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Allereerst wil ik u allemaal een fijne jaarwisseling wensen!
"Het is november Vlaminckx, woàr bende
gij mee bezig?".
Het einde van het jaar, daar ben ik mee
bezig. Want vandaag drong ineens tot me
door dat het nieuwjaarsfeest het enige is,
binnen onze feestdagen, dat alle Nederlanders vieren, behalve de Chinese gemeenschap. Dat laatste leerde ik omdat
bij het Chinese restaurant op de Rompert
elk jaar papier van vuurwerk (rotjes) voor
de deur lag, op een andere dag dan 1 januari. Maar goed, we vieren dus bijna allemaal het komen van het nieuwe jaar.
Dus ik dacht bij mezelf, dat "Vrolijk Kerstfeest" voor veel van mijn buren helemaal
niet geldt. Maar het nieuwjaarsfeest ook
voor hen gewoon de start is van een
nieuw jaar. En wat wens je iemand voor
het nieuwe jaar? Als VN ambassadeur
rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving, heb ik voor u
allemaal een wensenlijstje, waarin u meteen een beetje terugleest waar ik het afgelopen jaar mee geconfronteerd werd. Komt ie!
Allereerst, een gezond 2022.
Als u nog niet gevaccineerd bent, hoop ik dat u dat wel nog doet, indien u het nodig heeft. Want kiest u bewust voor niet-vaccineren, mijn zegen heeft u. Ik heb
daar verder niet echt een mening over. Ik heb er wel veel vragen over gehad. De
Willem Engel's en bange Fransen van deze wereld bezorgden mij veel werk. Mijn
kwetsbare doelgroep heeft het wat dat betreft zwaar gehad de afgelopen bijna 2
jaar.
Ik wens u een oplossing voor het toeslagendrama. Eén die recht doet aan het door
u geleden leed. En daarbovenop een flinke compensatie voor niet materiële schade. Want wat hier is gebeurd tart iedere beschrijving. Kan menig dictator nog een
puntje aan zuigen. Kim Jong Il zei over de toeslagenaffaire: "Kijk, wij geven ons
volk niks te eten, maar toch weten die Hollanders ons te evenaren in gruwelijkheid." Nee, natuurlijk zei hij dat niet! Maar bij wijze van spreken, want zo erg is het
gewoon. Echt belachelijk dat dat in een land als het onze kan gebeuren.
Ik wens u economische voorspoed. Ik wil u daar ook wel mee helpen. Maar eerst
wil ik mijn respect uitspreken voor alle zzp'ers, gelockdownde of thuiswerkende
medemensen. Wat heeft u een prestatie geleverd de afgelopen twee jaar. Chapeau!
U zult het nodig hebben ook. Uw gasrekening gaat gigantisch omhoog indien u
geen vast contract heeft.
Maar er is ook goed nieuws, althans, voor de huurders van Zayaz. Ze gaan weer
projectmatig zonnepanelen leggen. Ik houd al een paar maanden mijn vinger aan
de pols van de projectleiding en ik zou u willen vragen mij te mailen als u zonnepanelen ook een goede zaak zou vinden. Het kan een mooie compensatie opleveren
voor de belachelijk gestegen energieprijs. nieuwestartervaringswerk@gmail.com is
mijn e-mailadres. Dan bundel ik ze richting Zayaz en probeer ze zover te krijgen
om onze buurt nog in 2022 te voorzien van panelen.
Ik wens u een voorspoedig 2022.
Een 2022 waarin het gewoon eens allemaal meezit. Een 2022 waarin je ontdekt
dat voor jezelf kiezen ook kiezen voor je partner en je kinderen is. Want kies jij niet
voor jezelf, dan kun je minder goed voor anderen zorgen.
Een 2022 waarin je beseft dat niet elk conflict hoeft te worden uitgevochten. Vraag
jezelf af of het de energie wel waard is.
En een 2022 dat gewoon loopt zoals jij graag wil dat het loopt. Zoveel mogelijk,
want als het voor iedereen exact zou lopen zoals je wilt, passen de villa's niet meer
in de wijk.
Kortom, een geweldig 2022!
En wellicht tot volgend jaar.
Althans, dat vind ik. ●
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Leerkracht Mariëlle van Boekel is op het Kindcentrum de coördinator van de Kinderboekenweek. "Wij willen vooral het lezen
bij kinderen bevorderen en alle diversiteiten van kinderboeken
aan bod laten komen. Het gaat erom dat ze plezier hebben in
lezen. Het moet voor hen een leesfeestje zijn. Een opzet voor
een lesprogramma gedurende de Kinderboekenweek krijgen
we aangereikt en ook de bieb. Daarnaast hebben we dit jaar
Anja Vereijken als schoolschrijver uitgenodigd. Zij is bij uitstek
bekend met het schrijven van kinderboeken. Het is iemand die
de kindertaal goed aanvoelt en daar ook iets mee kan bevorderen en stimuleren. De schoolschrijver brengt met name het
lezen en schrijven bij onze kinderen onder de aandacht. En
wie kan dat beter doen dan een kinderboekenschrijver? Zij laat
de kinderen lezen en schrijven. Vertelt wat belangrijk is om op
te letten. Op dit moment zijn bij het schrijven en tekenen de
graphic novels heel hip bij de kinderen. Het zijn stripverhalen
met een echt verhaal daaromheen. Door emoties te laten zien
in plaatjes vertel je ook al een verhaaltje. Dat is ook wat wij de
kinderen willen leren. We konden putten uit twee aparte programma's, één voor groep 3, 4 en 5 en één met meer verdieping voor unit 3."
Dus was het de hoogste tijd om kennis te maken met Anja
Vereijken, de schoolschrijfster. Ze gaat de kinderen van unit 3
wegwijs maken in lezen en schrijven. De kinderen hebben nog
even pauze en dat is te horen. Intussen vertelt Anja dat ze de
kinderen schrijfopdrachten gaat geven. "Ik wil ze een handvat
geven om een verhaaltje te kunnen schrijven, maar ook om
een boek te kunnen lezen. Mij gaat het om het lezen te stimuleren. Immers, er mag best wat aan de leesmotivatie worden
gedaan, want die is bij veel kinderen niet al te hoog. Daarom
probeer ik de woordenschat van kinderen te vergroten en hun
creativiteit te prikkelen. Ik merk dat wanneer je hun fantasie
prikkelt er best veel uitkomt. Het maakt mij niet uit wat wel en
niet kan. Het gaat er niet om hoe je het opschrijft, maar wat je
opschrijft. Ze mogen van mij de spellingsregels loslaten en dan
merk ik dat er heel veel interesse komt voor het lezen en
schrijven. Lezen moet geen moeten zijn, het moet vooral leuk
zijn. De spelling komt later wel. Ik vind het superbelangrijk dat
ik kinderen aan het lezen en schrijven krijg, maar vooral lezen.

