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Tijdens de nationale speelstraatdag op woensdag 13 juni vermaakten ook kinderen uit Boschveld zich
(foto Michael Bögels)

Huizen Hart van Boschveld naderen einde bouw
(Michael Bögels)

Kinderen bouwden hun eigen huisje (Nicole Pakker)

Agenda komende 2 maanden
Datum
Maandag 25 juni
Zaterdag 30 juni
Zaterdag 14 juli
Maandag 27 augustus

Tijd
19.30
13.00
12.00
19.30

Wat
Boschveldoverleg
Zomerfeest
Reparatiestraat
Boschveldoverleg

Waar
BBS
BBS
Copernikkel
BBS

Door Wie
OBB
Boschveld Actief
Dienstencentrum
OBB
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Wij zijn de ogen en oren van de BBS
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Regelmatig komen we in de BBS voor een afspraak met iemand uit de wijk voor
een Buurtkrant interview én altijd worden we gastvrij ontvangen door een BBS beheerder. En nu voor het interview met dit keer het BBS-team worden we nog gastvrijer onthaald, met een overheerlijke aardbeienslagroompunt. Een traktatie van de
jarige Sunar. Dus eerst even smullen om vervolgens in gesprek te gaan met het
enthousiaste BBS-team over hun werk.
Het BBS-team bestaat uit zes medewerkers, drie vrouwen en drie mannen. Mooier
kan niet. Yassine is de locatiemanager en eindverantwoordelijk voor het dagelijks
reilen en zeilen van wat er in het gebouw allemaal gebeurt. Wat doet een BBS medewerker? Kitty en Marlies: "We verwelkomen bezoekers, schenken koffie en thee,
wijzen bezoekers de weg en maken tijd voor een praatje. Daar begint het mee. We
zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en de begeleiding van de bezoekers. Daarnaast voor het plannen van activiteiten. Ook doen we zelf het klein onderhoud binnen het gebouw."

Het team van de BBS v.l.n.r.: Sunar, Kitty, Huub, Marlies, Walter en Yassine

Veel gebruikers

Het BBS gebouw is van de gemeente en heeft veel gebruikers zoals de school, het
Wijkplein, het wijkteam en het Kindcentrum. Yassine: "Dat zijn allemaal huurders.
De BBS is er voor de wijk, iedereen is welkom van 0 tot 100 jaar. Eigenlijk zijn we
een sociaal-culturele onderneming." Marlies vult aan: "Er kunnen hier allerlei activiteiten worden georganiseerd die bijdragen tot het welzijn van de wijkbewoners. Alleen we faciliteren de activiteiten niet, we bieden alleen gratis ruimte. Wijkbewoners
moeten dit zelf invullen. Als het maar geen (verjaardags)feest is. Het gaat dus vooral om een culturele of een sportieve activiteit. Bijvoorbeeld een naaiclubje of een
bingo. Het gaat erom dat het een toegevoegde waarde heeft voor de wijk."
"Dat was ook met name de herdenkingsdienst van Kees Heemskerk. Kees was van
enorme waarde voor de wijk", zegt Kitty.

Binnenlopen
Overdag zijn er altijd twee BBS medewerkers aanwezig en 's avonds is er één medewerker. Het team is wel met een dubbel gevoel vertrokken uit het oude buurthuis,
daar was alles heel eigen. Dat moet hier nog groeien. Alles moet zijn plekje krijgen.
Zo te horen zal dat geen probleem zijn. Trouwens daar is ook weinig tijd voor, want
er lopen iedere dag veel mensen binnen voor de school, het Wijkplein en het kinderdagverblijf. Kan er ook iemand binnenlopen die hier niet thuis hoort? "Dat hebben we gauw genoeg door. Bovendien houden we wel goed in de gaten, maar het
blijft wel een open huis voor iedereen. De school en kinderdagverblijf is wel afgesloten, alleen met een code kun je binnen. We spreken mensen altijd aan, en zeker
als het een vreemd gezicht is."

Trots
"Er komen ook eenzame mensen binnenlopen om met elkaar te kletsen. Die ruimte
willen we ook bieden", zegt Yassine. "Binnenkort is hier een voorstelling van de Muzerije dat wordt gefinancierd uit ons subsidiepotje. Dat is ook onze functie. Maar
wat ons betreft mogen er best wel meer activiteiten worden georganiseerd in de
BBS." Iedere maand houdt het team een werkoverleg. Yassine: "Alles is bespreekbaar, alle aspecten die te maken hebben met ons werk, maar ook de onderlinge samenwerking en de verbinding met de wijkbewoner. Ik beschik over een fantastisch
team, dat wil ik graag zeggen. We zijn het eerste BBS team dat het werkrooster zelf
maakt, mijn mensen maken dat keer op keer waar. Rondkijkend zie ik een trotse
enthousiaste club die de verantwoordelijkheid neemt en dat ook uitstraalt. Immers,
het team is de ogen en de oren van de BBS!" !

Tekst: Michael Bögels
Foto:

Michael Bögels
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Op bezoek in het restauratie-atelier Ben Bucx
Het Boschveld Ambachtcentrum (ook wel het BAC genoemd) verdient eigenlijk veel meer aandacht dan het krijgt. Dat geldt ook
voor het ambacht zelf, voor de vakkennis van de mensen die omgaan met leer, hout, papier, vilt, lucht (jawel, lucht), textiel of metaal. In vorige nummers hebben we er al over geschreven en in de komende nummers zullen we dat blijven doen.

Ben Bucx stopt liefde in hout
Deze keer gingen we op bezoek bij Ben Bucx, houtrestaurateur,
expert op het gebied van restauratie van meubels, voorwerpen
en van houten onderdelen van auto's. Dat laatste is zijn specialiteit. Eerst had je koetsen, getrokken door paarden. Die koetsen waren van hout. Toen daar een motor in werd gezet en de
automobiel werd uitgevonden, bleven de constructeurs hout gebruiken, dat was goedkoper dan metaal en ze wisten hoe ze
daar mee om moesten gaan. Ben vertelt: "Ik heb gewerkt aan
auto's van het merk Dion Bouton, daar is nog heel veel hout in
verwerkt. Ik heb ook aan een Bentley gewerkt. Die auto's werden ook helemaal met de hand gemaakt, dus was de maatvoering niet helemaal perfect. Als je dan een houten dashboard
restaureert, moet je enorm precies werken binnen die onregelmatigheden. Juist omdat het niet perfect is, is het zo mooi. Het
is net zoals bij oude paneeldeuren. Hout krimpt, zet uit, Zo'n
deur leeft, dat zie je. Tegenwoordig kun je bij elke bouwmarkt
een perfecte paneeldeur kopen, is gemaakt van mdf, maar zo'n
deur leeft niet."

