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Op 30 maart was er een rommelmarkt. De opbrengst ging naar gefeliciflapstaartbox, die hiervoor cadeaus koopt voor
kinderen uit arme gezinnen (Foto Michael Bögels)

Begin april was het warm en wat waterpret doet dan wonderen (Foto Nicole Pakker)
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Vanuit je woning zo in je atelier in stappen
Sinds enkele weken woont Judith Rosema¸ eigenaar van Het Inkt Atelier, met haar
vriend Michiel en hun twee kinderen in een van de nieuwe woningen van het 'Bewust Wonen Werken Boschveld' (BWWB) project. Het project met 23 duurzame en
ecologisch verantwoorde huizen is zo goed als bewoond. Judith vindt het nu al prima wonen in de multiculti wijk. Een leuke bijkomstigheid is dat haar nieuwe huis
vlak bij haar Inkt Atelier in de Gruyterfabriek ligt. Heel prettig om zo dichtbij te wonen, zegt Judith.
Judith: "Ik kende Boschveld niet. We hebben altijd vlakbij de Oosterplas gewoond.
Maar we waren al een poos op zoek naar een duurzaam ecologisch huis. Heel toevallig maakten we kennis met dit BWWB-project. Dat sprak ons aan. Het is wel een
lange ademproject geworden met veel overleg om het met elkaar eens te worden
over hoe te bouwen. Maar het resultaat is er! Ons huis is kleiner dan ons vorige
huis, maar groot genoeg. Toen we de sleutel kregen van ons nieuwe huis zijn we
meteen hard aan de slag gegaan. Het is geen cascohuis, maar er is wel veel te
doen. Dat doen we in eigen beheer, dat is voor ons ook financieel aantrekkelijker.
Michiel, mijn vriend, heeft intussen het stucwerk gedaan. We hebben leemstuc gebruikt dat in Afrika wordt gebruikt om hutjes te maken. Leemstuc is een combinatie
van klei en water, zand en stro wat goed moet worden gemengd. Het geeft een
mooie structuur. Leemstuc is wel wat kwetsbaar, maar het houdt goed de warmte
vast. De meeste blokken van BWWB zijn nu wel bewoond. Buiten moet nog veel
gebeuren: groenaanleg en bestrating. De binnentuin en de kas is een gezamenlijk
project, daar moeten we nog mee aan de slag. Maar het begin is er."
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Judith bezig met een Walvis

Inkt Atelier
Naast al het werk in het nieuwe huis is Judith ook druk met haar werk als grafisch
kunstenaar. Zij heeft haar eigen Inkt Atelier in de Gruyterfabriek. Judith heeft gestudeerd aan de kunstacademie in Den Bosch en studeerde af met linosnedes, etsen,
litho's en tekeningen. Ongeveer 15 jaar geleden is Judith met zeven andere kunstenaars begonnen in het parochiehuis – dat nu is gekraakt – bij het Kruisbroedershof.
Judith: "Na wat omzwervingen zit ik dus met mijn Inkt Atelier nu in de Gruyterfabriek
in een prima ruimte met leuke collega's." Ze wijst naar de tafel waarop afdrukken
liggen te drogen die gemaakt zijn door cursisten. "We doen hier ook papier scheppen met bloemen erin. Daarnaast geef ik ook workshops aan volwassenen en kinderen zoals etsen op hout, stempeltjes maken voor het bedrukken van een T-shirt
of een porseleinen bord. Dat kunnen cursisten allemaal zelf doen. Verder geef ik
ook kunst-educatieve projecten op basisscholen. Ik wil graag creativiteit bevorderen
bij kinderen."

Judith is vooral grafisch bezig. Ze wijst naar de walvissen die
zijn afgedrukt op hout. "Normaal doe ik dat op papier, maar ik
dacht dat moet ook op hout kunnen. Hout is hip en mooi. Ik heb
daarin al wat workshops gegeven." Naast workshops verzorgt
Judith ook creatieve kinderfeestjes, door de weeks en in de
weekenden.

Walvis

Of dat nog niet genoeg is werkt Judith ook nog in een team van
kunstenaars op de Noordkade in Veghel. "Ik vind het fantastisch
daar, het bruist er volop. Onze bedoeling is om naar scholen te
gaan met kunstprojecten. Ieder kind moet wekelijks in aanra-

Lazy Sunday Yoga
De dagen worden weer langer, de temperatuur stijgt en de
Boschveldtuin komt langzaam weer tot leven en bloeit op. Het
gras is voor het eerst dit jaar weer gemaaid en het belooft
weer een mooi veldje te worden.
Lazy Sunday Yoga kan van start!
Vanaf eerste Pinksterdag 20 mei zal bij droog weer iedere
zondag om 10 uur een rustige yogales gegeven worden in de
Boschveldtuin door Ilse Staps van Gaia Yoga. Deze les is voor
iedereen toegankelijk en op basis van 'pay as you feel'.
Aanmelden is niet nodig, je zoekt met je eigen mat of handdoek een plekje op het gras en vol is vol.
Wil je meer info over Lazy Sunday Yoga? Stuur me een berichtje op ilse@gaiayoga.nl of bel me op 06 - 2729 5042.
Kijk ook eens op de website: www.gaiayoga.nl

king komen met kunst en cultuur, vinden wij. Kinderen leren zo
beter en worden ook creatiever. Maar we zijn nu nog een creatieve denktank, we zijn nog de richting aan het bepalen, een
soort van leerplan ontwikkelen. We worden financieel gesteund
door Jumbo. Hoe mooi is dat?"
Nog even terug naar de walvis. Wat heb je daar mee? "Ik vind
ze gewoon heel leuk, heel mooi, heel groot en lief. Deze twee
uit handgeschept papier gemaakte walvissen komen bij het
Imagine Film Festival in het Eye (Amsterdam) te hangen. Ze
hingen eerder op de zolder bij het Werkwarenhuis. Door een
raampje kwam licht binnen dat op de witte walvissen schijnt.
Heel bijzonder was dat! "

KC Boschveld 60 jaar
KC Boschveld is alweer 60 jaar. Dit vieren we van 7 tot en met
9 mei. We gaan drie dagen feesten met de kinderen, ouders
en genodigden.
Dit jubileum wordt geopend om 08.30 uur met een reusachtige
schaar en veel partypoppers, daarna gaan we van start. De
eerste dag maken we er een spetterend ‘wereldmuziekfeest’
van. De kinderen krijgen een muziekworkshop waar ze verschillende muziekinstrumenten uit diverse landen gaan bespelen. Deze muziekworkshop wordt mede georganiseerd door
de 'klankenkaravaan'.
Wilt u dit muziekspektakel aanschouwen? Dan bent u van harte welkom op woensdag 7 mei om 13.30 uur op onze speelplaats.
Op dinsdag 8 mei gaan we zelf op reis. We stappen met zijn
allen in de bus en gaan spelen in Kids Wonderland of op
avontuur in Toverland.