Het verrijkt hun leven, vind ik. Door te lezen kom je achter dingen die je van tevoren niet wist. Met lezen kom je langs plekken waar je nog niet bent geweest. Ze moeten leren snappen
dat lezen plezier geeft en misschien leuker is dan spelen met
bijvoorbeeld PlayStation." Mariëlle: "de Kinderboekenweek was
weer leuk om te doen, ik zag de kinderen heel enthousiast bezig met lezen en schrijven." ●

Het aanbod bij Kindcentrum Boschveld vindt voor alle kinderen van 0
tot 13 jaar plaats aan de hand van domeinen en thema's. Op deze
manier maken we het speel- en leeraanbod betekenisvol. Afgelopen
periode stond het domein 'Mens en Maatschappij' centraal. Dit hebben we gekoppeld aan het thema van de Kinderboekenweek: Beroepen.
Van jong tot oud hebben de kinderen gespeeld, ervaren, onderzocht
en beleefd welke beroepen er allemaal zijn. Dit deden we dicht bij
huis door in de buurt op zoek te gaan naar beroepen en ook door bijzondere beroepen naar het Kindcentrum te halen. Zo kwam er een
piloot, een architect, een kunstschilder, de brandweer, een rechter,
iemand van de afvalstoffenverwerking en de politie.
Het was een leuke en leerzame periode. Een volgende keer vertellen
we graag wat over ons nieuwe domein 'Ruimte'. We besteden dan
aandacht aan de omgeving, landschappen en herfst. ●
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Michiel schildert sinds 2016. Op zijn website staat dat zijn werk
kleurrijk, explosief en avontuurlijk is. Voornamelijk abstract
werk met soms personen of dieren als onderwerp. En die dieren zie je terug op de vier containers op het plein aan de Copernicuslaan in Boschveld. Voor deze opdracht werd Michiel
benaderd door Kings of Colors die samen met de Afvalstoffendienst dit plan hadden bedacht. “Ik kreeg een vrije opdracht en
dat vond ik wel fijn. Alleen de container voor het plastic moest
wel herkenbaar oranje blijven. Nu zit oranje niet echt in mijn
creaties. Dat is wel gelukt met de feniks, want die heeft wel iets
oranje in zich. Ik ben zo'n anderhalve week bezig geweest met
het project. Eerst heb ik een print in zwart-wit gemaakt, daarachter carbonpapier geplakt dat doordrukt en vervolgens de afbeeldingen op de containers gezet. Met potlood heb ik alle
zwarte lijnen getrokken, daarna gaan inkleuren en tenslotte de
zwarte kaders eromheen gezet. Het was een precisiewerk
waar veel geduld aan te pas kwam. Ik moest me natuurlijk niet
af laten leiden door passanten, maar aan de andere kant vond
ik dat wel weer leuk. Je gaat in gesprek over het project en dan
gaat het meer leven bij de mensen. Zo zijn ze wel onderdeel
van het proces geworden, da's mooi. In het begin wilde het
nog niet vlotten, maar gelet op het resultaat is het helemaal
goed gekomen.”
Wat staat er op de vier containers? “Het zijn vier wezens die
voor een bepaalde waarde staan. De eenhoorn staat voor liefde, de draak voor vrede, de schildpad voor wijsheid en de feniks voor hoop.” En dat is een mooie boodschap die je na het
deponeren van het afval mee naar huis kunt nemen. “Dat
maakt de minder leuke, maar noodzakelijke klus een stuk aangenamer. De reacties zijn positief. De mensen zijn blij en vinden de containers heel kleurrijk. Het vrolijkt de boel op, zeggen