Politoeren
De liefde voor zijn ambacht kreeg Ben al op jonge leeftijd. “Ik
zag een bureautje, ik deed de klep open en ik zag een prachtig
houten blad. Ik was er meteen weg van. Het was mahonie,
maar dat hoorde ik pas later. Het was gepolitoerd, maar dat wist
ik toen ook nog niet. Ik wist toen wel: dat wil ik ook. Ik volgde in
Antwerpen een opleiding en bij die opleiding hoorde ook het leren politoeren. Dat is werk waar je geduld voor nodig hebt. Je
gebruikt schellak, alcohol, een doekje en een paar druppels

Sumatra olie en met die doek maak je eindeloos cirkelende bewegingen op het hout. Je gelooft het misschien niet, maar temperatuur, luchtvochtigheid, de structuur van het hout en zelfs je
humeur heeft invloed op de kwaliteit."

Repareren
De liefde voor zijn vak is te horen in elke zin die Ben Bucx zegt:
"Meubels, tafels, stoelen, kasten gaan stuk, raken beschadigd
of verslijten. Maar dan hoeft het nog niet weg. Naast restaureren staat repareren. Wat niet per se antiek hoeft te zijn. Er kunnen kringen op een tafelblad zitten, een stoel kan gammel geworden zijn, een deur kan klemmen, een lade kan stroef lopen.
Vervelende problemen, en als ik het repareer, kan het weer jaren mee. Ook meubels van Pander, meubelfabriek Gelderland,
van Pastoe of van De Bijenkorf om maar een paar merken te
noemen, zijn de moeite waard om te repareren, het zou zonde
zijn om ze op te ruimen."
Ben Bucx is een man met liefde voor zijn vak. Hij heeft een opvallend netjes opgeruimd atelier in het BAC. Dat hoort natuurlijk
wel een beetje bij de instelling die je moet hebben om met oneindig veel geduld kabinetten, tafels, stoelen en voorwerpen te
bestuderen, uit elkaar te halen en te herstellen om ze daarna
met veel trots weer aan de eigenaars terug te geven. !
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Tekst: Michael Bögels
Foto: Michael Bögels; Website Ouwe Stomp

Op bezoek bij de buren
De Simon Stevinweg loopt langs de wijk Boschveld. Als je de rotonde gepasseerd bent, verandert de naam en wordt het de Kooikersweg. Na enkele tientallen meters kun je rechtsaf slaan op De Fuik, inderdaad een doodlopende weg. Waar de weg ophoudt,
liggen rechts en links sportvelden. Aan de rechterkant liggen de sportvelden met bijbehorende gebouwen achter een hek. Daar
vind ik de Ouwe Stomp.

Chris Planje en twee veteranen, die regelmatig Oude Stomp bezoeken, voor een militair voertuig
"Wij zijn buren van Boschveld," zegt Chris Planje, één van de
bestuursleden. "Vroeger moesten jonge mannen verplicht in
dienst. Ze kwamen in kazernes terecht waar ze opgeleid werden als militair. Als ze net in dienst waren, werden ze filter of
oliebol genoemd. Tegen het einde van hun diensttijd werden ze
ouwe stomp genoemd, vandaar de naam van onze stichting.
We zijn hier in het Veteranen Ontmoetings Centrum. Dit gebouw aan De Fuik hebben we sinds augustus 2017 in beheer.
Daarvoor zaten we in Vught, op het terrein van de Isabella kazerne."

Plastic doppen

Als je het hek passeert, valt de militaire vrachtauto meteen op,
maar ook de enorme witte, vierkante verpakkingen met plastic
doppen, alle soorten, maten en kleuren zijn er te vinden. Chris
zegt: "Wij zijn het grootste inzamelpunt voor plastic doppen
voor Hulphond Nederland. Dat is één van onze activiteiten.
Daarnaast hebben we allerlei activiteiten die met onze militaire
achtergrond te maken hebben. Zo hebben we een exercitiepeloton en het Reünieorkest Regiment van Heutsz. We hebben
ook het Indiëmonument aan de Zuiderparkweg geadopteerd.
Daar vindt elk jaar in augustus een herdenking plaats en na afloop zijn de aanwezigen hier welkom om na te praten en ook
om samen te eten."

ben hier al een kerstbrunch georganiseerd en we willen voortaan zowel met pasen als met de kerst een bijeenkomst organiseren met een maaltijd."

Museum

"We zijn ook druk bezig met ons museum. Dat willen we vlug op
orde hebben. We laten onder meer de oorlogshandelingen in
Den Bosch zien aan de hand van foto's en memorabilia en we
hebben een mooie verzameling uniformen. Er zijn al een aantal
vrijwilligers die op scholen aan de hand van verhalen van veteranen vertellen over vrede en vrijheid, maar we willen ook
graag dat de scholieren hier komen."
De Ouwe Stomp zit nog niet zo lang in hun gebouw aan De
Fuik, maar ze doen hun naam nu al eer aan. Ze gedragen zich
niet als onzekere nieuwelingen, als filters of oliebollen, maar ze
gedragen zich als echte ouwe stompers die graag iets voor Den
Bosch West willen betekenen. !

Iets voor de wijk betekenen

Chris gaat verder: "Maar sinds wij hier ons onderkomen hebben, denken we ook na over wat wij voor de wijk kunnen betekenen, dus ook voor Boschveld. Iedereen is welkom voor een
kopje koffie en een praatje. Ook zeggen we tegen de mensen in
de wijk: als je een vergadering organiseert, kun je bij ons terecht, wij hebben er de ruimte voor. Als je graag wilt weten welke mogelijkheden we bieden, kun je via onze website
www.ouwestomp.com contact met ons opnemen. We willen ook
iets gaan betekenen voor eenzame mensen in de wijk. We heb-
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Er is genoeg materiaal voor een historisch museum

Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit
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Kunst aan de muur in Copernikkel
Lonneke Kerkhoven geeft kartrekkers Boschveld kleur

Peggy Knobel van Copernikkel was op zoek naar een nieuwe kunstenaar voor 'aan de muur'. Zo kwam ze bij Lonneke Kerkhoven
terecht die een atelier heeft aan de rand van Boschveld. "Ik vond het meteen een leuk idee", vertelt de tekenares. "Copernikkel is
een fantastische plek waar van alles gebeurt. Daar wil ik ook graag een steentje aan bijdragen. Dat doe ik door bewoners en vrijwilligers met mijn tekeningen in het zonnetje te zetten. Als een soort eerbetoon aan al die actieve mensen die Boschveld op sleeptouw nemen. Ik maak portretten van kartrekkers die normaal veelal achter de schermen bezig zijn en nu door mijn tekeningen een
keertje op de voorgrond staan."

Peggy Knobel van Copernikkel (links) en kunstenares Lonneke Kerkhoven bij de eerste vier portretten. Op de achtergrond een schilderij van Ben Acket.
Vier portretten getekend met pastelkrijt hangen inmiddels in Copernikkel. Hamdija Habibovic, Leidi Haaijer, Ahmad Motlagh en
Faisa Alim zijn de gelukkigen. "Ik ben nu bezig met de volgende
vier. Dat zijn Mike van Dartel, Hataw Mahmood, Abdyl Duraku
en Shivana Eduards. We denken ook nog aan een aparte tekening van de kortgeleden overleden Kees Heemskerk die veel
voor Boschveld heeft betekend. Of er daarna nog meer portretten komen, laat ik voorlopig even in het midden."

