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Gelukkig verdwenen de coronamaatregelen en konden de online bijeenkomsten
weer plaatsmaken voor echte ontmoetingen. Er ontstond ook een idee voor een
nieuwe jongerenplek in de BBS. Bewoners hadden in november 2021 bloembollen
geplant die in 2022 het woord Boschvelt vormden. De nieuwe bewoners van Vlek 3
begonnen aan hun eerste volle jaar in de buurt. 

Wijkraad Boschveld (OBB) wilde de vergaderingen van het Boschveldoverleg min-
der formeel maken en startte met een winteredite van Boschveld Live, waarbij di-
verse onderwerpen op meer informelere vorm werden gepresenteerd. 
We kregen een watertappunt in de buurt en in de Boschveltuin werden de activitei-
ten weer opgestart.

Helaas zorgde een oorlog in Oekraïne voor nieuws waar weinigen blij van werden.
In Den Bosch (en ook in Boschveld) kwamen er vluchtelingen. De vrijwilligers van
de fietswerkplaats hielpen mee om de vluchtelingen te leren fietsen. 

Ook de activiteiten in de Brabanthallen gingen van start en vooral het Masters of
Hardcore zorgde voor veel discussie. Gelukkig was de directie van de Brabanthal-
len bereid om te luisteren en ook daadwerkelijk iets te doen met de klachten.

Op de gevel van de flat op de hoek Copernicuslaan en Oude Vlijmenseweg kwam
een enorme muurschildering door de Braziliaanse kunstenaar Pixote Mushi. En
wie even weg wilde van de werkelijkheid kon gebruikmaken van een VR-bril. Die
was vooral bedoeld om iets te doen tegen eenzaamheid.

De NaaiMeetUp en de Boschveldtuin vierden hun 10-jarig bestaan. In het park van
Hart van Boschveld kwam een extra bankje. 

De fietswerkplaats nam afscheid van Ahmad. In het Westerpark werden de brug-
gen gerenoveerd en ook het tijdelijk pad werd weer geasfalteerd. In Vlek 21 werd
begonnen met de nieuwbouw en vlak voor Kerst werden de vier woningen ter plek-
ke gesloopt.

De werkgroep Groen en Spelen hield op te bestaan, er waren geen vrijwilligers om
de groep draaiende te houden. Voor het openbaar groen is er nog genoeg te doen.
Om onduidelijke redenen werden een aantal bomen afgezaagd en moet de her-
planting nog grotendeels plaatsvinden. 

De bouw in Vlek 21 gaat door en de eerste fase zal aan het einde van het jaar wor-
den opgeleverd. De tweede fase zal dan mogelijk begin 2024 starten met de sloop-
van de twee volgende flats.
Voor het Van Coehoornplein staat een op de planning. De vraag is of er ook weer
een buurtactiviteit zal komen. De laatste jaren zorgde Boschveld Actief hiervoor,
maar ook deze organisatie is gestopt. 
Op het terrein van het EKP wordt ook begonnen met de bouw. De camerabewa-
king bij het winkelcentrum en voetbalkooi is met een jaar verlengd. 
De wijkraad gaat weer een aantal keer Boschveld Live organiseren en mogelijk
ook een buurtwandeling in mei, als Weener XL wordt geopend.
Ook staat er nog een renovatie van woningen bij de Oude Vlijmenseweg/ Buys
Ballotweg op het programma. 
Voor de rest zal het voor veel mensen financieel nog best een moeilijk jaar worden
vanwege de inflatie. Gelukkig kunnen de mensen wel terecht bij de gemeente en
andere instanties. Bij het Wijkplein zullen ze u vast wel weer op weg willen helpen.