ze. Bovendien helpt dit project om de positieve invloed van
straatkunst te laten zien", aldus Kings of Colors.
Michiel heeft ook mokken ontworpen waar de vier wezens opstaan. “Ik ga de komende tijd in mijn kunstuitingen me hier verder op richten.” Naast zijn kunstenaarschap speelt Michiel
saxofoon in een rauwe funkband ‘Power to the Pipo’. “We kunnen nu gelukkig weer optreden en dat is ook wel weer leuk.”
En wie weet wordt Michiel nog eens gevraagd om in een andere stad afvalcontainers op te leuken, want tot nu toe heeft Den
Bosch hier een unieke positie in! ●
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Wekelijks repeteert de band op donderdagavond in het bedrijfspand van
Cello op de Rietvelden. En dat allemaal onder de bezielende leiding van
Sander Scheepjens. Hij heeft in 2011
het stokje overgenomen van Marcel.
Maar eerst even terug naar het begin:
in 2005 werd het idee geboren om
een heuse sambaband op te richten.
Vier percussionisten stonden aan de
basis hiervan, maar al snel sloten andere slagwerkers zich aan. En zo zag
de naam Tempestade in Haaren het daglicht. Nu 16 jaar later
geniet de sambaband veel bekendheid in onze stad, maar ook
in het land. De meeste bandleden komen uit Den Bosch en
een paar daarvan zelfs uit Boschveld. Het is een heel gemêleerd gezelschap van jong naar oud en van onervaren tot ervaren spelers.
Sander, de bandleider, is zo'n veertien jaar bij de band. Maar
wat doet een bandleider nou precies? Sander: “Ik schrijf de
muziek, dirigeer en train de band. Mijn rol is om ervoor te zorgen dat iedereen de muziek kan spelen. Het is de bedoeling
dat ieder bandlid de nummers uit het hoofd kan spelen. Er zit
een structuur in onze muziek die gemakkelijk is aan te leren.
Neem het handgebaar. Als ik een stok inzet is het een break
en als ik dat niet doe dan is dat het ritme dat iedereen kent. We
werken veel met gebaren en de rest volgt vanzelf. Een goed
ritmegevoel hebben is wel prettig, en veel mensen hebben een
beter ritmegevoel dan ze zelf denken. In onze muziek zitten altijd latin en samba vibes, maar we maken ook cross-overs naar
rock, naar hiphop en naar andere stijlen. Zo krijgt elk nummer
een ander dynamisch ritme en daarmee een ander gevoel. Dat
is voor mij ook wel de uitdaging om te doen. Muziek componeren en spelen is mijn passie. Ik schrijf de muziek eerst uit, dan
zet ik alles op schrift en maak er ook een audio van voor de
bandleden. Dan kunnen ze de muziek horen per instrument en
zo kan ieder bandlid het oefenen, het zich eigen maken.”
In zijn dagelijkse leven is Sander relatietherapeut. Dat is heel
wat anders dan bandleider zijn, maar er zijn wel overeenkomsten: "In een relatie kan het op z'n tijd ook stormen!” Veel gelach. “En daarom is deze band een goede uitlaatklep voor mij.
Ik vind het superleuk, ook omdat iedereen zich vrij voelt om te
spelen. Dan voel ik de energie opkomen, muziek werkt verbindend. Als bandleider probeer ik altijd in de groep te staan om
gewoon onderdeel te zijn. Niet al te leidend te zijn.”
De bandleden beschikken, na een poos gespeeld te hebben
op leeninstrumenten, over een eigen instrument. Er wordt gespeeld op vijf instrumenten: een hele grote Surdo wat de hartslag is van de band, een tenordrum die Repinique heet, de
Agogo koeienbellen, de snaredrum de Caixa, de shaker Chocalho en een Tamborim. Het zijn bijzondere instrumenten die je
verleiden tot dansen. Sander: “Dat willen we ook. Als we spelen willen we dat mensen gaan bewegen en meegaan in het
opzwepende ritme. De energie voelen om te dansen. In een
normale situatie treden we twee keer per maand ergens op.
Door het land, op festivals. In de coronatijd hebben we weinig
kunnen optreden, maar nu zijn we er weer. Kijk, de anderhalve

meter afstand is voor ons geen probleem. We hebben een heel
hechte groep. Doorgaans blijven mensen lang bij de band, het
is een vriendengroep die elkaar goed kent en veel met elkaar
deelt, ook privé. We hebben nu 32 leden.”
Deze avond zijn de meeste bandleden er. Het is klokslag 20.00
uur, het oefenen kan beginnen. Het begint bij mij te kriebelen,
de heupen gaan los. Sander: “Doe je mee?” Even later sta ik
tussen de bandleden ritmisch te trommelen op een Tamborim.
Sander heeft gelijk; je kunt bij de aanzwellende slagwerkmuziek van Tempestade niet stil blijven staan! ●