Op woensdag 9 mei gaat de keuken open op onze school. We
gaan samen met de kinderen hapjes maken voor de ouders
en genodigden. Tussen al het kokkerellen door is er voor de
kinderen een spelcircuit. Een drukke ochtend die afgesloten
wordt met een heerlijke brunch.
Tekst: Mariëlle van Boekel
Tekst en foto: Ilse Staps
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Van opbouwwerker naar meubelmaker
We zijn weer eens te gast in het Boschveld Ambachtcentrum
(BAC), dit keer bij Anja Klimmer. Zij heeft een eenmans, nee
een eenvrouwbedrijf. Anja maakt met Cirkel Hout meubels voor
mensen die iets bijzonders willen. Hoe doet ze dat?

werkt als opbouwwerker. Maar tijdens mijn werk – waar ik overigens met plezier op terugkijk – kwam er steeds meer achter dat
ik meer van 'doen' houd en als opbouwwerker moet je juist anderen stimuleren om iets aan te pakken."

Vanaf 2010
"Het is een super werkplaats met veel mogelijkheden, geschikt voor zware machines. Ik deel
de werkplaats met René Alink. Jammer dat de
toekomst nog ongewis is, maar ik hoor wel dat
ze graag dit centrum willen behouden.

Broedplaats
"Het is een prachtige broedplaats voor creatieve
ambachtsmensen die allemaal mooie dingen
maken. Niet iedereen is hetzelfde of doet hetzelfde, dat is het leuke aan dit vak. Ben restaureert met name, hij knapt echte antieke meubels
op. En dat is een vak apart. Zo heeft ieder heeft
zijn specialiteit. We kunnen dus altijd bij elkaar
terecht met vragen. Ik ben hier voor de helft van
de week. René en ik delen de week als ware
doormidden. Dat betekent wel dat we iedere
keer alles moeten opruimen en netjes maken."
Ik kijk rond en denk: 'dat is een hele klus!"
"Ik maak vooral meubels voor privé personen. In
de praktijk maak ik vooral tafels en allerlei soorten kasten, zoals tv-kastjes, woonkamer- , boeken- en kledingkasten. Af en toe komt er ook
een heel aparte opdracht langs zoals een
saunacabine of een sierkastje voor een eeuwenoude familiebijbel. Mensen willen graag iets
moois wat past in hun huis. Vorig jaar was mijn
beste jaar, ik kreeg opdracht na opdracht. Dit
jaar moet nog op gang komen, maar het jaar is
nog pril."
Hoe staat het met je naamsbekendheid?
"Ik communiceer vooral via mijn website. Aan de
bezoekers van mijn website vraag ik altijd: hoe
komen jullie bij mij? Vaak is dan dat mensen op
internet gewoon gezocht hebben naar een meubelmaker in Den Bosch (en die zijn er veel) en
dan bij mij uitkomen. Ik heb ook voorbeelden
van mijn werk op de website staan, dan kunnen
mensen mijn werk proeven. Dan merk ik snel of
het hun smaak is’. Ik werk niet alleen met nieuw
hout, maar ik vind het ook leuk om hout her te
gebruiken. Bijvoorbeeld lokaal hout van Stichting Stadshout Den Bosch, van bomen die in
onze stad gekapt moesten worden, maar ook
van oude meubels die anders worden weggegooid. En dat hout, zeker het eikenhout, laat
zich goed hergebruiken. Alleen schaven en dan
is weer pico bello. Ik heb ooit van stoelen een
tafel gemaakt. Een hele klus. Soms denken
mensen dan dat ze goedkoper uit zijn, dat is helaas meestal niet zo, want de bewerking vraag
best veel tijd. Ik vind het soms moeilijk dit aan
mensen uit te leggen. Wat dat betreft zou ik misschien moeten leren nog een beetje zakelijker te
worden."
Nog even over de andere helft van de werkweek, wat doe je dan?
"Op bezoek gaan bij klanten, bedenken, ontwerpen en materiaal uitzoeken en bestellen kost
best veel tijd. Daar kan ik vaak de andere helft
van de week wel mee vullen. Maar ik werk ook
regelmatig op een sociale werkplaats in Helmond. Daar hebben je een dak- en thuislozen
Anja Klimmer, meubelmaakster bij Boschveld Ambachtcentrum
dagbesteding waar ik mensen begeleid, onder
andere op de timmerafdeling. Ik probeer zo menAnja is bezig met het maken van een bankstel met schuine lijsen een zinvolle dagbesteding te geven, niet altijd gemakkelijk.
nen. Het bankstel wordt deels bekleed met rode linoleum, geWel bijzonder."
combineerd met blank eikenhout, heel apart om te zien. De
Maar het hart van Anja ligt toch echt bij het maken van houten
ruimte staat heel vol met materialen, maar we vinden een plekje meubels. Nog iets zakelijker worden en dan zal dat vast lukken
in het midden om met Anja te praten. "Voordat ik hier ben bekijkend naar haar mooie producten!
gonnen, heb ik heel iets anders gedaan. Ik heb bij Divers ge-
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Ambassadeurs gaan Kindcentrum Boschveld promoten
Kindcentrum Boschveld is op zoek naar een betere afspiegeling
tussen allochtone en autochtone leerlingen. Op dit moment
heeft de school 110 leerlingen, waarvan zo'n 75% van allochtone afkomst is. Om een betere balans te kunnen realiseren gaat
de school ambassadeurs inzetten om leerlingen te werven.
Bram Platel is een van deze ambassadeurs. Zijn twee kinderen
zitten ook op deze school. Hoe gaan ze dit aanpakken?

dacht voor een kind dat geen taalprobleem heeft. Dat gaat heel
goed hier. Ik merk door het unit-onderwijs dat er heel veel aandacht is voor het kind. Er is aandacht naar beneden en naar boven. Een kind kan zich hier goed ontwikkelen. Daarnaast denken de kinderen niet in termen van afkomst. Ik vind het juist
waardevol dat ze verschillende culturen ervaren. Het is ook zeker niet zo dat alle buitenlandse kinderen meer aandacht nodig

Hans van Zoggel (links) en Bram Platel (rechts) zetten zich in om meer kinderen naar de basisschool te krijgen
We zitten aan tafel met Hans van Zoggel, directeur van de
school en ambassadeur Bram Platel om hierover te praten.
Hans: "Er zijn signalen dat ouders hun kinderen niet naar deze
school doen om de populatie en de kwaliteit van ons onderwijs.
Dat is een misverstand! Om die reden willen we graag een tegengeluid laten horen. Kijk, de vrijheid van onderwijs is een
hoog goed. En het is prima dat ouders vooral kijken naar het
onderwijsconcept en de kwaliteit, maar ook naar de populatie.
Past dat bij mijn kind? Kinderen die hier nu naar kinderopvang
gaan stromen niet per se door naar onze basisschool. Dat is
jammer, dat kan anders. Ik wil graag groeien met deze school
naar 180 a 190 leerlingen en een balans tussen autochtone en
allochtone kinderen die de (veranderende) wijk weerspiegelt. Er
zijn nu nog veel kinderen die hier wonen, maar niet hier naar
school gaan. Ouders staan kennelijk liever een half jaar op een
wachtlijst dan voor onze school te kiezen.
Is er sprake van koudwatervrees?
"Wellicht, de kwaliteit van onze school wordt misschien te snel
gekoppeld aan de populatie op onze school. Natuurlijk komen
hier kinderen met een taalachterstand binnen of een taalontwikkelingsstoornis. Dat kan ik niet ontkennen. Maar kinderen kunnen al voordat ze vier zijn bij ons worden begeleid."
Bram: "Toen we hier kwamen wonen zijn we ook gaan rondkijken welke school het beste past bij onze twee kinderen. Ik vind
dit een hele leuke en moderne school. Er is ook voldoende aan-

hebben. Mijn kinderen praten niet over ras of afkomst, dat is
niet aan de orde. In hun vriendengroep zitten allerlei kinderen,
ook met een taalachterstand. Kinderen trekken elkaar mee en
leren van elkaar. Dat is mooi."