Op voorgrond
"Peggy vraagt wie van de bewoners en vrijwilligers mee wil
doen en maakt een foto. Daarna ga ik tekenen. Normaal maak
ik groot werk van 2,5 bij 2 meter. Dat zou in Copernikkel niet
eens passen. Daarom hebben deze tekeningen een handzamere maat. Ook aardig is dat de modellen bijna allemaal een andere nationaliteit hebben en dat de reeks portretten recht doet
aan Boschveld waar zo'n zestig nationaliteiten wonen. Het gaat
om mensen die vrijwel nooit op de voorgrond staan en dat wel
verdienen. Ik laat hun trots zien. Deze aanpak is meteen een
goede manier om kunst bij de wijk te betrekken en andersom.
Dat kunst iets te maken heeft met wat er in Boschveld en de
wereld gebeurt."

Te trappelen
"We hebben inmiddels zo'n zes kunstenaars aan de muur gehad," legt Peggy uit. "Schilderijen, tekeningen en foto's. Ben
van der Kallen was de laatste. Zijn plek is inmiddels ingenomen
door Ben Acket die kleurrijke, soms woeste, dan weer mystieke
schilderijen maakt en al eens eerder zijn werk in Copernikkel
toonde. Iedere kunstenaar krijgt een flinke tijd om te exposeren.
Hoelang dat is, heeft ook te maken of er een opvolger staat te
trappelen. Iedere (amateur) kunstenaar kan bij ons terecht. Een
telefoontje of mailtje volstaat."

Meer weten?
Kom eens kijken naar de Kunst aan de Muur van Lonneke
Kerkhoven en Ben Acket. Copernikkel is van maandag tot en
met vrijdag open tussen 10.00 en 16.00 uur. Meer weten of geinteresseerd om ook eens in Copernikkel te exposeren, bel (06
2521 5340) of mail (info@copernikkel.nl). !

Rectificatie
In de vorige editie van de Buurtkrant is in het artikel over de Gefeliciflapstaartbox een aantal fouten geslopen. Ten eerste is de organisatie, die kinderen uit arme gezinnen een leuke verjaardag wil bezorgen, aangeduid als Gefelicifloepstaartbox. Dit is natuurlijk
onjuist. Verder is de achternaam van Monique niet Wetzels, maar Wetzer. Ook ontstaat in het artikel de indruk dat Laura en Mirjam
de organisatie hebben opgericht, maar deze is gestart door Inge Hendriks. Bij het nakijken van de teksten zijn deze fouten niet gezien en dat betreurt de redactie. Bij deze excuses aan de organisatie. !

5

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

Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit

Thuis internationaal uit eten

BoschveldWereldkeuken kookt sterren van de hemel
"Onze internationale keuken proeft alsof je op vakantie bent", vertelt Sakina Lyarnazi, één van de koks van de BoschveldWereldkeuken. "De gerechten komen uit landen van over heel de wereld. Je waant je thuis in verre exotische streken. We bereiden maaltijden, lunches en hapjes voor een verjaardag, communiefeest, jubileum, bruiloft, personeelsfeest, receptie of andere bijeenkomst
of gebeurtenis. Hartig of zoet, pittig of mild of welke combinatie van smaken dan ook."

Lekkernijen van de BoschveldWereldkeuken
De vrouwelijke koks wonen in Boschveld en komen oorspronkelijk uit heel de wereld. Marokko, Turkije, Somalië, Iran en ook
Nederland zijn daar voorbeelden van. Deze bonte waaier van
culturen schotelt de lekkerste maaltijden en hapjes op tafel. Het
gaat vaak om authentieke gerechten die van moeder op dochter zijn overgegaan. Gerechten met traditie en met passie gemaakt. In de drie jaar dat de BoschveldWereldkeuken nu aan
de weg timmert, heeft zij meer dan driehonderdvijftig opdrachten achter de rug.

Gevarieerde kaart
"We hebben een gevarieerde kaart", zegt Maryam Mohavedi.
"Turkse serma, Somalische rijst met kip of Marokkaanse tajine
bijvoorbeeld. Wat te denken van een Afghaanse lamsschotel of
couscous, gevulde champignons of sambusa. Natuurlijk staan
ook allerlei soepen, salades en toetjes op het menu. We hebben ook steeds nieuwe gerechten. Perzische zoete rijst met onder meer noten, wortelen, zoete bessen is daar een goed voorbeeld van. Net als kip met sinaasappel en kaneel. O ja, we hebben een groot aanbod aan vegetarische gerechten."

Verse producten
De BoschveldWereldkeuken bezorgt of kookt op locatie. De opdrachten gaan van klein tot groot. Van minimaal tien personen
tot gezelschappen van duizend of meer. De gerechten zijn verrassend, uitdagend en vooral heel lekker. Kleurrijk en een lust
voor het oog. De wereldvrouwen maken de maaltijden, lunches
en hapjes op de dag zelf en gebruiken alleen verse producten.

Klanten komen terug
Sakina: "We hebben schappelijke prijzen voor onze gerechten.
Voor een normaal bedrag kun je goed eten. Dat doen we omdat
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we vinden dat iedereen van onze gerechten moet kunnen genieten. Klanten weten ons goed te vinden en zij komen terug.
Daar zijn we trots op. Over waardering van particulieren en van
organisaties hebben we dan ook niet te klagen. BrabantWonen,
Zayaz, gemeente 's-Hertogenbosch, De Boulevard en Divers
zijn enkele Bossche instellingen die van onze diensten gebruik
maken."

Samen aan tafel
Elke laatste vrijdag van de maand koken vrouwen van de
BoschveldWereldkeuken in hun onderkomen aan de Copernicuslaan voor gemiddeld twintig medebewoners. Het is elke keer
weer een verrassing welke kok uit welk land welk gerecht op tafel tovert. "Bewoners kijken elke keer uit naar de wijkmaaltijd,"
legt Maryam uit. "Het is een driegangenmenu voor een buren
prijsje. De deelnemers kletsen en buurten. De sfeer is ontspannen; de maaltijd lekker. Voor groepen hebben we nog iets extra
in huis: samen koken en samen eten. Heel geschikt om eens
op een bijzondere manier je verjaardag te vieren of een bedrijfsuitje te organiseren. Aan deze kookworkshops kunnen maximaal tien personen meedoen. Ervaren koks wijzen de weg in
de internationale keuken. De kosten vallen mee."

Meer weten?
BoschveldWereldkeuken
Copernicuslaan 308; 5223 ER ‘s-Hertogenbosch
Bel 06 - 2521 5340 of 06 - 8402 5369
Mail info@copernikkel.nl
Kijk op de website van Copernikkel (www.copernikkel.nl) of de
facebookpagina van de BoschveldWereldkeuken. Of loop gewoon even binnen bij Copernikkel. !

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
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Tekst: Marco (recept is van een buurtbewoner)

Recept voor kip en groenten ovenschotel
Benodigdheden:

Aardappeltjes met zout en komijn.
Champignons met een klein beetje paprikapoeder.
Wortels met zout en peper

Bereiding:

Aardappeltjes en wortels ongeveer 20 minuten mee de oven in.
Champignons gaan heel snel, 5 minuten is al genoeg.
Houd er wel rekening mee dat de dikte van de gesneden groenten de tijd van garen beïnvloed. Snijdt ze daarom niet te dik.