Hallo! Mijn naam is Anneke Baks. Ik ben werkzaam als kinderwerker in Boschveld/ Deuteren.
Vanuit signalen uit de omgeving en wensen van kinderen in de leeftijd van 4 tot
en met 12 jaar ontwikkelen we activiteiten en projecten op maat. Daarbij werken
we nauw samen met vrijwilligers en met partners in de wijk zoals de Brede Bossche School, de basisschool, schoolmaatschappelijk werk, PowerUP073, GGD
en de wijkagent.
Onze aanpak is gericht op talentontwikkeling, preventie en gezond en veilig opgroeien. Denk hierbij aan het versterken van weerbaarheid en zelfvertrouwen
en het aanpakken van pestgedrag en vandalisme.
Kinderen doen graag mee met de projecten en activiteiten van het kinderwerk.
Er is alle ruimte voor eigen ideeën. Zo ontdekken
ze spelenderwijs hun talenten en leren op een
goede manier met elkaar om te gaan en te spelen. Ook ouders kunnen altijd bij ons terecht.
Wij geven graag informatie of ondersteunen indien nodig bij problemen. Naast ons aanbod in
de wijk en na schooltijd hebben we ook stedelijke projecten, zoals bijvoorbeeld Kids on Track
waarbij kinderen kriskras op speurtocht door de
provincie gaan, het Skeer-festival voor de thuisblijvers tijdens de zomer en het project Bikkels
speciaal voor de jonge mantelzorgers.
Ik ben te bereiken via 06 – 5532 2304 of via
email annekebaks@farent.nl ●
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Het zou vanwege die hiërarchie zomaar ongemakkelijk kunnen
zijn, maar het tegendeel blijkt het geval. In de keuken van de
BBS, die volgens Lindsey steeds meer gebruikt wordt, is het
meteen je en jij en wordt het interview binnen enkele minuten
een uitwisseling van ideeën. Maar de wethouder wil Lindsey
eerst beter leren kennen. Ze vertelt dat ze twaalf jaar in de
buurt woont met haar man, één dochter (12) en één zoon (9)
en actief vrijwilligster is. Zo was ze medeoprichtster van
Boschveld Actief en begeleidt ze kinderen die zwerfafval opruimen.
En ja, gezonde leefstijl houdt haar bezig. "En dan vooral de gezondheid van kinderen. Ik heb door mijn vrijwilligerswerk wel
geleerd dat iedereen het belangrijk vindt én dat iedereen er
een andere definitie voor heeft. Zeker hier in Boschveld, wat bij
uitstek een multiculturele buurt is." De wethouder – "Zeg maar
Ufuk" – hoort het knikkend aan en bekent dat hij het soms best
lastig vindt om gezond te eten. "Ik heb geen vast ritme. Soms
sla ik maaltijden over, vergeet ik gewoon om te eten."
Hij vervolgt: "Met het programma Samen Gezond 's-Hertogenbosch stimuleren we, samen met partners in de stad en in de
wijken, een gezonde leefstijl en meedoen in de samenleving.
We zorgen voor een leefomgeving die inwoners uitnodigt om
vaker gezonde keuzes te maken. Zodat de gezonde keuze de
makkelijke keuze wordt."
Dan komt het gesprek goed op gang. Lindsey en Ufuk zien onafhankelijk van elkaar soms bootcamp-groepjes in de buurt.
’s Ochtends voor achten en in de namiddag zijn ze er ineens:
zich in het zweet werkende mannen en vrouwen. Waar dat initiatief vandaan komt? Ze hebben geen idee. "Maar leuk is het
wel", vindt Lindsey. Die trouwens de Zumba mist. Zumba is

een fitnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans. Een grote groep Boschveldse dames van allerlei nationaliteiten en generaties deden eraan mee. Tot de docent er
plots mee stopte. "Als we een nieuwe docent vinden, dan hebben we zo weer een groep bij elkaar."
"Maar waar zijn de mannen in dit verhaal?", vraagt Ufuk zich
af. "Zijn er groepjes mannen bezig met sporten of gezond koken?" Er valt een stilte. En dan komt de wethouder met een
idee. "Stoepranden! Stoepranden is leuk voor mannen!" Voor
wie het niet of niet meer weet: bij stoepranden proberen twee
tegenspelers ieder vanaf hun kant van de straat een voetbal
precies op de rand van een stoep aan de overkant te gooien.
Als dat lukt, kaatst de bal terug naar de werper en komt de tegenspeler er niet aan te pas.
Lindsey en Ufuk mijmeren over het Boschvelds Kampioenschap Stoepranden en dat zonen hun vaders verleiden om
mee te doen of andersom. Een plek heeft de wethouder al bedacht: in de buurt van het watertappunt. En nee, dat punt is er
nog niet – maar moet er volgens hem en Lindsey wel komen.
"Want water is een belangrijk thema binnen het programma",
zegt Ufuk.
Lindsey knikt. "Er is een plan in de maak voor zo'n tappunt.
Dicht bij de boom van Kees, de boom die geplant is ter nagedachtenis aan Kees Heemskerk. Als ik wethouder was, zou ik
zo'n waterpunt meteen regelen." De wethouder knikt. "Ik ga het
mogelijk maken. Zullen we dan samen ons waterflesje vullen
wanneer het tappunt er is?" Lindsey: "Ja, dat gaan we zeker
doen!"
De wethouder zegt dat hij "vooral wil nadenken over wat ik als
bewoner van Boschveld kan doen om een positieve, gezonde
leefstijl te bevorderen. Naast wat ik als wethouder kan betekenen." Lindsey is er blij mee. "Er is genoeg te doen."
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Na een gedegen voorbereiding was op dinsdag 19 oktober de
dag aangebroken dat de wijkschouw Boschveld van start zou
gaan. Collega opbouwwerker Gabor Martens en ik hadden het
initiatief genomen om na vele jaren weer eens een wijkschouw
in Boschveld te organiseren. Dit in samenwerking met de wijkraad Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB).
Startplek was de Brede Bossche School waar we eerst met de
deelnemende bewoners en professionals een heerlijk kommetje soep met een broodje namen. De koks van de Wereldkeuken hadden weer hun best gedaan. Het was heerlijk. Even na
18.00 uur gingen we op pad. Iets later dan gepland. We moesten dus goed doorlopen en ons houden aan het strakke schema. Want naast de bewoners die van het begin af aan meeliepen waren er ook bewoners die op afgesproken tijdstippen ons
opwachtten langs de route om hun bespreekpunt toe te lichten.
Die wilden we dus niet te lang laten wachten.
De route ging door Boschveld langs negen plekken waar bewoners aangaven wat ze wilden laten zien en bespreken. De
aanwezige professionals probeerden zoveel mogelijk antwoord
te geven op gestelde vragen en ideeën van bewoners.
Niet altijd is er meteen een kant en klare oplossing beschikbaar of kan een verzoek ingewilligd worden. Soms moeten er
dingen uitgezocht worden of moet er doorverwezen worden
naar anderen. Soms moeten er contacten tot stand gebracht
worden tussen betrokken bewoners en verantwoordelijke beleidsmedewerkers. Ik zal hier twee voorbeelden van geven.
Ten eerste de herinrichting van het Van Coehoornplein; hiervoor zijn er inmiddels contacten uitgewisseld tussen betrokken
bewoners, VVE's en de nieuwe projectleider van de gemeente.