Ambassadeurs

"Bij de uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs is amper een
niveauverschil aan de orde", aldus Hans. "Bij ons gaan ook jongeren van andere afkomst naar het Gymnasium. Al met al willen we graag dat ouders de moeite nemen om ter oriëntatie een
gesprek met ons aan te gaan of naar onze open dagen te komen. We hebben drie inloopdagen: het begin, het midden en
aan het einde van het schooljaar. En verder gaat Bram als ambassadeur onze school promoten door gesprekken aan te gaan
met ouders. Met Kanteel hebben we ook een nieuwe folder ontwikkeld over ons leerplan. Deze folder wordt straks verspreid
als de nieuwe huizen hierachter (CPO-project - redactie) worden opgeleverd. We hebben een mooie BBS met veel mogelijkheden. Alles onder een dak, maatschappelijke ondersteuning,
alle vormen van dienstverlening en kinderopvang. De BBS
heeft enorm veel te bieden voor iedereen in de wijk, en wij ontwikkelen ons ook met de veranderingen in de wijk. Zonder enige twijfel durven wij te zeggen dat de basisschool geschikt is
voor alle kinderen, ongeacht hun instromingsniveau."

Redacteuren gezocht
De Buurtkrant wordt nu samengesteld door vier kern redacteuren en een aantal redacteuren die artikelen aanleveren. De
Buurtkrant kan alleen bestaan als de verhalen uit de buurt ook
daadwerkelijk in beeld worden gebracht. Die verhalen zitten bij
de bewoners van de wijk en bij de mensen die in de wijk werken. Hoewel het de redactie nog steeds lukt om een verscheidenheid aan verhalen in woord en beeld te brengen, zijn we
toch op zoek naar meer redacteuren. We zijn vooral op zoek
naar jongeren die wat over de wijk of hun activiteiten willen
schrijven, maar ook naar mensen die interesses hebben die nu
te weinig worden belicht.

Hoewel het niet direct nodig is om in de kern redactie te zitten,
is dit wel mogelijk. Als Buurtkrant willen we ook met de tijd meegaan, maar dan is (nieuwe) input wel wenselijk. Wel vragen we
om de artikelen digitaal aan te leveren.
Er zijn nog steeds veel mensen die de (papieren) Buurtkrant
graag lezen, ondanks de voortschrijdende digitalisering.
Wilt u artikelen schrijven en / of deel uitmaken van de kern redactie, neem dan contact op via mail
buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
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Ieder kind verdient een verjaardagsfeestje!
Laura Swart en Mirjam van Lierop hebben in het Kindcentrum
Boschveld de cheque al klaar liggen. Het bedrag blijft nog even
geheim. Het is wachten op Inge Hendriks en Monique Wetzels
van de Gefelicifloepstaartbox. Zij komen de cheque in ontvangst nemen. Een week lang heeft het Kindcentrum via allerlei
activiteiten geld ingezameld voor een goed doel dat past bij de
sfeer van Boschveld. Laura kijkt op haar horloge. Waar blijven
ze nou? "Daar zijn ze", roept Laura enthousiast.
De Gefelicifloepstaartbox verzorgt verjaardagspakketten voor
kinderen van 1 tot en met 12 jaar in regio 073. Hun motto: ‘Ieder kind verdient een verjaardagsfeestje’. Maar deze goed gevulde verjaardagspakketten zijn bestemd voor kinderen van
ouders die op of onder de armoedegrens leven. De inmiddels
driejarige stichting Gefelicifloepstaartbox is puur afhankelijk van
sponsoren en donaties en gelukkig gaat dat crescendo. Inge
Hendriks is voorzitter en Monique Wetzer is bestuurslid. Het totale team bestaat uit twaalf betrokken vrijwilligers die met veel
enthousiasme de boxen vullen. Monique noemt de Gefelici-

Uit de hand gelopen hobby

En zo is de uit de hand gelopen hobby groter en groter geworden. Wat begon in de huiskamer is gegroeid naar een grote opslagruimte aan de Poeldonkweg. "We huren de ruimte van de
BIM en de gemeente betaalt de servicekosten. Daarnaast hebben we ook nog de beschikking over een garagebox van BrabantWonen. De Gefelicifloepstaartbox is nu vijf jaar actief en
werkt nauw samen met Divers en met bewindvoerders. Ze verzorgen vaak de aanmelding bij ons. De ouders krijgen bewust
géén geld van ons, maar een box gevuld met allerlei leuke verjaardagsbenodigheden zoals slingers, ballonen, cadeautjes,
taart, pannenkoekenmix, chips, ranja en ook schooltraktaties.
Weet je, acht van de tien kinderen onder of op de armoedegrens worden ziek gemeld op de dag dat ze zouden trakteren
voor hun verjaardag. Dat is heel sneu! Vorig jaar hebben we
361 boxen verzorgd. We draaien bijna volle werkweken. Dat is
best hard werken, maar de verborgen armoede is het in Bossche best groot. Zo'n 4000 kinderen leven onder of op de armoedegrens."

Laura Swart, Inge Hendriks en Mirjam van Lierop met de opbrengst van diverse acties
floepstaartbox een uit de hand gelopen hobby. Monique: "Na de
geboorte van mijn eerste kind lukte het niet meer om te gaan
werken, maar ik wilde heel graag iets blijven betekenen voor de
maatschappij. Ik sprak toevallig een moeder wiens kind de volgende dag jarig was, maar er was geen geld voor een traktatie."
'We kunnen zijn verjaardag niet vieren', zei ze. En zo is bij mij
het idee ontstaan om van alles te gaan inzamelen zodat zijn
verjaardag toch kon worden gevierd. Ik weet uit eigen ervaring
hoe leuk een verjaardagsfeestje is voor een kind. Via Facebook
heb ik toen meteen een oproep gedaan voor het inzamelen van
leuke cadeautjes. Aan het eind van de middag stond mijn gang
vol met allerlei leuke kadootjes. Ongelooflijk! Ook had iemand
een taart besteld."
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Kinderen blij maken
Intussen heeft de Gefelicifloepstaartbox al landelijke bekendheid. Het programma ‘Hart van Nederland’ van SBS heeft namelijk ook aandacht besteed aan dit mooie initiatief! En dat is
meer dan terecht! De initiatiefneemsters Laura en Mirjam zijn
blij met het bedrag dat ze in Boschveld met de sponsorloop en
de rommelmarkt hebben opgehaald voor dit fraaie doel. Hoogste tijd om het bedrag te onthullen. Ze zijn verrast over de
hoogte van het bedrag. Er is maar liefst 724,51 euro opgehaald.
Dat is heel mooi. Daar kunnen ze weer vijftien kinderen blij mee
maken, want ieder kind verdient een verjaardagsfeestje!

Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit
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ReparatieStraat Boschveld krijgt kapotte spullen weer aan de praat
"Weggooien kun je altijd nog doen"
De ReparatieStraat in Boschveld is al weer zo'n acht jaar bezig.
Eerst in een ruimte naast Grasso, sinds enkele jaren in Copernikkel aan de Copernicuslaan in het winkelcentrum van Boschveld. Elke tweede zaterdag van de maand van 12.00 tot 15.00
uur komen bewoners met hun kapotte spullen hier naartoe om
ze samen met iemand van de ReparatieStraat op te knappen.
"Altijd samen,",legt Willem van Engelen uit. "Dan snijdt het mes
aan twee kanten: wat kapot is doet het weer en je steekt er nog
wat van op ook."
Net als Willem van Engelen is Rien Mertens iemand van het
eerste uur. "Samen met Leidi Haaijer, Mike van Dartel, Kai Herwijn, Jonneke Hermans, Ahmad Motlagh en Claudia van Laarhoven zijn wij maandelijks in touw om kapotte spullen heel te
krijgen. In de meeste gevallen lukt dat ook. Het is dus altijd zinnig om naar de ReparatieStraat te komen om samen met ons te
proberen wat kapot is weer te maken. Weggooien kun je altijd
nog doen."

ting. Iemand verkoopt en ruilt zaden en eetbare bloemen. Je
ontmoet andere bewoners, je maakt een praatje, je steekt er
wat van op en het is nog eens gezellig ook. Hoogstwaarschijnlijk gaat wat kapot was weer heel mee naar huis. Wat wil je
meer?"

Weer aan de praat
De Klussendienst is ook van de partij. Als het ReparatieStraat
is, doet zij kleine klusjes tot een half uur bij bewoners thuis.
Gratis ook nog. Ook mensen van de Ruilkring zijn vaak aanwezig en Maakplaats073 laat regelmatig zijn technische kunstjes
zien. "We werken ook met andere reparatiecafés in Den Bosch
en Vught samen", vertelt Willem. "Als wij iets niet kunnen maken, is dat ergens anders misschien wel mogelijk. Bijvoorbeeld
in Vught zit iemand die alles weet van Senseo-koffiezetters. Wij
hebben weer andere specialiteiten in huis. Rien weet veel over
elektronica, Mike over computers, Leidi over kleding en ik over
fietsen en stofzuigers. En belangrijk: we hebben er zelf ook erg

ReparatieStraat van 14 april dit jaar.

Voor je portemonnee
Willem: "We maken alles wat draagbaar is. Koffiezetapparaten,
waterkokers, strijkijzers, stofzuigers, naaimachines, krultangen
en mixers bijvoorbeeld. Net als fietsen, kleding en computers.
Eigenlijk alles wat bewoners bij Copernikkel weten te krijgen.
Dat is fijn voor je portemonnee en niet minder voor het milieu.
De ReparatieStraat is duurzaam en groen. We recyclen zoveel
als we kunnen. Sommige apparaten zijn door fabrikanten zo in
elkaar gezet dat je die niet zomaar meer open krijgt en daardoor gedwongen bent een nieuw exemplaar te kopen. We hebben daar speciaal gereedschap voor en vaak krijgen we het
dan toch voor elkaar."

En nog gezellig ook
"Het is altijd gezellig bij de ReparatieStraat", legt Rien uit. "Het
is een komen en gaan van mensen en er is van alles te doen.
De koffie en thee staan klaar, volwassenen buurten en kinderen
doen spelletjes. Vaak maakt de BoschveldWereldkeuken lekkere hapjes en zorgt de Boschveldband voor de muzikale omlijs-

veel plezier in."

Met handige handen
"We zijn op zoek naar andere 'handige handen' die met ons en
samen met bewoners kapotte apparaten, kleding, computers,
fietsen en andere dingen willen repareren of gastvrouw en gastheer willen zijn", zegt Rien. "Met meer mensen kunnen we
meer doen. Onderling is de sfeer altijd goed en je krijgt er veel
waardering voor terug. Kom anders een keertje kijken of spreek
iets met ons af. De eerstvolgende keren van de Reparatiestraat
zijn op zaterdag 12 mei en 9 juni."

Meer weten of meedoen?
Bel (06 - 2521 5340) of mail naar info@copernikkel.nl naar Copernikkel. Of loop even binnen aan de Copernicuslaan 308 in
het winkelcentrum van Boschveld.
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Zernikestraat 2
☎ 073 • 822 5380
info@wijkpleinboschveld.nl
Zie www.divers.nl voor
activiteiten en actuele
spreekuren

Openingstijden Wijkplein
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

09.00
13.00
13.00
09.00
09.00

•
•
•
•
•

Zernikestraat 2
☎ 073 - 822 5380

12.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
12.00 uur
12.00 uur

www.divers.nl

Spreekuren Wijkplein
Organisatie

Medewerker

Dag

Tijd

Bureau Sociale Raadslieden

Maaike de Ruijter

Maandag

09.00 - 12.00

Mantelzorg

Claudia ten Hove

Maandag

11.00 - 12.00

Buurtteam

Anja Ligtvoet / John Wildenberg

Maandag

13.00 - 14.30

Buurtteam

Laurette Pinxt / Tessa Tomasini

Woensdag

10.00 - 11.30

Divers Vrijwillige Thuishulp (VTH)

Wim Huiskamp / Marian Tuerlings

Donderdag

11.00 - 12.00

Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar Remko de Vries
Email: remko.de.vries@politie.nl
De wijkwerkers, Michel Lensen & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur meer. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail.
Michel Lensen: 06 - 5478 4859 of m.lensen@divers.nl
Wim Smeets: 06 - 2159 4960 of w.smeets@divers.nl

KlupPlus - activiteiten voor volwassenen in Boschveld
Wat zou u nog eens willen leren? Welke hobby zou u graag willen oppakken?
Wat lijkt u leuk om te doen met andere bewoners uit de wijk?
Misschien een taal leren? Meer leren over tekenen / schilderen? Samen wekenlang leren basketballen? Meer info over gezond en ongezond eten? Een kookworkshop?
Het zijn een aantal voorbeelden om u aan het denken te zetten.
Al jarenlang bestaat er op de Brede Bossche Scholen KlupUp,
naschools aanbod voor kinderen.
Sinds dit schooljaar is er nu ook KlupPlus, activiteitenaanbod
voor volwassenen uit de wijk.
Afgelopen maanden zijn de eerste activiteiten geweest, waar
mensen uit de wijk met plezier aan mee hebben gedaan. Denk
hierbij aan Oriëntaals dansen, wandelen in de wijk, sporten in
de avond, zangles etc.
Na de zomervakantie willen we starten met een tweede periode
van 10 weken, waarin we weer nieuwe activiteiten aanbieden.
We willen het liefste natuurlijk van u horen wat u leuk lijkt en
waarvoor u wel het huis uit zou gaan.
Het mag van alles zijn!
Veelal vragen we een kleine bijdrage of is het gratis.
Iedereen is welkom en mag meedoen!

KlupPlus is een samenwerking in de BBS tussen diverse partijen, waaronder GGD, ’s-PORT, de Muzerije, Divers en de bibliotheek.
Als u ideeën heeft, neem dan gerust contact op met de wijkwerker van Divers.
Ook als u het leuk vindt om zelfs iets te organiseren.
Tekst: Michel Lensen
Wijkwerk Welzijn Divers
m.lensen@divers.nl / 06 - 5478 4859

Buurtteam Boschveld Deuteren zoekt vrijwilligers danwel bewoners
die iets willen doen voor andere bewoners in de buurt
Het buurtteam is op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen
bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. Zowel bij incidentele als structurele activiteiten is dat het geval. Het kan gaan om
hulp bij kinderactiviteiten, taalontmoetingen, computerlessen,
gastvrouwen en kinderoppassen tijdens activiteiten van / voor
de ouders of ideeën die bewoners / vrijwilligers zelf aanleveren.

nemen met het buurtteam:
• per mail van het wijkplein Boschveld:
wijkplein.boschveld@divers.nl
• per telefoon van de wijkwerkers:
Michel Lensen 06 - 5478 4859
Wim Smeets 06 - 2159 4960

Daarnaast krijgt het buurtteam veel vragen van bewoners die
vaak verlegen zitten om (directe) hulp. De vragen die we krijgen
zijn heel divers. Het kan gaan om hulp bij klussen in huis, bij
boodschappen doen, bij het leren van de Nederlandse taal, bij
huiswerkbegeleiding, samen een bakje koffie nemen en een
praatje maken, computerhulp aan huis, enzovoort.