Ovenschaal; kip; groenten (champignons, wortel); kruiden; boter; olie; tomatensaus; aardappelen
Kruid de kip naar smaak en je kan allerlei soorten kip gebruiken.
Groenten kun je ook zelf naar smaak bijvoegen in dit geval
aardappels gesneden niet te dik.
Champignons in partjes gesneden beetje grote partjes.
Wortel een grote wortel gesneden in stukjes ringetjes zijn het
makkelijkst niet te dun zodat ze niet te snel garen.
De oven schaal goed invetten en doe er een beetje olie- zonnebloem- of olijfolie bij en doe deze heel even in een goed voorverwarmde oven. Temperatuur niet te hoog zetten zodat alles
goed en rustig kan garen. Tussen de 180 en 220 graden zit je
altijd goed.
Zodra de boter is gesmolten en samen met de olie is gemengd,
kip goed gekruid in ovenschaal leggen en wrijf deze eerst goed
door de ovenschaal. Zet de ovenschaal in de voorverwarmde
oven.
De gesneden groenten kunnen er later bij, naar gelang tijd van
garen. Lekker gekruid naar smaak.

Ongeveer een kwartier tot twintig minuten na de kip de aardappeltjes en wortels.
De champignons die gaan als laatst als alles zo goed als gaar
is en zodra je de champignons erbij doet doe je er een beetje
niet teveel ongekruide tomatensaus bij.
Meng alles goed door elkaar en laat het even lekker garen.
De tomatensaus maakt een heerlijk sausje samen met de boter
olie en kruiden die overigens makkelijk naar smaak is te maken
Je kan eventueel water toevoegen om meer saus te maken.
De overheerlijke kip en groentenschotel is nu klaar om geserveerd te worden eventueel met iets erbij, bijvoorbeeld een lekker broodje smaakt er goed bij.
Smakelijk eten. !

Kinderen kei-enthousiast over activiteit Maakplaats073
Raketten met fietspomp de lucht in
Niet alleen in het Amerikaanse Houston gaan raketten de lucht
in, ook in Boschveld lijkt dat de gewoonste zaak van de wereld.
Die in Boschveld waren eerlijk gezegd kleiner dan die uit Amerika, maar het enthousiasme op de speelplaats van BBS Boschveld was er niet minder om.
Kai Herwijn, Rien Mertens, Willem van Engelen en Jonneke
Hermans van Maakplaats073 organiseerden op vrijdag 1 juni
de raketlancering in samenwerking met de leerlingen en leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8. Een half uur voorbereiding
per groep was voldoende voor een leuk spektakel.

Vijftien meter hoog
Kai: "De raketten - door de kinderen versierde plastic flessen
met vleugels - gingen met een fietspomp en door luchtdruk de
lucht in. De flessen waren gedeeltelijk gevuld met water om ze
nog hoger te krijgen. Sommige gingen wel vijftien meter hoog.
Zo'n twintig raketten gingen de lucht in. De kinderen waren door
het dolle heen. Het was een groot succes, de leerlingen wisten
van geen ophouden. We moeten vaker zoiets doen." !
Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit

Verbazing op het schoolplein over de hoogte van de raket.
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Lieve wijkgenoten,
Hartelijk dank voor de overweldigende belangstelling na het
overlijden van mijn maatje Kees. Het is niet te bevatten hoe
snel het allemaal is gegaan, op die koude zaterdagnacht in
februari. Plotseling was hij er niet meer: mijn man, trotse vader van onze kinderen en opa van onze kleinzonen.
De dagen erna waren hartverwarmend. Lieve mensen aan de
deur, mooie bloemen, rake teksten op rouwkaarten en in het
register en alle medewerking om een afscheidsbijeenkomst
in het buurthuis mogelijk te maken. Dat eerbetoon, ook dat in
het eerstvolgende nummer van deze Buurtkrant, is een enorme troost voor ons geweest.
Boschveld was echt zijn wijk, het welzijn ervan zijn missie.
We hebben gevoeld hoe de mensen in de wijk ons na dit verlies hebben ondersteund. Blijf vooral de mooie dingen koesteren en herinneringen met elkaar ophalen. Hartelijk dank
voor jullie liefdevolle zorg.
Jo-Ann Heemskerk, ook namens de kinderen en kleinkinderen

Ledenvergadering OBB / Wijkraad Boschveld
Op 23 mei heeft het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld
(OBB) haar jaarlijkse ledenvergadering georganiseerd, waarvoor alle leden en deelnemers van het Boschveldoverleg waren
uitgenodigd. Met ruim 20 personen werd er eerst gezamenlijk
gegeten met verschillende lekkere hapjes van de Wereldkeuken. Tijdens de vergadering is gesproken over waar we als vereniging (en bestuur) vooral onze energie moeten insteken. Het
Boschveldoverleg, waar alle bewoners kunnen meepraten over
wat er in de wijk speelt, is een belangrijke activiteit die 7 keer
per jaar wordt georganiseerd. Tijdens de vergadering werd iedereen gevraagd twee onderwerpen te noemen die je belangrijk
vindt. Hieronder staan in het overzicht alle genoemde onderwerpen. Drie onderwerpen springen eruit:
• Ten eerste is dat het verbeteren en onderhoud van groen in
de wijk.
• Ten tweede is dat de aanpak van afval in de wijk, zowel afval
rond containers als zwerfafval.

• Ten derde is wonen heel belangrijk, vooral gericht op het betaalbaar en kwalitatief goed wonen. Ook verkeer en parkeren is
een reden tot zorg van een aantal mensen.
Als Buurtplatform gaan we vooral met deze drie belangrijke onderwerpen aan de slag, maar dat wil niet zeggen andere dingen
niet gebeuren. Om dit voor elkaar te krijgen willen we voor
'schoon, heel en veilig' onderwerpen een werkgroep opzetten,
die hier aandacht aan gaat besteden. Na het overlijden van
Kees Heemskerk is dit extra belangrijk. Ook voor verkeer zouden we dat graag doen. De werkgroep 'Wonen en Stedenbouw'
zal zich richten op het behoud van betaalbare woningen. De
werkgroep 'Groen en Spelen' zal haar werk ook vol enthousiasme blijven voortzetten.
Aansluitend hebben we, met dank voor hun inzet, afscheid genomen van de bestuursleden Florieke en Ton hebben we Mieke
en Liesbeth verwelkomd als nieuwe bestuursleden. Op de volgende pagina stellen we ons nog even voor. !
Tekst: Johannes Lijzen
Afbeelding: Vrij van Internet