De hoop is nu dat ze samen de herinrichting van het plein weer
op de rit krijgen.
Ten tweede noem ik de wens om in het nieuwe park het Hart
van Boschveld nog bankjes geplaatst te krijgen. De vraag was
ook hoe we hier in mee kunnen denken. Dit wordt besproken in
het Boschveldoverleg van 22 november. Dus zorg dat u erbij
bent als u hierover wilt meepraten.
Ik wil u graag ook nog wijzen op een leuk filmpje dat Theo
Prins op de website van het OBB heeft gezet, waarvan hij de
beheerder is. Ga naar www.wijkraadboschveld.nl/2021/10/20/
wijkschouw-boschveld
Gabor en ik kijken terug op een geslaagde wijkschouw. ●

Hallo allemaal,
Mijn naam is Marieke IJsveld en ik ben 22 jaar. Momenteel zit ik in het derde leerjaar van de
opleiding Social Work op het Avans hier in 's-Hertogenbosch. Sinds september ben ik werkzaam in het Buurtteam als cliëntondersteuner in opleiding vanuit MEE.
Cliëntondersteuners van MEE geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden zodat u zelf weer verder kunt. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Of het nu gaat om opvoeding, ontwikkeling, werk,
wonen, geldzaken of regelgeving. Ik kijk er naar uit om ervaring op te doen in het werkveld.
Mijn stage zal het hele schooljaar 2021/2022 duren. Wie weet ontmoet ik u in het komende jaar.
Tot ziens! ●

Op zaterdagmiddag 30 oktober werd een schoonmaakactie in Boschveld georganiseerd met als motto 'Help jij mee
om Boschveld netjes te houden'. De organisatie was een
gezamenlijk initiatief van BrabantWonen, Farent en
Gapph.
Alles was goed voorbereid. Na afloop van de prikactie
zouden de basketballers van Heroes Den Bosch voor de
deelnemers een basketbal clinic houden in de voetbalkooi. De Wereldkeuken had voor de deelnemers gezonde
hapjes gemaakt. Dus alles onder controle zou je zeggen.
Maar helaas… over het weer hadden we geen zeggenschap. Het was ronduit hondenweer!
Toch kwamen nog een aantal enthousiaste bewoners opdraven om te gaan prikken. Zo hebben ze samen met de
organisatoren ruim een uur geprikt in het buiige en winderige hondenweer. Samen hebben we toch nog ongeveer
20 zakken zwerfvuil opgehaald.
Na afloop hebben we gesmuld van de lekkere hapjes van
de Wereldkeuken. De deelnemers konden ook overgebleven hapjes mee naar huis nemen. De basketbal clinic van
de Heroes werd afgeblazen, maar de deelnemers hebben
hun emailgegevens doorgegeven en krijgen van de
Heroes nog een kaartje gemaild om gratis naar een thuiswedstrijd van hen te gaan kijken. ●

Met de gele bus van Farent reden we het plein op, voorzien
van koffie, thee en informatiemateriaal. Uit verschillende portieken kwamen een aantal bewoners naar beneden. De bewoners hebben kennisgemaakt met ons en soms ook met elkaar.
Binnen de eigen vereniging van eigenaren kennen ze elkaar
wel, maar daarbuiten is dat niet vanzelfsprekend. Er ontvouwden zich leuke gesprekken.
Voor mij was het de tweede keer in die week dat ik op het Van
Coehoornplein was. Twee dagen ervoor was ik tijdens de wijkschouw ook al op het plein geweest. En nu heb ik nog eens uitgebreid met een bewoonster nagepraat over de herinrichting
van het plein.
Mijn collega's Jill Franken en Mirella van Falier, respectievelijk
van Maatschappelijk Werk en Mantelzorgondersteuning, hebben veel informatie verstrekt over het Buurtteam aan de geïnteresseerde bewoners.
Na ongeveer anderhalf uur namen we afscheid van de bewoners en reden we met de gele bus van Farent weer van het
plein af. We werden uitgezwaaid door de bewoners die nog