Op de volgende pagina ziet u een aantal concrete verzoeken
die nu openstaan.

Het type vrijwilliger/bewoner die we zoeken is:
• sterk en structureel inzetbaar en uiteindelijk in staat zelf verantwoordelijkheid te kunnen dragen en in staat zelfstandig te
kunnen opereren,
• flexibel inzetbaar, afhankelijk van de vraag die binnen komt.
Eigenlijk meer een bewoner die iets wil doen voor een ander in
de buurt.
Bij interesse of meer informatie hierover kunt u altijd contact op-
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Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor Wijkplein Boschveld
Voor Wijkplein Boschveld zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwilligers die affiniteit hebben met het invullen van formulieren, het ordenen van administratie, het lezen van officiële brieven en telefonische contacten met instanties. Beschikt u over
de volgende talenten:
- U kunt zich zowel mondeling als schriftelijk goed in het Nederlands uitdrukken.
- U kunt goed met mensen omgaan. Dat wil zeggen: u kunt
goed luisteren, u bent geduldig en u kunt lastige onderwerpen
duidelijk uitleggen aan anderen.
Dan zijn wij op zoek naar u!
Gewenste dagdelen zijn maandagochtend, maandagmiddag en
dinsdagmiddag.
U ondersteunt bewoners bij het invullen van allerlei (digitale)
formulieren en het beantwoorden van diverse hulpvragen op
onder andere het gebied van wonen, zorg, financiën, vrijwilli-

gerswerk, talent en maatschappelijke participatie. Daar waar uw
kennis of ervaring niet toereikend is kunt u een beroep doen op
uw collega vrijwilligers, spreekuurhouders, medewerkers van
Divers, Juvans, MEE en van andere interne en externe organisaties.
Het gaan diverse formulieren zoals:
• formulieren van Arbeidsmarkt en Sociale zaken
• de (collectieve) zorgverzekering
• het zoeken naar huisvestiging via o.a. woonservice
• aanvragen uitkeringen/ pensioenen
• aanvragen parkeervergunningen/ bezoekerskaartjes
• het schrijven van een eenvoudige (begeleidende) brief
• indien nodig simpele ondersteuning bieden bij de klantcomputer
• Bewoners die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, dagbesteding/activiteiten, scholing etc. koppelen aan een collega
Wij bieden u:
• scholing en begeleiding
• de mogelijkheid deel te nemen aan cursussen van de Vrijwilligersacademie
• goede samenwerking en overleggen met professionals en vrijwilligers
• U bent WA en ongeval verzekerd via de gemeente
• een vrijwilligersovereenkomst (zo weten we allebei wat we
van elkaar mogen verwachten)
• gezellige team uitjes
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek kunt u bellen of
e-mailen naar: Nancy van Lent: 06 - 1112 9681
n.vanlent@divers.nl
Tekst: Wim Smeets
Foto: Vrij van Internet

Wie helpt er mee om formulieren in te vullen?

Vrijwillige Thuishulp Boschveld / Deuteren
Wist u dat...
• Er veel mensen zijn in uw wijk die nog zelfstandig wonen,
maar dat niet zouden kunnen zonder de hulp van vrijwilligers.
Mensen die zelfstandig wonen, maar vanwege ouderdom of
een beperking zelf iets niet meer kunnen en daarbij geholpen
worden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld boodschappen doen,
tuinonderhoud, administratieve hulp, (rolstoel)wandelen of gewoon iemand gezelschap houden die erg eenzaam is.

• Met een uurtje of 2 per week kunt u al heel veel betekenen
voor iemand.

• Voor informatie of om u aan te melden kunt u terecht bij:
Wim Huiskamp
Vrijwillige Thuishulp Divers
w.huiskamp@divers.nl
06 - 5026 5019

Oproep: wie vindt het leuk om
zangles te geven?!
Een jonge vrouw in Boschveld zou dolgraag zangles krijgen!
Haar droom is om haar zangkwaliteiten zodanig te verbeteren
dat ze zich kan opgeven voor Idols of een andere talentenshow!
Helaas zijn professionele zanglessen te duur, dus zoekt ze naar
iemand die haar vrijwillig wil helpen.
Wie heeft er een uurtje of twee per week vrij en wil haar wel op
weg helpen?
Jullie kunnen samen met elkaar afspraken maken over hoe en
wat.
Neem gerust contact op met interesse of voor vragen.
Groetjes,
Michel Lensen
Wijkwerk Welzijn Divers
06 - 5478 4859 / m.lensen@divers.nl
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Activiteiten
kalender
BBS
Boschveld

Yassine Mami
☎ 06 - 2789 2587
y.mami@s-hertogenbosch.nl

Activiteit Maandag

Voor wie

Tijd

Kosten

Wijkplein

Bewoners Boschveld

09.00 tot 12.00

Gratis, zie ook pagina 8

Sagenn Taallessen

Anderstaligen

09.00 tot 12.00

Zie www.sagenn.nl

Wijkplein

Bewoners Boschveld

13.00 tot 16.00

Gratis, zie ook pagina 8

Balletles Dorry Langenberg

Kinderen en volwassenen 17.30 tot 21.00

Zie www.dorrylangenberg.nl

Activiteit Dinsdag

Voor wie

Tijd

Kosten

BBS Klup Plus: Orientaalse dans Vrouwen uit Boschveld

08.30 tot 10.00

Gratis; zie www.sadiya.nl

Wandelen buurtbewoners

Bewoners Boschveld

10.00 tot 11.00

Gratis

Meer met elkaar koffie inloop

Marokkaanse vrouwen uit 13.00 tot 15.00
Boschveld
Bewoners Boschveld
13.00 tot 16.00

Gratis

BBS Klup Up Workshop electrotechniek
BBS Klup Up: Breakdance
Muzerije
Dansstudio Dorry Langenberg

Kinderen

Gratis

Kinderen en volwassenen 17.30 tot 21.00

Zie www.dorrylangenberg.nl

Vrouwensport en break-out
training

Kinderen en volwassenen 19.30 tot 21.00

€ 2 per persoon

Activiteit Woensdag

Voor wie

Tijd

Kosten

Wijkplein

Bewoners Boschveld

09.00 tot 12.00

Gratis, zie ook pagina 8

Sagenn Taallessen

Anderstaligen

09.00 tot 12.00

Zie www.sagenn.nl

BBS Klup Plus: lekker koken
voor weinig geld
BBS Klup Up: Kidsclub en
Meidenclub
Huiswerkbegeleiding