Maar zoals laatst iemand me zei: wees gelukkig met wat je hebt en word niet on-
gelukkig om datgene wat je niet hebt. ●

Deze buurtkrant verschijnt zes keer per jaar. Drie bezorgers brengen hem rond in
de verschillende delen van de buurt. Per keer kost het twee tot drie uur op een
donderdag en/of vrijdag. Eén van de bezorgers is ermee gestopt en daarvoor zoe-
ken we een enthousiaste nieuwe bezorger. Er staat een vergoeding tegenover.
Dus ben je nauwgezet en houd je van lopen door de buurt, dan is dit iets voor jou!
Je kan je melden door je naam en telefoonnummer te sturen naar
info@obboschveld.nl (graag vóór 31 januari of tijdens Boschveld LIVE in de BBS).
De eerstvolgende keer is eind maart. Bij meer reacties zullen we een keuze ma-
ken.  ●



Ik begin in januari. Marco Vogels kreeg  
het podium in de krant. Hij werkt al
vele jaren als jeugdbeschermer bij
Voogdijstichting Nidos. Zijn op-
dracht: wonen in gezinsverband
regelen voor gevluchte minderja-
rige kinderen. In het gesprek met
Marco heb ik ervaren dat hij zijn
werk heel serieus neemt en er
graag voor zorgt dat heel kwets-
bare kinderen bij een opvangge-
zin worden geplaatst. De kop bo-
ven het artikel was niet voor niks:
‘Op naar een betere wereld met
perspectief’ én dat kun je Marco
Vogels wel toevertrouwen.

In het maartnummer zei leraarondersteuner Jeannette Damen
dat ze haar school vast gaat missen. Jeannette nam na twintig
jaar met pijn in haar hart afscheid van Kindcentrum Boschveld.
'Haar' kinderen zongen haar uit. Huilen wilde ze niet. Dat doe
ik thuis wel. Waarom dan toch weggegaan? Voor de liefde, dat
lokte Jeannette naar het Limburgse land. 

En toen kwam de Brazili-
aanse kunstenaar

PIxote Mushi op uit-
nodiging van
Kings of Colors
naar Boschveld.
Pixote heeft een
gigantische
muurschildering

van 10 meter
breed  en 15 meter

hoog gerealiseerd  
aan de zijkant   

van het laatste flatgebouw
aan de Copernicuslaan.      
Hiervoor gebruikte hij 150 liter muurverf en 100 spuitbussen.
De muurschildering is een hommage aan zijn Braziliaanse in-
spiratiebron. Niet alleen de bewoners van de flat, maar ook de
burgemeester was lovend. En met de muurschildering heeft
Boschveld een stukje Braziliaanse cultuur in de buurt gehaald. 

Op 2 juli was ik in het Boschveld   
Ambacht Centrum te gast bij de     
opening van de Bossche Zomer.
Nadat wethouder Mike van der
Geld en Huibert Wildschut ons
hadden getrakteerd op alles
wat de Bossche Zomer onze
stad te bieden had, liepen we
naar het EKP-terrein om het
geheel nog meer kleur te ge-
ven. Studenten van de Kunst-
academie konden zich met
graffiti uitleven op de zijmuur
van het pand die alras veran-
derde in een bont kleurenpalet.
De Bossche Zomer was echt be-
gonnen.

Eind augustus was de eerste editie van              
de Van Coehoornpleinborrel. Het was
een initiatief van Niek en Nancy,
twee van de bewoners van het
plein. De meeste bewoners op het
plein kennen elkaar amper. "Daar
moet verandering in komen", al-
dus Niek. Hoogste tijd voor een
pleinborrel. In drie kwartier was
het plan uitgewerkt. Gewoon een
borrel en een barbecue. De op-
komst was best groot, zo'n twintig
buurtbewoners vermaakten zich pri-
ma in het avondlicht.  
"Volgend jaar de tweede editie" zei
Niek tegen mij.

Voor de Buurtkrant van november was ik
samen met Michael viermaal op pad.

Onder andere op bezoek bij krasse
knar Henk Schamp die maar liefst
100 lentes telt. Henk heeft de op-
bouw van Boschveld helemaal
meegemaakt. Afgelopen septem-
ber heeft Henk met zijn familie zijn
100e verjaardag uitbundig gevierd.
Voor Henk is vriendschap en fami-
lie het allerbelangrijkst. "Hoe doe je

dat 100 jaar worden?", vroeg ik
Henk. "Gewoon blijven ademen!"