wat met elkaar bleven kletsen.
We hopen zeker nog eens terug te komen. Wie weet bij een
feestje na afsluiting van de herinrichting van het plein. Maar
goed, daarvoor zal er eerst nog gestart moeten worden met de
herinrichting.
Tot ziens!
Mede namens Jill en Mirella. ●

info@obboschveld.nl

Laat ook uitgebloeide bloemhoofden staan. Door niet alles weg
te snoeien, lok je kostbaar ‘tuinpersoneel’ naar je tuin, bijvoorbeeld lieveheersbeestjes, die je zo nodig hebt in je strijd tegen
bladluis. Zij overwinteren graag in die uitgebloeide bloemen. In
de Boschveldtuin bieden vooral de oude hopbellen een veilige
en warme plaats voor al die nuttige insecten. Bovendien geeft
het ook nog wat kleur aan de tuin.
Vogels zijn in de winter voor hun voedsel ook aangewezen op
de uitgebloeide resten van alle planten en de bergjes afgevallen blad, dus laat vooral ook afgevallen fruit lekker liggen voor
de merels, dat is voor hen een echt feestmaal.
Het is nu ook de tijd om nestkastjes op te hangen, vogels gaan
in de winter alvast op zoek naar geschikte woonruimte voor het
voorjaar. Ze zijn bijzonder kieskeurig: de opening mag niet te
groot, maar ook niet te klein zijn. De aanvliegroute moet een
beetje makkelijk zijn en veel soorten geven er de voorkeur aan
dat het vogelhuisje met de opening naar het zuidoosten hangt,
want ze houden niet zo van noordwestenwind.
De Tuinklup van de Boschveldtuin heeft op 3 november enthousiast meegeholpen met het poten van 3000 biologische
bloembollen in het grasveld aan de Copernicuslaan. Nu maar
wachten op het voorjaar, dan kan de hele buurt er van genieten.
Elke eerste woensdag van de maand van 14.30 tot 16.00 uur
is er in de tuin voor de basisschoolleerlingen vanaf 6 jaar iedere keer weer een andere leuke activiteit die vaak iets met de
natuur te maken heeft. Alle info hierover vind je ook op onze
website www.boschveldtuin.nl onder TUINKLUP, je kunt je daar
aanmelden als je mee wilt doen.
Op vrijdag 24 december willen we door middel van knapperende houtvuurtjes, warme drankjes, lekkere hapjes en muziek,

Op 20 september was er weer een Boschveldoverleg in de
BBS. Dit overleg had ook het thema BBS. Zowel de basisschool als de activiteiten in het buurthuis stonden op de agenda. Eerst werd nog even stilgestaan bij het overlijden van Mieke Haggenburg. Marjolein Winter vertelde daarna over de opzet en de resultaten van het onderzoek uit 2020 naar de
schoolkeuze van ouders. Er blijken uiteenlopende redenen om
niet te kiezen voor de dichtstbijzijnde school, waaronder de pedagogische richting en de verwachte ‘match’ van het eigen
kind met andere kinderen. De directeur van de school Anouk
Schipper geeft aan dat er intussen meer aanmeldingen in de
kleuterklassen zijn en de doorstroming vanuit de kinderopvang
stijgt. In het overleg werden ook een aantal suggesties gedaan
om de zichtbaarheid van de school te vergroten, waaronder
meer informatie geven aan ouders in de kinderopvang.
Na de pauze lichtte de locatiemanager van de BBS Yassine
Mami de zogenaamde Pluspakketten toe. Bewoners uit de
buurt of organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een
activiteit. De BBS geeft ruimte en stelt materialen beschikbaar.
De aanvrager moet zelf de promotie verzorgen. In de vergadering werd geadviseerd om ook de buurtwebsites en de Buurtkrant hiervoor te gebruiken. Een aantal activiteiten loopt heel
goed, maar deelnemers blijken ook vaak af te haken. In 2022

met een warm gevoel de kerstdagen ingaan. Het weer moet
natuurlijk wel meezitten, houd voor de juiste info de website
en/of het infobord bij de tuin in de gaten.
Mocht je nog meer willen weten over de Boschveldtuin, neem
contact op via: info@boschveldtuin.nl, kijk op
www.boschveldtuin.nl, volg ons op www.facebook.com/boschveldtuin, of kom op vrijdagmiddag even aanwippen; nu de dagen korter worden zijn we vanaf 14.30 uur tot het gaat schemeren in de tuin. Rond 15.45 uur kan je gezellig aanschuiven
voor een kopje koffie/thee, met een koekje of zelfs taart als er
weer iets te vieren is. ●

is het weer mogelijk om nieuwe aanvragen te doen. Dit kan
door contact op te nemen met Yassine.
In het aankomende Boschveldoverleg van 22 november (19.30
uur in de BBS) staan drie onderwerpen op de agenda. Het eerste onderwerp is het gebruik van het buurthuis binnen de BBS.
Wat gebeurt daar allemaal en welke mogelijkheden zijn er.
Lang niet iedereen weet dat. Aan de bewoners vragen we mee
te denken over hoe de BBS nog meer een ontmoetingsplaats
kan worden en hoe bewoners kunnen helpen dit tot een succes te maken.
Ten tweede kijken we terug op de Wijkschouw van 19 oktober.
Daar hebben, op initiatief van Farent, veel bewoners ergens in
de buurt verteld wat zij graag willen veranderen in onze buurt.
Met de bewoners kijken we terug op de rondgang en op de resultaten.
Tot slot is de eerste fase van het Groene Hart gereed, alleen
ontbreken nog zitgelegenheden uit het plan. De vraag aan de
bewoners is mee te denken hoe de zitgelegenheid eruit gaat
zien en welke locaties de voorkeur hebben.
Wilt u voor het volgende Boschveldoverleg een uitnodiging ontvangen (en kreeg u die nog niet), dan kunt u zich via de website aanmelden (www.wijkraadboschveld.nl). ●