Bewoners Boschveld

10.00 tot 12.30

€ 2 per persoon

Meisjes uit Boschveld

13.00 tot 15.30

Gratis

Kinderen BBS Boschveld 13.00 tot 15.30

Gratis via school

Sagenn Taallessen

Anderstaligen

13.00 tot 16.00

Zie www.sagenn.nl

Boksveld Fit

Bewoners Boschveld

17.30 tot 19.30

Gratis

Resto van Harte

Bewoners Boschveld

18.00 tot 19.30

€7 per persoon/ maaltijd

Taalontmoeting mannen

Anderstaligen

19.00 tot 21.00

Gratis

Wijkplein
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Kinderen

14.30 tot 16.00

Gratis, zie ook pagina 8

Gratis voor bewoners

Activiteit Donderdag

Voor wie

Tijd

Kosten

Wijkplein

Bewoners Boschveld

09.00 tot 12.00

Gratis, zie ook pagina 8

Meer met Elkaar Turkse Inloop

Turkse vrouwen

13.00 tot 14.30

Gratis

Pastoraal Buurtwerk

Anderstaligen

13.00 tot 15.00

Gratis

Ouderkamer Kindcentrum
Boschveld
BBS Klup Up: Boksen

Ouders

13.00 tot 14.30

Gratis

Kinderen

14.30 tot 15.30

Gratis

Pastoraal Buurtwerk Taal en
Ontmoeting
Klaverjasclub

Anderstalige mannen

19.00 tot 20.30

Gratis

Volwassenen

19.30 tot 21.00

€ 10 per maand

Activiteit Vrijdag

Voor wie

Tijd

Kosten

Taalontmoeting vrouwen

Anderstalige vrouwen

09.00 tot 11.30

Gratis

Turkse vrouweninloop

Turkse vrouwen

09.30 tot 11.30

Gratis

Gezonde lunch (1 maal per 2
weken)
Sagenn Taallessen

Kinderen en ouders

12.00 tot 14.00

€ 2 per persoon

Anderstaligen

13.00 tot 16.00

Zie www.sagenn.nl

Pukkiesport

Peuters

15.30 tot 17.00

Gratis

Activiteit Zaterdag

Voor wie

Tijd

Kosten

Balletles Dorry Langenberg

Kinderen

10.00 tot 13.30

Zie www.dorrylangenberg.nl

SSGH Arabische les

Somalische kinderen

12.00 tot 17.00

BBS Boschveld
Zernikestraat 2, 5223 CD 'S-Hertogenbosch
073 - 822 5350 / boschveld@beheerbbs.nl
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Edisonstraat 28
☎ 073 -623 3195

Tekst: Nicole Pakker
E-mail: info@obboschveld.nl

Foto's: Nicole Pakker

Groen en Spelen
Eind april werd het opeens een weekje erg zomers. Daarna
ging de temperatuur toch weer een paar graadjes naar beneden en kwam er regen. Prima weer voor alle bomen, struiken
en planten om in bloesem en blad te komen. De wijk kleurt
deze weken roze, wit en knalgroen. Bewoners genieten hiervan
tijdens een wandelingetje en kletsen buiten bij. We mogen 25
nieuwe kinderen in de wijk welkom heten die in BWWB-project
zijn komen wonen en net als veel andere kinderen lekker buiten
spelen. Zij hebben het speelplein bij de BBS en ook zandhopen rond hun huizen en de waterpomp in de Boschveldtuin al
ontdekt.
De werkgroep Groen en Spelen van de wijkraad bestond, na
het verlies van Kees Heemskerk, nog maar uit één deelnemer,
de auteur van dit artikel. Via het Boschveldoverleg, BWWB, bewonersvereniging Veemarktkwartier en de aanstaande bewoners van de nieuwbouw Paardskerkhofweg zijn er vlot drie nieuwe leden gevonden, die zich hard willen maken voor de inrichting van de openbare ruimte, het groen en de speelplekken in
Boschveld. Hannie Borsetti, Nina Hagoort en Lonneke Munnichs gaan samen met Nicole Pakker met nieuwe energie aan
de slag!
Het zeswekelijks overleg met de gemeente is weer opgepakt en
ook door andere contacten en inspanningen proberen we er
voor te zorgen dat de openbare ruimte in Boschveld groen, veilig en mooi wordt en blijft.
De werkgroep Groen en Spelen hield en houdt zich onder andere met de volgende onderwerpen bezig:

Paardskerkhofweg en Bewust Wonen Werken
Boschveld (CPO-project)

Het gaat deze maanden hard met de nieuwbouw aan de
Paardskerkhofweg, bij veel huizen is de top al bereikt. We
checken af en toe of de aannemer de nieuwe aanplant en bomen aan de Paardskerkhofweg heel houdt en ook proberen we
dat de bestaande bomen langs het oude spoorlijntje behouden
blijven.
Inmiddels wordt nu ook de buitenruimte rond BWWB ingericht.
De parkeerplaatsen en trottoirs aan de Zernikestraat krijgen
vorm. Het ontbrekende voetpad vanaf de Parallelweg naar de
Paardskerkhofweg en de Brabanthallen wordt aangelegd, maar
helaas niet zoals wij hadden voorgesteld. Alle bomen en struiken worden pas in het najaar geplant, dus het blijft helaas nog
een tijdje kaal.
BWWB heeft begin mei goede grond besteld voor hun binnentuin en in een strook rondom hun project, zodat de bewoners
hun tuinen kunnen gaan aanleggen. Intussen zijn de 25 nieuwe
kinderen die in project zijn komen aan het buitenspelen in de
zandhopen.

Bestaande waardevolle bomen

De gemeente heeft onlangs een nieuwe digitale kaart aan alle
wijk- en dorpsraden gestuurd met de gemeentelijke bomen en
aangeduid welke bomen zij waardevol vinden. In Boschveld
staan ongeveer 1000 bomen en daarvan zijn er, los van de
waardevolle lanen zoals de Parallelweg en de Chr. Huygensweg, maar 20 aangemerkt als waardevol.
Een beetje weinig vinden wij. De maand mei hebben wij tijd gekregen om de kaart te controleren en meer bomen als waardevol voor te stellen, zodat die beter beschermd en behouden
worden. We gaan ons best doen om zoveel mogelijk waardevolle bomen in Boschveld op de kaart te krijgen. Als u tips heeft:
geef ze aan ons door!
De bomendeskundigen van de gemeente beoordelen dan van
alle wijken de reacties en maken er één zogenaamde. Groene
Kaart van die bij het Bomenbeleidsplan komt en zo status geeft
aan de te beschermen bomen.

De inrichting van CPO-project laat nog op zich wachten

Koestraat

De gemeente heeft besloten geen bijdrage te leveren aan de
gewenste herinrichting van de speelplek in de Koestraat. De
bewoners beraden zich nu wat ze met hun mooie plan gaan
doen. Hopelijk zijn er andere sponsors te vinden zodat de kinderen daar een fijnere plek krijgen om te spelen.