Via Ton Joore kwam ik in 
contact met beeldend 
kunstenaar Matthijs
Bosman. Hij heeft
voor zijn project
'Openbaring Ruim-
te' tweehonderd
studenten van de
creatieve oplei-
ding van het
KW1c begeleid.
In groepjes van
vijf zijn de stu-
denten met aller-
lei vragen in ge-
sprek gegaan
met wijkbewo-
ners. Het resultaat
was: twintig  crea-
tieve ideeën voor de
buurt en de Spoorzo-
ne in de vorm van
posters. De vijf beste 
affiches zijn op digitale 
billboards in het Bossche 
gepresenteerd. 

Tot slot. Er was vorig jaar ook min-
der leuk nieuws te melden.

Ahmed van de fietswerkplaats
heeft na ruim twaalf jaar fi-
guurlijk gesproken zijn
'fiets'werkplaats aan de wil-
gen gehangen. Ahmed vond
het tijd om de bakens te
verzetten en is elektromon-
teur geworden. In zijn

thuisland was hij ook elektro-
monteur. Het bloed kruipt

waar het niet kan gaan. Maar 
een geluk: Ahmed blijft als lid 

van de Boschveldband de buurt 
                                     trouw.   ●

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



Het is na Driekoningen, maar ik maak
toch van deze gelegenheid gebruik
om jullie allemaal een gezond en vei-
lig 2023 te wensen! 

Het nieuwe jaar staat wat mij betreft
in het teken van verbinding. Dat is
een breed begrip natuurlijk. Hoe zijn
we überhaupt met elkaar verbonden.
En willen we wel met elkaar de ver-
binding aangaan? Hoe wil jij de ver-
binding aangaan met een ander?
Heb je een verbinding met je buren,
de wijk of met een vereniging? Maak
je dit jaar een onverwachte verbin-
ding waardoor er geen spanning is? 

Wij als Politie Den Bosch, cluster West, gaan actief de verbin-
ding zoeken met jullie. Het enige dat je wel moet hebben om
op de hoogte te blijven is Instagram. We gaan, als alles goed
gaat, begin februari actief het account gebruiken. Wat gaan we
doen? 
- Er komt een speciale challenge waarbij de jeugd ons kan tag-

gen en kan winnen;
- Als we even geen melding hebben, kunnen we vragen waar

je de politie wilt hebben als een soort mini Rent-a-cop, tot er
een melding is;

- Iedereen in ons mooie cluster kan straks posten wat we mee-
maken. Zo ziet u meer wat we doen en waar we ons mee be-
zighouden;

- Zo kunnen we bij gelegenheid een soort volgdienst maken
waarbij we jullie mee laten kijken vanuit onze auto, een dienst
lang;

- Kunnen we een politiequiz starten;
- Houden we jullie meer op de hoogte van criminaliteit en hoe

je zelf al wat kan voorkomen;
- Waar gaat de wijkagent de Coppie Koffie tuktuk zetten; 
- Nieuwe ideeën en projecten enzovoort.

Je kan geen meldingen maken via dit Instagram-account. Wel
kan je een vraag stellen die we zo spoedig mogelijk zullen be-
antwoorden. Het is nog toekomstmuziek dat we voortaan ook 

via social media meldingen kunnen ontvangen. Vooralsnog is
het melden nog via 0900 - 8844 (niet spoed), 112 (wel spoed)
of een bericht voor de wijkagent via www.politie.nl of bel 
0800 - 7000 meldmisdaadanoniem.

Wij denken dat we met alle ideeën meer verbinding met jullie
kunnen krijgen al was het nu in deze tijd meer digitaal. We
gaan niet minder surveilleren en er komen gelukkig weer colle-
ga's bij. Toch is de mooiste verbinding die je als wijkagent kan
hebben gewoon op de fiets in de wijk. Ik hoop dan ook dat
2023 ons als wijkagent meer tijd kan geven. Maar digitaal zijn
we binnenkort al meer en beter in verbinding. Hopelijk zien we
jullie in ons nieuwe account begin februari.

Wil je ons volgen? @Politie_Den_Bosch_West  ●

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

Een aantal bewoners van de eerste nieuw-
bouw in de buurt tussen de Copernicuslaan
en Ampèrestraat (Signatuur) hebben het ini-
tiatief genomen om een evenement te orga-
niseren rondom Kerstmis. Op 11 december
was er een gezellige bijeenkomst vanwege
het plaatsen van een kerstboom.