info@obboschveld.nl

hierover in gesprek (19.30 uur in de BBS, Zernikestraat 2,
agenda zie pagina 10 in deze Buurtkrant).
Onze jaarlijkse ronde in de buurt om te kijken waar bomen of
struiken dood zijn gegaan en vervangen
moeten worden, is nog niet geweest. We
hebben de bomenlijst van de gemeente al
wel gekregen en daarop gereageerd. Er
komen onder andere twee vervangende
bomen terug aan de Simon Stevinweg en
één in de Edisonstraat.
We zijn in afwachting van de reactie van
de gemeente op ons bezwaar tegen de
kap van een grote waardevolle boom op
het plein achter de Ampèrestraat.
Samen met de gemeentelijke bomendeskundige zijn we op zoek naar plekken voor
acht bomen die onze buurt nog tegoed
heeft als compensatie voor al gekapte bomen. Mocht je ideeën hiervoor hebben,
dan horen we die graag!

De ecologische tuiniersvereniging VELT loofde samen met de
Provincie Noord-Brabant begin van de zomer gratis biologische bloembollen uit voor 15 plekken in Brabant. We meldden
onze buurt aan en stuurden een filmpje in. We wonnen gratis
bloembollen, vanwege de zichtlocatie, dichtbij het centrum van
de stad en omdat we kozen voor een bijzondere opzet in de
vorm van de letters BoschvelT (expres met een T in plaats van
een D, als knipoog naar VELT). Omdat er niet voldoende bollen werden geleverd voor alle letters, heeft de werkgroep extra
bollen en schepjes gekocht uit het wijkbudget. Zo konden er op
woensdag 3 november 3000 bollen de grond in en dat is gelukt!
Op een grasveld aan de Copernicuslaan hebben we ze geplant. Leerlingen van Yuverta (voorheen Helicon), wethouder
Mike van der Geld, bewoners van Boschveld en de kids van de
Tuinklup van de Boschveldtuin hebben onder leiding van de
werkgroep Groen en Spelen met plezier gewerkt. Ze kregen
aan het eind zelf wat biologische bollen mee in een klein bewaarzakje, gemaakt bij de NaaiMeetup van Copernikkel.
Wij zijn heel benieuwd hoe het veld eruit gaat zien in het voorjaar. Op deze wijze dragen we een steentje bij aan een bloemenveld van bollen zonder bestrijdingsmiddelen. Dat is beter
voor bodem, plant, dier en mens. We hopen dat het jullie als
bewoners zo ook op het idee brengt voortaan alleen biologische bloembollen te kopen en te planten. In Nederland wordt
namelijk maar 0,03% van alle bollen biologisch geteeld.
In het ontwerp voor het park in het Hart van Boschveld waren
een zitrand en zitkeien opgenomen, die er nu nog niet zijn. De
gemeente heeft hier nog wel een beperkt bedrag voor gereserveerd staan. We horen van gebruikers uit de buurt de wens om
ergens in het park te kunnen zitten. We zijn benieuwd welke
plek en wat voor soort zitgelegenheid je voorkeur heeft. Wil je
daarover meepraten kom dan op 22 november naar het Boschveldoverleg, dan geven we een korte toelichting en gaan we

De werkzaamheden in Vlek 3 (= nieuwbouw Edisonstraat/ Celsiusstraat/ Copernicuslaan) zijn in volle gang. De gemeente
laat de bestrating, parkeerplaatsen, bomen
en ander groen aanleggen. Ook komt er
een parkeerplek voor fietsen terug op de
hoek van de 's-Gravesandestraat. De gemeente heeft intussen, behalve van ons, ook van nieuwe en
huidige aanwonenden reacties gekregen dat er te weinig bomen komen en het groen te saai is. De gemeente komt nog
met een aangepast ontwerp voor een perk.
• Het pad in het Concordiapark waar eerst een vlonder lag,
maakt de gemeente definitief tijdens het overige onderhoud in
het Westerpark. De planning is dat dat in 2022 gaat gebeuren. Als je daar over wilt meedenken dan kun je je naam aan
ons doorgeven.
• Ze staan al op meer
plekken in Den
Bosch en nu is ook
het idee ontstaan om
een drinkwatertappunt van Brabant
Water op een centrale plek in Boschveld
te laten aanleggen.
Wethouder Kâhya
heeft dit omarmd en
de gemeente gaat dit
nu regelen. We houden je op de hoogte
waar en wanneer het
zover is!
• We zijn nog steeds
op zoek naar buurtbewoners die lid willen worden van de
werkgroep Groen en
Spelen. Er speelt
veel en vele handen
maken licht werk dus wees welkom! We vertellen je graag
wat we doen, met wie en hoeveel tijd het ongeveer kost. Meld
je via: info@obbboschveld.nl ●

val?