Nieuwbouw Hart van Boschveld vordert gestaag
Sommige bomen hebben het zwaar te verduren

Nieuwe bomen en struiken
We gaan de lijst met nieuw te planten bomen, struiken en heesters nog checken, zodat alles wat afgelopen najaar beloofd is
door de gemeente, er ook werkelijk komt. Ook houden we in de
gaten of er op plekken waar gebouwd of gerenoveerd wordt,
bomen beschermd worden en zo min mogelijk andere planten
en struiken worden vernield. Als er wel beplanting kapot gemaakt is, gaan we er bij de gemeente achteraan dat die na het
werk weer netjes hersteld wordt door de aannemers, zoals bijvoorbeeld in de Van Musschenbroekstraat.
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Groene Hart en park Copernicuslaan
Na lang wachten hebben we het verslag van de ontwerp-sessie
van 4 december ontvangen en een uitnodiging voor een vervolgbijeenkomst over de inrichting van dit deel van Boschveld.
Die zal rond eind mei gaan plaatsvinden. We hopen dat er dan
een kaart wordt gepresenteerd waarin onze eerdere ideeën zijn
opgenomen.
Onderwerpen die de komende tijd ook onze aandacht gaan vragen zijn:
- het EKP / inrichting Spoorzone / Parallelweg;
- de buitenruimte van Vlek 3 (nieuwbouw rond de kerk en oude
school ‘t Boschveld).

Edisonstraat 28
☎ 073 -623 3195

E-mail: info@obboschveld.nl

Tekst: Marlijn van Dalen
Foto's: Nicole Pakker en Marlijn van Dalen

Beste wijkbewoners en tuinvrienden,

Kraampje met opgekweekte plantjes
In de Reparatiestraat hebben we afgelopen maand gestaan met
een kraampje van de Boschveldtuin. Het was een succes. Mensen zijn blij gemaakt met opgekweekte plantjes (iemand van
onze tuin is daar een kei in!) in ruil voor een klein bedrag. Daarmee kunnen wij dan weer potgrond kopen of bijvoorbeeld materialen voor activiteiten bekostigen.
Binnenkort wordt er een tarp gemaakt op de tuin, dit is een
groot doek die wordt gespannen over het grasveld. Deze is gesubsidieerd vanuit wijk- en dorpsbudget. Zo kunnen we op zonnige dagen genieten van een stukje schaduw in de tuin. In de
schaduw drinken we dan gezellig een glas limonade of een kop
thee of koffie voor de liefhebber. Er is altijd wel wat lekkers bij!
In mei kan er nog van alles gezaaid worden! Bietjes, wortelen
en van allerlei slasoorten. Met sperziebonen, courgettes en bijvoorbeeld maïs is het toch aan te raden nog uit te kijken in mei,
want deze kunnen niet goed tegen vorst en het kan nog steeds
vriezen. Na de ijsheiligen (11 tot en met 14 mei) neemt de kans
op vorst sterk af.

Zondag 13 mei is het moederdag

Pluk dit jaar bijvoorbeeld eens een bosje madeliefjes voor je
moeder. Ze staan in overvloed op elk grasveld.
De Latijnse naam: Bellis perennis staat voor eeuwige schoonheid of alle jaren mooi. Dat is toch een lief en goedkoop cadeau!

Biodiversiteit, ook in de Boschveldtuin
den groeien of alleen maar eenden zouden zijn, dat gaat toch
niet?! De verschillende soorten houden de natuur in balans en
evenwicht. Samen vormen ze de levende en productieve natuur.
In alle provincies van Nederland worden activiteiten georganiseerd om daar aandacht voor te vragen. Alle Nederlanders worden uitgenodigd om zelf te komen ontdekken wat biodiversiteit
betekent op natuurterreinen, boerderijen of botanische tuinen.
Zoals u kunt zien, als u eens langsloopt, doen wij in de Boschveldtuin veel aan biodiversiteit. Er groeien van allerlei bloemen
en planten naast en door elkaar en ook is er veel aandacht voor
de kleine diertjes in de aarde. De bijen hebben ook een heel fijn
plekje in ons bijen hotel.

Een bloemetje voor moederdag

22 mei is het de dag van de biodiversiteit
Biodiversiteit is de verzamelnaam voor de vele verschillende
micro-organismen, dieren- en plantensoorten. Dat is belangrijk,
want stel je voor dat er op aarde alleen maar madeliefjes zou-

Het is ineens volop zonnig en daarmee super groen in de tuin!
Alles schiet de grond uit en staat in bloei! Er zitten al kleine besjes aan de bessenstruiken en de appel- en perenbomen zitten
vol met bloesem. Ook in de bakken gaat het goed.
Helaas komt met zon naast al het goede ook het onkruid met
veel tegelijk naar boven. Het is een hele klus om het gras en de
andere soorten plantjes die we liever niet zien (want ze drinken
het water op van de beplanting dat we wel willen) weg te halen.
Dus als je groene vingers hebt en lekker een middagje buiten in
de zon wil zijn?! Kom graag helpen bij ons in de Boschveldtuin.
Heb je een vraag of wil je contact hebben met iemand van de
Boschveldtuin? Mail naar: info@boschveldtuin.nl of kijk op:
www.boschveldtuin.nl
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Edisonstraat 28
☎ 073 -623 3195

Tekst: Alfred Heeroma / Johannes Lijzen
E-mail: info@obboschveld.nl

Foto: Alfred Heeroma

Boschveldoverleg
Zeven keer per jaar wordt het Boschveldoverleg georganiseerd. Enerzijds worden bewoners geïnformeerd over lopende
zaken, anderzijds kunnen professionals zich laten informeren
over wat er onder de bewoners leeft.

iets gedaan de luifels. Er is echter meer nodig om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Het vestigen van een bekende supermarkt is afgeketst. De vraag is nu wat er voor mogelijkheden zijn om het winkelcentrum. Het gaat dan niet alleen om
het winkelaanbod, maar ook om de aanpak van het Van Coehoornplein, de luifel aan de voorkant en eventueel de woningen
boven het winkelcentrum.

Tijdens het vorige overleg op 12 maart 2018 werd er onder andere gesproken over het kunstwerk dat aan de voormalige basisschool hangt. Het plexiglazen object is
al licht beschadigd. Het is de bedoeling
dat voordat het gebouw van de voormalige basisschool wordt gesloopt, het kunstwerk wordt verwijderd. Wanneer die
sloop plaatsvindt is nog niet bekend. De
plannen voor de nieuwbouwwoningen
zijn nog steeds niet klaar. De verwachting
is dat de sloop pas op zijn vroegst eind
dit jaar kan plaatsvinden, maar waarschijnlijk later. Het kunstwerk zal een
plekje krijgen in de Hambaken.
Een paar weken voor de vergadering is
Kees Heemskerk plots overleden. Hij was
de drijvende kracht achter veel zaken en
veel mensen in de wijk kenden hem of
hadden wel eens met hem te maken gehad. De bewoners willen iets doen zodat
hij niet wordt vergeten. Gedacht wordt
aan een parkje met zijn naam of anderszins een herinneringsplek. Dit zal dan wel
in overleg met de familie van hem moeten worden afgestemd.
Er werd ook een toelichting gegeven op
het wijk- en buurtonderzoek. Dit vindt
elke twee jaar plaats in opdracht van de
gemeente. De aanwezigen gaven aan
dat de mensen die een vragenlijst voorgelegd krijgen een representatieve afspiegeling moet zijn van de wijk. Ook zal
het niet alleen digitaal mogen, maar zal
er ook telefonisch of met huisbezoeken
Hoe kan de omgeving van containers verbeterd worden?
informatie moeten worden ingewonnen.
Als de gegevens eenmaal bekend zijn, dan
Verder zal er gesproken worden over de aanpak van illegale
zullen deze met de bijbehorende tekst met een kleine groep
stort in de wijk. Dit blijft een hardnekkig probleem. Hoewel er
vertegenwoordigers van de wijk worden besproken. Dit kan een boetes worden uitgedeeld als de daders kunnen worden achterverkeerde interpretatie voorkomen. De wijze waarop de gegehaald, is er meer nodig. Vorig jaar werd als mogelijke oplossing
vens in 2016 werden gepresenteerd heeft namelijk nogal wat
genoemd het verfraaien van de inrichting rond de containers.
negatieve reacties opgeroepen. De gegevens worden gebruikt
Bart Hoedemakers zal toelichten wat de mogelijkheden zijn.
bij het vaststellen van beleid ten aanzien Boschveld.
Zoals gewoonlijk zal beschikbare informatie uit de werkgroepen
Verder werd er een oproep gedaan om de werkgroep Groen en
die actief zijn in de wijk, worden gedeeld. Daarbij is de mogelijkSpelen te versterken en je te melden als je anderszins iets wil
heid kennis te nemen van en te reageren op schetsen van het
bijdragen in de wijk. Dat is ondertussen gebeurd.
nieuwbouwplan op de locatie van de voormalige school. De vergadering is op maandag 7 mei om 19.30 in de BBS, Zernikestraat 2.
Op 7 mei aanstaande is er weer een Boschveldoverleg. Dan
zal er worden gesproken over ontwikkeling van het Winkelcentrum. De afgelopen jaren is de parkeerplaats aangepakt en is er