Het initiatief was vorig jaar al ontstaan. Ook
toen was er een kerstboom, maar moest
vanwege corona de festiviteit beperkt blijven.
Dit jaar kon men er echter vol voor gaan.
Een paar bewoners namen het voortouw en
vele andere bewoners droegen elk hun
steentje bij. De kerstboom was mogelijk
dankzij een bijdrage van het wijk- en dorps-
budget, maar daarnaast droegen de bewo-
ners ook zelf bij, ofwel financieel dan wel
door iets lekkers mee te brengen. Zo was er
glühwein, erwtensoep, koffie, thee en diverse
versnaperingen voor de inwendige mens.

Hoewel het best fris was deze zondag, kwa-
men diverse bewoners kijken naar de kerst-
boom met lichtjes, maar vooral om het gezellig
met elkaar te hebben. De bewoners hebben sowieso al regelmatig contact met elkaar en doen vaker dingen samen. Zo is er een
paar jaar geleden een barbecue geweest. Dat is iets wat ze komende zomer wel weer willen organiseren.   ●



Middelbare schoolspreekuur

Samen Gezond inloopspreekuur

Bureau Sociale Raadslieden

Buurtteam

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Donderdag

09.00 - 11.00 uur

11.00 - 12.00 uur

13.00 - 16.00 uur

10.00 - 12.00 uur

Wijkagent: per telefoon 0900 - 8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Tomas Sluiter of mailen naar tomas.sluiter@politie.nl
Opbouwwerkers, 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

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

wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl

Zernikestraat 2 
☎ 073 - 822 5380

www.farent.nl

 Maandag 09.00  -  12.00 uur
 Dinsdag 09.00  -  12.00 uur

13.00  -  16.00 uur
 Woensdag 13.00  -  16.00 uur
 Donderdag 09.00  -  12.00 uur

Dag allemaal,
Graag stel ik me voor! Mijn
naam is Godelieve Jans-
sen, ik ben maatschappelijk
werker in dienst van Farent
en vanaf januari van start
gegaan in het Buurtteam
Boschveld – Deuteren –
Paleiskwartier.  
Ik houd van mijn beroep,
denk graag mee bij ver-
schillende (levens)vragen
die je als mens kunt tegen-
komen. Mocht je bijvoor-
beeld zoekend zijn in jezelf
of in relatie tot anderen, je
weg zoeken in de maat-
schappij (die soms veel
vraagt) of praktische vra-
gen hebben, voel je wel-
kom deze te stellen. Ik kom in
contact met mensen via het aanmeldpunt KOO.

Met groet,
Godelieve Janssen   
Zernikestraat 2
Telefoon: 06 - 1513 5694 
email: godelievejanssen@farent.nl  ●

Mijn naam is Mieke van Bus-
sel, sinds 1 januari ben ik een
nieuwe collega in het Buurt-
team, werkzaam als mantel-
zorgconsulent. 

Ik heb hiervoor in andere
buurtteams gewerkt en naast
Boschveld ben ik werkzaam in
de Binnenstad. 
Ik ben er voor de mantelzor-
gers, mocht je vragen hebben
en niet goed weten waar je te-
recht moet in het zorgland-
schap, dan bel me gerust of
stuur me een berichtje.

Iedere (zorg)vraag is weer an-
ders en we kijken samen wel-
ke hulp of ondersteuning er
nodig is. Soms zijn een 'luiste-
rend oor' en tips voldoende. 
Ik werk op maandag, dinsdag
en donderdag. Wellicht tot
een snelle kennismaking!

Groeten Mieke
Telefoon: 06 - 4676 8116  ●

Sinds 1 januari 2023 kunnen alle bewoners van West ook bij
Wijkplein Boschveld terecht voor een gesprek over leefstijl.
Het gesprek kan gaan over allerlei onderwerpen, zoals sport,
bewegen, voeding, opvoeding, slapen, verslaving of sociale
activiteiten. Er is geen leeftijd aan gebonden.
Het Samen Gezond inloopspreekuur is een samenwerking
van GGD Hart voor Brabant, Farent en 'S-PORT.

