten straatnamen gevonden worden voor de nieuwe wijk aan de Paardskerkhofweg. Knappe koppen genoeg.
Pieter Zeeman gaf zijn naam aan een park. Pieter Zeeman
wist alles van de invloed van magnetisme op licht. Daarvoor
kreeg hij in 1902 de Nobelprijs. Hij werd geboren in 1865 en
stierf in 1943.
Otto Stern (1888-1969) was een Duits-Amerikaanse natuurkundige. In Duitsland verrichtte hij baanbrekend werk om atomen en moleculen te bestuderen onder botsingsvrije omstandigheden. In 1933 emigreerde hij noodgedwongen naar de
Verenigde Staten. In 1943 kreeg hij de Nobelprijs.
Ernst Ruska, naar wie een veld in Boschveld is vernoemd, was
een Duitse natuurkundige die een belangrijke bijdrage leverde
aan de ontwikkeling van de elektronenmicroscoop.
Niels Bohr werd in 1885 in Kopenhagen geboren en was een
van de grondleggers van de atoomfysica. Hij wist in 1943 uit
Denemarken te ontsnappen en vertrok via Zweden naar de
Verenigde Staten waar hij ging werken aan het Manhattanproject. De ontwikkelaars van de atoombom, die op Hiroshima en
op Nagasaki werd gegooid.
Marie Curie werd in Polen geboren en ging naar Parijs om
daar te studeren. Zij werd een autoriteit op het gebied van radioactiviteit. Ze ontdekte de elementen polonium en radium en
zij ontving twee Nobelprijzen, een voor natuurkunde en een

voor scheikunde. Zij werd vaak Madame Curie genoemd. Ze
leefde van 1867 tot 1934.
Al deze knappe koppen hebben gemeen dat ze enorm gedreven waren en ook in de draaikolk van de geschiedenis overeind bleven en hun werk bleven doen. !
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Gedicht
Amerikaanse verkiezingen
vertel een boom
die op het punt staat
omgehakt te worden
dat er papier van hem gemaakt
zal worden
waarop met een rood potlood
de grote despoot wederom
in het zadel kan worden gehesen
met een kruisje
vertel de boom dat hij
beklad zal worden
in de geest van het tegengeluid
gewoon een hard geluid
een volume groot genoeg
om een hak te zetten
in het zand
de boom komt er wel bovenop
Friso Woudstra

Openingstijden
Maandag 10.00 - 20.00
Dinsdag
10.00 - 20.00
Woensdag 10.00 - 20.00
Donderdag 10.00 - 20.00
Vrijdag
10.00 - 21.00

Zaterdag 10.00 - 20.00
Zondag
11.00 - 20.00
Openingstijden onder
voorbehoud coronamaatregelen

Agenda komende 2 maanden
Datum
Tijd
Wat
Waar
Maandag 16 november
19.30
Boschveldoverleg
Online (link via uitnodiging)
Maandag 25 januari 2021
19.30
Boschveldoverleg
BBS
Overige activiteiten vooralsnog afgelast vanwege coronamaatregelen.
Zie website boschveldbeweegt.nl/agenda voor actuele informatie
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