De feestdagen naderen. Deze editie is de laatste voor dit jaar. Dit
keer dan ook maar een kort stukje.
Ik schrijf dit stuk nu begin november.

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen visie op het geheel en dat
kan en mag in een samenleving die wij hier hebben. We zijn
het allemaal zat aan het worden en onze lontjes worden steeds
korter. Maar laten we, juist in deze periode, nu we elkaar nog
zo hard nodig hebben lief zijn voor elkaar. Breng eens een
bakje soep bij de buurvrouw die eenzaam is. Als je genoeg afstand houdt moet dat kunnen. Ga eens een blokje om met de
buurman die het fijn vindt om een praatje te maken. Bak met
de kinderen cupcakes en breng die rond in de familie. Zo kan
ik nog wel even doorgaan. Gebruik je gezond verstand en hou
je aan de adviezen en maatregelen van de overheid. Zo kunnen we allemaal gaan met elkaar genieten van een mooie periode. #DOESLIEF

Ik maak me best wel zorgen. De
coronacijfers schieten nu weer omhoog. Evenementen staan op de
tocht. Maatregelen dreigen het
openbare leven weer aan banden
te gaan leggen. Mensen staan letterlijk lijnrecht tegenover elkaar als
het gaat om een vaccinatie.
Eigenlijk is het best bizar dat je
nog niet weet hoe de samenleving
eruitziet over een week of vier, als
Sinterklaas jarig is, of een paar weken erna als het Kerst en Oud & Nieuw is. Iedereen roept op
tot vrede op aarde en verdraagzaamheid, maar ondertussen,
hoe gaan wij om met elkaar? Hoe gaan we richting de Carna-

Oh ja, weet je of heb je gezien dat er drugs gedeald worden in
de buurt? Geef kentekens en namen door via 0800-7000 of via
www.meldmisdaadanoniem.nl (je gegevens blijven geheel anoniem). Het dealen vind ik niet #DOESLIEF

Er was een tijd dat Boschveld als een volksbuurt werd beschouwd. Als je buurman ziek was, dan bracht je een pannetje
soep. Om de één of andere reden is dat verdwenen en zelfs
verloedering sloeg toe. Zo erg dat de gemeente ooit de hele
buurt plat wilde walsen. Dat ging de bewoners te ver en nu
wordt er al weer ruim 10 jaar gerenoveerd en nieuwbouw gepleegd. Doel was om de saamhorigheid weer wat terug te
brengen. Hoewel het tegenwoordig lijkt alsof iedereen tegenover elkaar staat, is er in Boschveld wel steeds meer sprake
van saamhorigheid. Niet dat iedereen daar profijt van heeft, er
zijn echter wel steeds meer gemeenschappelijke initiatieven
(en ja het kan altijd beter).

Soms ben ik wel eens nostalgisch, maar daar lijkt in deze tijd
steeds minder ruimte voor. Ik hoor telkens dat we moeten
groeien en dat we innovatief moeten zijn. Tegelijk merk ik dat
steeds meer mensen het geestelijk echter niet meer trekken.
Ze zeggen wel dat stilstand achteruitgang is, maar ik ben het
daar steeds meer minder mee eens. Ga maar eens buiten stil
staan. Ineens zie je vogels die je nooit opvielen, de pracht van
de bomen, de rare patroontjes in de muren van woningen en
wie weet wat nog meer. Een volksbuurt zal Boschveld wel niet
meer worden, maar een beetje meer stilstaan bij je omgeving
kan geen kwaad.

Al jaren zijn er diverse initiatieven.
Denk aan de fietswerkplaats, de
Wereldkeuken, de Boschveldtuin, de
NaaiMeetup enzovoort. Ik krijg het
gevoel dat we een klein beetje meer
naar elkaar omkijken. Dat is mooi,
maar er zijn helaas nog veel mensen
die buiten de boot vallen. Corona
helpt natuurlijk niet mee, want vaak
worden activiteiten hierdoor afgelast.

Ik wens jullie allemaal een mooie periode met volop mooie momenten en ik hoop dat een ieder gezond blijft!!
Tot volgend jaar of al eerder in de buurt! ●

●

De buurt ontwikkelt langzaam verder.
Ik ben dan altijd benieuwd hoe bewoners die er al lang wonen mengen
met de nieuwere bewoners. Ook ben
ik wel benieuwd of bewoners die aan
weerszijden van de Copernicuslaan
wonen nu eens gaan mengen. Deze
laan is al jaren een soort vreemde
scheiding in de buurt. Hopelijk kunnen die gepote bloembollen daar in
het voorjaar een rol in spelen.
Ik ben in ieder geval blij dat de buurt
geen tweede Paleiskwartier is geworden. Ik hoor regelmatig geluiden
dat het daar best lastig is om bewoners bij activiteiten te betrekken. Ik
maak me nog wel wat zorgen over
de toekomstige uitbreiding van de
buurt. Die 800 woningen op het
EKP-terrein zouden zomaar eens een
impact kunnen hebben op de buurt.

Maandag 22 november
Woensdag 1 december
Vrijdag 24 december
Maandag 5 februari
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14.30
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19.30

Boschveldoverleg
Tuinklup
Kerstontmoeting
Boschveld Live!

BBS
Boschveldtuin
Boschveldtuin
BBS

OBB
Tuinklup
Kerngroep
OBB