Met het spreekuur willen wij inwoners ondersteunen bij hun
vragen op het gebied van leefstijl, waarbij de bewustwording
van een gezonde leefstijl centraal staat. Door de samenwer-
king wordt beoogd de inwoner breder en sneller te ondersteu-
nen, doordat er meer verbanden worden gelegd tussen de
verschillende disciplines. 

De inwoner hoeft zijn verhaal maar één keer te doen. Degene
die de intake doet, bekijkt welke ondersteuning de inwoner
kan gebruiken en schakelt zo nodig de hulp in van andere dis-
ciplines.

Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur bij het Wijkplein
Boschveld

Wijkplein Boschveld
Muna Mohamed
Wijkpleincoördinator Boschveld
munamohamed@farent.nl 
073 - 822 5380 / 06 - 1116 0269



Organiseert buurtactiviteiten
voor  kinderen tussen 4 en 12
jaar (basisschool). Is op de 
plekken waar ze kinderen
tegenkomt: op straat, bij het
speelveldje of in/bij de (brede)
school. Samen met de kinderen
bedenkt ze activiteiten. 

 Daarbij kiest ze altijd voor een 
 combinatie van leuk en leren. 

Biedt een luisterend oor en 
praktische hulp. Begeleiding is
snel inzetbaar en gericht op ver-
sterken van eigen kracht. Richt
zich onder andere op vragen rond-
om opvoeden, relaties, financiën,
eenzaamheid, rouw of depressiviteit. 
Gaat in een aantal gesprekken samen met jou in kaart bren-
gen wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen.

We ondersteunen mensen 
met een (soms niet zichtbare)
beperking door middel van
1 op 1 gesprekken. We advise-
ren, kijken naar passende op-
lossingen en bieden maatwerk.
Dit kunnen we doen samen met je
netwerk. Zo zorgen we dat mensen
MEE kunnen doen in de maatschappij. 

Opbouwwerkers brengen mensen 
met elkaar in contact. Ze zijn de
schakel tussen bewoners, vrijwilli-
gers, zorg, onderwijs, wonen, sport,
cultuur en werk. Ze ondersteunen
gemeenschappen. 

De opbouwwerker ondersteunt en adviseert, maar zet men-
sen ook in hun kracht om zelf in actie te komen en weer mee
te doen aan de samenleving. 

Biedt advies bij het opvoeden
en opgroeien van kinderen tus-
sen 0 en 18 jaar. Vragen van
ouders gaan over alledaagse
opvoedkwesties.
Geeft tips, adviezen en prak-
tisch uitvoerbare oplossingen.
Dat kan individueel, maar ouders
kunnen ook meedoen in verschillende
cursussen over opvoeden.

Zorgt u voor iemand al langere
tijd? 
Dat kan een familielid, kennis of
buur zijn. U kunt dan bij mij te-
recht. 
Samen bekijken we welke hulp er
nodig is. U kunt terecht voor een
luisterend oor, waarderingen, cur-
sussen, vragen en  de weg vinden in 
zorgland. Kortom alles wat u als 
mantelzorger nodig zou kunnen hebben!

Werkt vanuit de basisschool en is
bereikbaar voor kinderen, ouders
en leerkrachten. Geeft advies en
kortdurende ondersteuning op
maat. 
Samen met school, kind en ou-
ders werken we aan gezond op-
groeien, voorkomen van grotere
problemen en een veilige school. 

Waar nodig begeleiden we naar 
specialistische hulp.  

Schakel tussen buurtbewoners en
ruim 300 vrijwilligers die zich 
inzetten om ondersteuning te bie-
den aan mensen die zelfstandig
wonen. Ook mantelzorgers die eens
een middag of avond vrij willen zijn of
behoefte hebben aan ondersteuning,
kunnen de VTH inschakelen. VTH matcht 
hulpvragers en vrijwilligers. 

Ondersteunt de vrijwilligers op
het KOO-wijkplein die met ver-
stand van zaken u informatie en
advies geven op allerlei zaken. De
vrijwilligers helpen u bijvoorbeeld
met het invullen van formulieren, het
regelen van zaken op de computer en 
hebben samen met u contact met instanties.