Ledenvergadering OBB / Wijkraad Boschveld op 23 mei
Hét buurtplatform vóór en door bewoners!
Op 23 mei organiseert het OBB (Onafhankelijk Buurtplatform
Boschveld, ook wel Wijkraad Boschveld) haar jaarlijkse ledenvergadering in het Buurthuis aan de Zernikestraat, het begint
19.30. Zoals bij velen bekend is het OBB een vereniging vóór
en door bewoners. We komen op voor belangen van bewoners
van de wijk en we reageren en praten mee over nieuwe plannen in de wijk.

en leefbare wijk; ook daar is veel verbeterd. Elke zeven weken
organiseren we het Boschveldoverleg, de eerstvolgende is 7
mei aanstaande.

Alle leden krijgen binnenkort een uitnodiging voor deze avond
Mocht je ook willen komen, dan ben je van harte welkom en
kan je je ter plaatse melden of even een mail sturen naar
info@obboschveld.nl.

Tekst: Johannes Lijzen

Het OBB is in 2004 gestart toen er te grote plannen waren de
hele wijk te vernieuwen. De bestuursleden en leden van het
OBB hebben zich sindsdien ingezet om die plannen van tafel te
krijgen en tot betere plannen te komen, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook zetten we ons in voor een schone, veilige
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Als je ook iets aan de wijk wil bijdragen is dat zeer welkom en
kan je je melden via bovenstaand email-adres en dan bellen of
mailen we terug.

Huisartsenzorg
Verloskunde
Fysiotherapie
Logopedie
Psychologische hulp

Handfysiotherapie
Reisvaccinaties
Orthopedagogiek
Diëtiste

Handfysiotherapie
GGD jeugdspreekuur 0-12 jaar
Samen gezond spreekuur
JBZ bloedprikdienst
donderdagochtend

Op werkdagen open van 8.00 - 17.00

Denkend aan
Boschveld
Als ik aan Boschveld denk, waar
denk ik dan aan? Is het die nostalgische katholieke wijk van vroeger?
Strak geredigeerd vanuit de kerk of
katholieke organisaties?
Is het de wijk waar jarenlang in elke
straat wel meerdere wapens aanwezig waren, waar wiet en andere handel de gewoonste zaak van de wereld was?
Is het de wijk waar men altijd voor elkaar klaar stond, ook als je even niet
in staat was om je steentje bij te dragen?
Is het de wijk waar een veelheid aan
nationaliteiten de kleur van de wijk
bepalen?
Ik weet eigenlijk niet goed wat ik van
de wijk moet denken. In fysieke zin
wordt er gesloopt en dan weer gebouwd. In menselijke zin zie je dat
mensen moeten verhuizen of anderszins uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Voor anderen
is Boschveld juist weer een fijne plek
om te wonen, wat niet wil zeggen dat
alles koek en ei is.
Als je in Boschveld woont is het al
lastig te bepalen wat voor wijk het is,
laat staan als je er niet woont. Er gebeurt veel, men kookt, men tuiniert,
men repareert, men ondersteunt enzovoort.
Toch zijn er mensen die zeggen dat het anders moet,
maar hoe dan. In een tijd waar ouders amper nog weten
wat hun kinderen doen, in de tijd dat veranderen een
must is, niets meer mag blijven zoals het was. Het is
soms worstelen met de praktijk en met gevoel. Niet altijd
gemakkelijk. Soms wil je het alleen doen, maar soms is
samen weer beter.
Denkend aan Boschveld, zie ik een wijk met haar eigen
problemen, maar ook haar uitdagingen. Zie ik brede la-

nen, plekken om te ontspannen en plekken om te leven.
Stenen, drugshandel, eenzaamheid, mishandeling en
wellicht nog meer dat het daglicht niet kan verdragen.
Denkend aan Boschveld zie ik vooral een wijk waar
mensen wonen en leven en dat kan niet iedere wijk zeggen.
De Denker
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Drukke en gezellige presentatie boekje / kalender Familie Boschveld
Op 18 en 19 januari was Boschveld het toneel van een tweedaagse theater- en muziekroute door Boschveld. Een geweldig
spektakel onder de titel Familie Boschveld dat met ruim driehonderd bezoekers 'volle zalen' trok. Aan de prachtige voorstelling deden zo’n tachtig acteurs, muzikanten, dansers, zangers,
verhalenvertellers en mensen achter de schermen mee. Veel
van hen uit Boschveld zelf.
Kortgeleden verscheen een boekje / verjaardagskalender over
deze voorstelling. Als een herinnering aan deze twee bijzondere
dagen. Op vrijdag 13 april presenteerde regisseur Janneke
Franke twee eerste exemplaren aan Jo-Ann Heemskerk en aan

Jan, de jongste acteur van de voorstelling. De Boschveldband
trad op, het Boschveldkoor zong enkele liedjes en de BoschveldWereldkeuken ging met lekkere hapjes rond. Het was weer
heel gezellig in een bomvolle Copernikkel.
Ook een gratis boekje / verjaardagskalender? Loop van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur even binnen
bij Copernikkel, Copernicuslaan 308, en neem er eentje mee.
Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit

Veel belangstelling bij presentatie boekje/ kalender over Familie Boschveld.

Gratis boeken en dvd’s
Copernikkel heeft er weer iets leuks bij. Een
weggeefblibliotheek voor boeken en dvd’s.
Selma Kromhout bedacht het. "De meeste
boeken en dvd’s lees en bekijk je maar één
keer. Daarna liggen ze thuis maar te liggen.
Je kunt er net zo goed een ander blij mee
maken. Dat hebben we in Copernikkel zo
gedaan.Van maandag tot en met vrijdag kunnen bewoners van Boschveld boeken en
dvd’s ophalen. Voor niets. We hebben van
alles. Voor ieder wat wils. Romans, thrillers,
sciencefiction, kinderboeken, fantasy en
strips. Spannende, romantische en kinderfilms."
Kom eens snuffelen bij Copernikkel aan de
Copernicuslaan 308. Gewoon doen. Meer
weten, bel even 06 - 2521 5 40
Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Joanda van Geffen
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Gratis boeken en dvd's. Ruilen mag natuurlijk ook!