Prioriteit in 2018
Wonen: betaalbaar en kwalitatief goed wonen (2), in de wijk kunnen blijven wonen (2), nieuwbouw vlek 3 snel
realiseren (2), wonen met beperking ondersteunen (1)
Groen: verbeteren groen (5), Boschveldtuin (2), groene Hart (1)
Schoon, heel, veilig: Afval rond containers (8) en zwerfafval (2), promoten 'buiten beter app'
Boschveldoverleg
Verkeer en parkeren: meer auto's op minder wegen, hard rijden Copernicuslaan aanpakken, parkeeroverlast
reguleren
Dealen in de wijk
Verbeteren winkelcentrum
Netwerken in de wijk aan elkaar knopen
Volgen ontwikkelingen spoorzone
Nagaan of er geen overlast is door airco's en warmtepompen
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Aantal keer
genoemd
8
8
8
2
3
1
1
1
1
1

Tekst: Johannes Lijzen

Edisonstraat 28
☎ 073 -623 3195

E-mail: info@obboschveld.nl

Bestuur OBB stelt zich voor
Op 23 mei is een vernieuwd bestuur van het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld van start gegaan. In dit artikel stellen zij zich
kort voor. Het OBB is te bereiken via info@obboschveld.nl. Lid worden kan door een mailtje te sturen. Of kom langs op het Boschveldoverleg op 25 juni aanstaande in de BBS, om 19.30 uur. Het bestuur stelt zich nog even voor:
Hallo ik ben Mieke Haggenburg; ik doe als werk Buurtmanbuurtvrouw in de wijk Boschveld en Deuteren. Daarnaast heb ik
eerder al een aantal jaren in het OBB gezeten, maar door de
regels van de vereniging ging ik een jaar geleden eruit. Nu is er
een jaar voorbij en mag ik er weer in, met secretaris als taak.
De reden waarom ik weer terug wilde in het OBB heeft ook te
maken dat mensen vragen over hun toekomst hebben. Ze maken zich zorgen of zij ook in de wijk kunnen blijven wonen. Ondanks dat het nog een tijdje gaat duren eer alles gerealiseerd
kan worden, is dit heel belangrijk; vooral voor mensen in de zeven flats van BrabantWonen tegen de Oude Vlijmenseweg aan.
Ik ben Fulco Havelaar, 46 jaar oud en ik woon samen met mijn
vrouw en onze kat in het Veemarktkwartier (naast de Brabanthallen en het EKP gebouw). Het bedrijf waar ik voor werk verzekert mensen voor schade en zorgkosten. Ik doe daar onderzoek naar vraagstukken op het gebied van integriteit en privacy.
Naast mijn lidmaatschap van de Wijkraad OBB ben ik ook bestuurslid van de Bewonersvereniging Veemarktkwartier. In mijn
vrije tijd ben ik dol op voetbal en autosport. Onlangs bezocht ik
voor de 9e keer de 24 uur van Le Mans.
Ik ben Jacques Kieft en ben sinds 2016 penningmeester van
het OBB. Ook zorg ik voor het beheer van de oude pastorie aan
de Edisonstraat, waar we onze vergaderlocatie hebben. Ik huur
bij BrabantWonen aan de Voltastraat. Ik vind alle bouwprojecten belangrijk om in de gaten te houden. De gemeente en corporaties hebben volgens mij de bewoners niet als topprioriteit.
Wij proberen daar aan bij te dragen.
Mijn naam is Liesbeth van Malsen en ik ben één van de nieuwe bestuursleden. Ik woon op een mooie plek, boven schoenenzaak Willems, wel bekend in Boschveld en ver daar buiten.
Lang geleden ben ik geboren in het, toen Groot Zieken Gasthuis, ingang Nieuwstraat. Hier heb ik vele jaren later mijn opleiding gedaan. 15 verhuizingen later ben ik teruggekeerd in Den
Bosch. In 2017 ben ik weer in Boschveld komen wonen, waar ik
ook van 2001-2008 woonde. Vanaf 2002 werk ik in Boschveld
bij kleinschalig wonen van SWZ, locatie Copernicuslaan, hier

wonen 13 cliënten met een lichte beperking. Zaken waar ik niet
tegen kan is bureaucratie; dat alles via duizend regeltjes gaat
en veel te lang duurt. Daarom span ik mij in om de mensen de
hulp te bieden en gelukkig ken ik redelijk wat mensen die ik durf
te benaderen. Verder zie ik best veel en meld dit ook; dit zou
iedereen mogen doen voor een leefbare wijk. Fietspaden zijn
voor mij ook van belang, dus zit ik in het bestuur van De Fietsersbond. Voor mijn zes kleinkinderen probeer ik een vrolijke
oppas-oma te zijn, die regelmatig met z'n twee of drieën ergens
naar toe gaat waar we plezier hebben.
Mijn naam is Johannes Lijzen. Ik woon al 19 jaar in Boschveld
met mijn gezin. In 2003 heb ik geholpen met het opzetten van
het Buurtplatform om de inbreng van bewoners bij de plannen
te organiseren. In 2010 ben ik gestopt als voorzitter, maar in
2016 ben ik weer bijgesprongen. Ik werk in Bilthoven bij de
Rijksoverheid aan projecten om meer materialen te hergebruiken en de effecten op onze leefomgeving te verminderen, bijvoorbeeld door minder nieuwe grondstoffen te gebruiken. In
onze wijk wil ik zorgen voor een fijne plaats om te wonen met
voor veel verschillende mensen geschikte woningen. Dat doe ik
in de werkgroep Stedenbouw en in overleggen met gemeenteambtenaren en de wethouder. De wijk mooi maken en houden
moeten we verder met z'n allen doen. Als Buurtplatform dragen
we ons steentje bij, maar met z'n allen maken we het verschil.
Mijn naam is Rob Verschuur en woon sinds begin februari in
de Zernikestraat in het CPO-project. Ik werk bij Alabastine als
technisch adviseur voor consumenten en bouwmarkten. Ik ben
bij OBB gegaan om de wijk en de mensen beter te leren kennen en een steentje bij te dragen voor deze mooie wijk. Vanuit
OBB zit ik in de werkgroepen Winkelcentrum, Stedenbouw en
coördinatie overleg met de wethouder. Daarnaast zit ik ook in
de kerngroep van de Boschveldtuin. Het Boschveldoverleg, dat
plaatsvindt in de BBS, vind ik belangrijk, dat is een openbare
vergadering met gemeente en ander instanties waar we samen
belangrijke zaken van de wijk bespreken. !
Tekst: Mieke Haggenburg, Fulco Havelaar, Jacques Kieft, Johannes Lijzen, Liesbeth van Malsen, Rob Verschuur

Boschveldoverleg
Zeven keer per jaar organiseert het OBB een Boschveldoverleg. Tijdens dit overleg informeren bewoners en professionals
elkaar over wat er in de wijk speelt.
Terugblik overleg van 7 mei 2018
Tijdens dit overleg is gesproken over de voortgang van de aanpak van het winkelcentrum. Steeds meer bewoners vinden dat
het verloedert. De gemeente is tot de conclusie gekomen dat
een totaal aanpak niet mogelijk is, omdat de verschillende
VVE's (Verenigingen van Eigenaren) niet op 1 lijn te krijgen zijn.
Er wordt nu gekeken naar een deel aanpak, waarbij de luifels
hoog op het lijstje staan. Ook dit blijkt niet zo gemakkelijk, omdat de verschillende winkels ook verschillende klantenkringen
hebben en daarmee ook op verschillende wijze hun luifels willen inrichten. Formeel voldoen de luifels nu niet aan de regels,
maar de politiek wil niet inzetten op handhaving.
Ook is er gesproken over de aanpak van illegale stort. Als eerste wordt hier aandacht gegeven aan de bijplaatsingen bij afvalcontainers. Men wil de omgeving aantrekkelijk maken. Zo zal er
in overleg met bewoners iets worden gedaan aan de blinde gevel van de Marconistraat en zal er in de Lorentzstraat een aanpak komen met kunstgras en kunstbloemen om de omgeving
van de containers zo te maken dat bewoners het idee krijgen
dat een bijplaatsing niet past in die omgeving.
Ook werd aangekondigd dat er eindelijk een plan is voor Vlek 3
(voormalige basisschool). Conform de normale werkwijze zal nu
eerst het bestemmingsplan moeten worden vastgesteld, waarbij
bewoners ook inspraak hebben.

Vooruitblik overleg 25 juni
Er zal worden gesproken
over een doorstart van
Proper Jetje, de periodieke actie waarbij
schoolkinderen onder
begeleiding van ouders/
volwassenen de wijk
schoonmaken. Door een
tekort aan begeleiders is
deze actie momenteel
gestopt.
Uit de veiligheidsmonitor
blijkt dat er sprake is
van een toename van
sociale overlast. In de
monitor wordt vooral gesproken over mensen
onder invloed van drank
of drugs, maar er is ook
een toename mensen
met psychische problemen (zogenaamde verBlijft Proper Jetje bestaan?
warde personen). Voor
dit probleem is meer
aandacht nodig en tijdens het overleg zal dit worden besproken.

!
Tekst: Alfred Heeroma
Foto: Kyra Couvee (archieffoto)
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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

Openingstijden Wijkplein Boschveld in de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie is Wijkplein Boschveld open in week 28, 29 en 30.
Dat is dus tijdens de normale openingstijden van maandag 9 juli tot en met donderdag 26 juli. Wijkplein de Helftheuvel is in deze
periode gesloten.
Wijkplein Boschveld is gesloten in week 31, 32 en 33. In deze weken is Wijkplein Helftheuvel open tijdens hun normale openingstijden.
Vanaf week 34, maandag 20 augustus zijn alle wijkpleinen weer normaal geopend. !
Nancy van Lent

Boodschappendienst voor Boschveld en West
De boodschappendienst biedt de combinatie van vervoer en
gezelschap. Bewoners die het moeilijk vinden om er alleen op
uit te gaan vanwege ouderdom of andere beperkingen of mensen die het graag in gezelschap doen met andere krijgen de
mogelijkheid om gezamenlijk boodschappen te doen. Indien
wenselijk zoeken we via het Wijkplein ook nog een persoonlijke
begeleider. Met een klein beetje hulp kunnen bewoners het zelf
blijven doen en is het ook nog erg leuk.

* U mag elke week mee maar dat
hoeft niet. U kunt elke week opnieuw aangeven of u wel of niet
meegaat die donderdagochtend.

Hoe gaat het in zijn werk

Voor meer informatie:
Wim Smeets, wijkwerker Divers
tel.: 06 - 2159 4960
email: w.smeets@divers.nl !

* Elke donderdagochtend haalt de chauffeur met de boodschappenbus de deelnemers aan huis op en brengt ze naar De
Helftheuvelpassage. Daar kunnen de deelnemers (samen)
twee uurtjes winkelen. Vervolgens worden ze weer naar huis
gebracht door de chauffeur.

* We vragen een eigen bijdrage
van € 2 voor heen en terug. De
eerste keer is gratis.

Buurtteam
Het Buurtteam biedt basisondersteuning in de wijk. Wij maken ons sterk voor een
omgeving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en voor hun leefomgeving; waar het prettig wonen is.
Dat willen wij bereiken samen met bewoners in de wijk!
U kunt met allerlei vragen terecht bij het Buurtteam.
Bijvoorbeeld met vragen op het gebied van relaties, financiën, opvoeding, gezondheid of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Maar ook als u
iets wilt organiseren in uw buurt samen met andere bewoners, als u op zoek bent
naar vrijwilligerswerk of vragen hebt over mantelzorg. Zie ook pagina 11 !
Meer weten over of in contact komen met het Buurtteam, dat kan via:

Wijkplein Boschveld
Zernikestraat 2
5223 CD ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 - 822 5380
Email: wijkplein.boschveld@divers.nl
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De wijkwerkers:
* Wim Smeets tel. 06 - 2159 4960
email: w.smeets@divers.nl
* Michel Lensen tel. 06 - 5478 48 59
email: m.lensen@divers.nl
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Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, juni 2018
Editie Buurtkrant Boschveld

Het regent tonnen
De regenton is weer helemaal terug. De gemeente
stimuleerde de aankoop tijdelijk met een kortingsregeling.
De actie was een groot succes.
Regenwater komt meestal via regenpijpen in het riool
terecht. Dat is jammer, want dat water kan net zo goed
direct in de grond zakken. Kwestie van de regenpijp
afzagen (als het huis en dus ook de pijp van uzelf zijn) of
de regenpijp aansluiten op een regenton. Op die manier
wordt overbelasting van het riool voorkomen en hoeft het
waterschap ook niet zoveel water te verwerken in de
zuiveringsinstallatie. En u heeft een gratis watervoorraad
om in droge tijden de tuin te begieten.
Tijdelijk gaf de gemeente 25 euro korting op de aanschaf
van een nieuwe regenton. In ’s-Hertogenbosch maakten
maar liefst 251 mensen gebruik van dat aanbod. Nelien
van der Ben is bij de gemeente een van de organisatoren
van de actie en is er mee in haar nopjes. “De voorbereidingstijd was vrij kort en ook de actieperiode duurde niet
lang. Een mooi resultaat dus!”
Er zijn meer mogelijkheden om wateroverlast te verminderen. Wie een tuin heeft, kan bijvoorbeeld de tegels
verwijderen. Dat is ook nog eens goed voor de flora en de
fauna in de tuin.

De regentonnen gaan hard in ‘s-Hertogenbosch.

Hart gaat hard
Het gaat hard in het Hart van Boschveld. Er wordt volop gewerkt aan de eerste 43 woningen aan de Paardkerkhofweg.
Projectleider Hamid Hazimi is verantwoordelijk voor de
inrichting van het openbaar gebied, inclusief het bouwrijp
maken. Daarbij hoort ook de aanleg van alle leidingen en
kabels die onder de grond komen te liggen. “Het vergt
een onafgebroken afstemming met de bouwers van
bijvoorbeeld Van Stiphout”, vertelt hij.
Dat bouwbedrijf realiseert in opdracht van projectontwikkelaar Van Wanrooij de 43 hoek- en tussenwoningen aan
de Paardskerkhofweg. Die huizen vormen de eerste en
tweede fase van de nieuwbouw in het Hart van Boschveld.
In totaal zorgt dit project voor maar liefst honderd nieuwe
huizen.

Hamid heeft niet alleen van doen met de planning van het
bouwbedrijf. “We zijn ook afhankelijk van het moment
dat huizen leegkomen. Fase vier bestaat uit de bouw van
zes woningen en dat duurt om die reden nog een tijdje. In
de te slopen huizen wonen nog mensen.”
En dan zijn er nog de amper te sturen regels van de
natuur. Want Hamid gaat ook over het openbaar groen.
“En daarbij zijn we nu eenmaal afhankelijk van de seizoenen waarbij je kunt planten.”
Eind 2019 is het Hart van Boschveld naar verwachting
helemaal klaar, met uitzondering van de genoemde zes
woningen.
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Moderne ICT achter glas-in-lood
Grasso begint aan een nieuw leven. In de gebouwen waar ooit machines werden gemaakt, werken over enkele jaren
circa 400 mensen in de ICT. De eersten nemen begin juli al hun intrek in het pand naast Grasso.
De gemeente kocht het terrein en de gebouwen in de
jaren negentig. Het bedrijf GEA, dat vroeger dus Grasso
heette, huurt een deel en maakt daar machines voor met
name de voedingsmiddelenindustrie. Verder biedt het
terrein onderdak aan het Boschveld AmbachtCentrum
(BAC). Wat er resteert – en dat is nogal wat – wordt een
zogeheten ICT-community.
Ligging
Walter Stam en Robert de Kleijn hebben zich vastgebeten
in de ontwikkeling van het gebied. Robert is van de BIM,
de organisatie die ondernemers letterlijk samenbrengt en
zo economische bedrijvigheid stimuleert. Ze zijn enthousiast over het gebouwencomplex en de toekomst daarvan.
Walter is namens de gemeente projectleider van dit
gebied.
“De ligging is geweldig”, vindt Walter. “Maar 700 meter
van het Centraal Station, dichtbij het nog te ontwikkelen
EKP-terrein en tegen Boschveld aangeplakt, een wijk die
met de dag mooier wordt.” En dan is er nog het Grassogebouw zelf; een rijksmonument van meer dan een eeuw
oud, met in de hal een fraai glas-in-lood raam. Wat er ook
verbouwd en versleuteld gaat worden, het gebeurt met
respect voor de fraaie, historische onderdelen.
Try out
En verbouwd gaat er worden. Sterker nog: als deze
nieuwsbrief wordt verspreid, is een deel van een van de
bijgebouwen aan de straatzijde al afgebroken. In het deel

van dat gebouw dat overblijft, komen begin juli al diverse
ICT-bedrijven. “We noemen dit gebouw een try-out, omdat
we daar de eerste ervaringen opdoen met onze ICT
community”, legt Robert uit. “Als Grasso klaar is, dan
verhuizen ze daarheen. Samen met andere ICT-bedrijven.
Nieuwe bedrijven, startups genoemd. Maar ook scale-ups,
dat zijn bedrijven die groeien en daardoor een nieuwe,
grotere plek nodig hebben.”
Robert vertelt dat het niet toevallig is dat Grasso het
thuishonk voor juist deze branche wordt. “Deze stad
ontwikkelt zich in hoog tempo tot een echte ICT-stad. Wist
je dat al bijna 10 procent van de arbeidsplaatsen in
’s-Hertogenbosch betrekking heeft op de ICT? De vraag
naar werkruimte is groot. En juist ICT-ers werken graag op
een plaats waar branchegenoten zijn te vinden. Dat zorgt
voor inspiratie en kruisbestuivingen.”
Parkeren
Robert verwacht dat veel medewerkers met het openbaar
vervoer of de fiets zullen komen. “Het is een branche van
vooral jonge mensen en die kiezen steeds minder voor de
auto”, weet hij. “Maar vanzelfsprekend zorgen we voor
voldoende parkeerruimte in de omgeving. De plannen
moeten nog worden uitgewerkt, maar we gaan er sowieso
voor zorgen dat de auto’s niet worden geparkeerd in
Boschveld.”

Er wordt hard gewerkt om de try-out aan de Parallelweg begin juli klaar te hebben.
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Miesjel van Gerwen: “Elke dag rijden automobilisten zich vast op de Parallelweg”.

Miesjel van Gerwen is even
verkeerskundige
Een verkeerskundige van de gemeente vroeg gekscherend of Miesjel van Gerwen geen zin had om zijn collega te
worden. Niet zo gek: de ideeën die hij presenteerde voor de verkeersafwikkeling in het Veemarktkwartier zouden
zomaar afkomstig kunnen zijn van een echte professional.
Van Gerwen piekert er niet over. Hij is beeldend kunstenaar, ontwerper en maker van de bijna dagelijkse cartoon
’t Moer. “Maar ik ben handig met Photoshop en dus kon ik
mijn ideeën voor het oplossen van de verkeersproblemen
gemakkelijk uitwerken”, relativeert hij zijn bijdrage. En,
nou vooruit, hij denkt ook dat het van doen heeft met zijn
inzicht. Maar nog belangrijker is het dat Van Gerwen in
zijn functie van interim-voorzitter van bewonersvereniging
Veemarktkwartier graag meedenkt. “Je kunt als bewoners
wel mopperen dat iets niet deugt, maar het is toch veel
positiever en effectiever om na te denken hoe het dan wel
moet? En dat samen met de gemeente te doen?” Aldus
geschiedde.
Betonblokken
Maar eerst even over de problemen in dit hoekje van
Boschveld. Van Gerwen neemt de redacteur mee naar de
hoek Nelson Mandelalaan-Parallelweg. Een toelichting
hoeft hij niet te geven. Gewoon daar gaan staan en kijken
wat er gebeurt: automobilisten die vanuit de Nelson
Mandelalaan de Parallelweg opdraaien en in de richting
van de Brabanthallen rijden. Om na 200 meter te ontdekken dat de weg doodloopt. We zien het in vijf minuten tijd
vier keer gebeuren.
Van Gerwen: “Bij de betonblokken kunnen ze niet verder
en dan zijn er twee opties: omdraaien en dan ietwat
geïrriteerd te hard terugrijden of via het fietspad de Oude
Engelseweg opzoeken”. Er staat een bordje dat de weg
doodloopt, maar de zeggingskracht daarvan verliest het
van het uitnodigende karakter van de Parallelweg. “Het
ziet eruit als een doorlopende verkeersweg, dát is het
probleem.”

Plantenbakken
De kunstenaar dacht na, maakte foto’s en kroop achter
zijn computer. Met het programma Photoshop plakte hij
plantenbakken in de weg en voegde hij parkeerplaatsen
toe. Zo oogt de weg smaller en minder uitnodigend om
erin te rijden. Bij de gemeente waren ze direct enthousiast
over deze, overigens tijdelijke, oplossing. Tijdelijk, omdat
een definitief plan voor het gebied nog wordt gemaakt.
Daar bedachten ze dat ook een andere markering helpt:
laat met belijning zien dat de doorgaande route richting
station gaat en niet naar de Brabanthallen. De plannen
moeten nog worden uitgewerkt, maar het ziet er naar uit
dat de ideeën van Van Gerwen terug te vinden zijn in het
eindresultaat. “Inclusief het vervangen van die lelijke
betonblokken door groen.”
En dan moeten we het nog hebben over de voetgangers
die vanaf het station naar de Brabanthallen gaan en weer
terug. Bij dancefestivals zijn dat er vaak vele duizenden. En
die lopen dan langs de gevels van de voortuin-loze huizen
aan de Parallelweg. “Terwijl er voor hen de keramiekroute
is bedacht langs de Paardskerkhofweg. Het trottoir loopt
vanuit het station echter in één rechte lijn langs de
Parallelweg. Logisch dat mensen die richting kiezen.”
Keramiekroute
De oplossing is van een verbluffende eenvoud: leg een
stoep aan die vanuit de hoek Edisonstraat-Parallelweg
mensen naar die fraaiere keramiekroute lokt. Van Gerwen
tikt op zijn mobieltje een foto aan. “Zie je? Hier heb ik het
trottoir ingeplakt.”
De lezers van het Brabants Dagblad mogen echter gerust
zijn. Van Gerwen maakt er geen gewoonte van om
verkeerskundige te spelen. In het Brabants Dagblad blijven
zijn tekeningen vier keer per week nog gewoon
voorbijkomen.
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Het EKP-terrein.

EKP: stilte voor de frisse wind
Is er nog wel iemand bezig met het EKP-terrein? Jazeker wel. Het lijkt stil, maar achter de schermen gebeurt er een
hoop. Komend najaar kunt u in gesprek met marktpartijen die het terrein willen ontwikkelen.
Het voormalige Expeditie Knooppunt (EKP) aan de
Parallelweg verdient een nieuwe bestemming. De gemeente heeft besloten om het gebied te ontwikkelen als
een logisch onderdeel van de hele Spoorzone. Volgens de
gemeente is het een prima plek voor nieuwe woningen en
functies die zorgen voor levendigheid en sociale controle.
Ook het openbaar vervoer, elektrische auto’s, fietsers en
voetgangers krijgen volop de ruimte. Hoe dan? Dat wordt
het komende jaar duidelijk.
Hoop ideeën
Er ligt nog geen plan voor het EKP-terrein. Wel zijn er een
hoop ideeën, mede dankzij bewoners van Boschveld. Want
zij lieten van zich horen tijdens de inspiratiesessie afgelopen november. Hun suggesties, wensen en zorgen hebben
een plek gekregen in het raadsvoorstel ‘Ontwikkelkader
EKP-terrein’. Nieuwe plannen moeten passen binnen dit
kader.
De gemeente, PostNL en NS gaan in het najaar op zoek
naar een marktpartij die het noordelijk deel van het
EKP-terrein wil kopen en ontwikkelen. Dit is het deel
tussen de afslag van de Nelson Mandelalaan en de Dieze.
Bedrijven die ervaring hebben met woningbouw in
spoorzones mogen reageren. Met vier partijen gaat de
gemeente in gesprek. Dat begint met een gesprek met
bewoners, bedrijven en andere organisaties. De marktpartijen krijgen zo een nog betere indruk wat jullie belangrijk
vinden.

Schetsplan
Na alle gesprekken gaan de vier bedrijven aan de slag. Ze
maken een schetsplan en een voorstel hoe ze bewoners,
bedrijven en andere organisaties in de omgeving van het
EKP-terrein betrekken in hun plan. Ook denken ze na
hoeveel geld ze willen betalen voor de grond. De voorstellen worden door de gemeente, PostNL en NS beoordeeld.
Uiteindelijk hakt het College van B&W de knoop door en
kan het gekozen bedrijf het plan voor EKP-Noord verder
uitwerken.
Meer weten over de ontwikkeling van de Spoorzone in
het algemeen en het EKP-terrein in het bijzonder? Kijk op
www.bouwenaandenbosch.nl.

‘Graag kleinschalig en groen’
Het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld, ook wel
wijkraad genoemd, wil dat vergroening en kleinschaligheid de boventoon voeren bij de ontwikkeling van het
EKP-terrein.
Bestuurslid Fulco Havelaar vindt dat de gemeente
eenzijdig “aanstuurt op verdichting en verstedelijking –
op dichte, hoge bebouwing, op drukte en op meer, meer
en meer. Bij het opstellen van het raadsvoorstel heeft
het College weinig tot niets gedaan met de inbreng van
OBB, Veemarkwartier en Paleiskwartier”.
Hij ziet ook pluspunten. “Het is goed dat de Paardskerkhofweg een 30 km-zone blijft en dat de noordelijke
Parallelweg afgesloten blijft voor doorgaand verkeer.”
Fulco is ook blij dat de architectonische tuin van Mien
Ruys is opgeknapt en dat het beeld Kolossos weer goed
zichtbaar is. “De indieners van dat voorstel, SP en Groen
Links, hebben goed geluisterd naar de wijkbewoners.”

Fraai opgeknapt: de tuin van Mien Ruys.
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Als het aan het OBB ligt, biedt het terrein in de toekomst ruimte voor gezinnen, een- en tweepersoons
huishoudens, kleine ondernemers en kunstenaars. En dat
allemaal in een goede balans tussen koop- en huurwoningen en tussen goedkoop, middelduur en duur.
“De ontwikkeling van het EKP-terrein leeft sterk in
Boschveld en het Veemarktkwartier”, zegt Fulco. “Ik
verwacht dat bewoners, ondernemers en kunstenaars
zich er nadrukkelijk mee blijven bemoeien.”

Tegen meer goederentreinen
De gemeente is tegen extra goederentreinen door de stad en heeft dat laten weten aan het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat.
Het ministerie overweegt meer goederentreinen te laten
rijden over het spoor tussen Meteren (Betuwe, Gelderland)
en Boxtel. Dat zorgt voor overlast in de gemeenten
Zaltbommel, Neerijnen, Maasdriel, Geldermalsen en
’s-Hertogenbosch. Die vijf gemeenten hebben samen bij
het ministerie geprotesteerd tegen de plannen.
Overschat
Ze doen dat met goede redenen. In de eerste plaats is er
op de Betuweroute nog ruimte genoeg voor extra goederentreinen. Daarnaast is gebleken dat het ministerie het
treinverkeer in de toekomst nogal overschat. De verwachtingen zijn sinds 2010 al met de helft verlaagd. Daar komt
nog eens bij dat het bedachte tracé voor de extra goede-

rentreinen hard nodig is voor de groei van het personenvervoer. Want dat neemt wél fors toe.
Als het aan de vijf gemeenten ligt, richt het ministerie zich
beter op maatregelen die de overlast beperken voor
mensen die aan het spoor wonen. Het gaat daarbij om
geluid, trillingen en veiligheidsrisico’s. Bij de aanleg van de
woonwijken langs het spoor is nooit rekening gehouden
met de komst van het goederenvervoer, dat het ministerie
heeft bedacht.
De staatssecretaris heeft toegezegd binnenkort naar
’s-Hertogenbosch te komen om vast te stellen hoe groot
de problemen nu al zijn.

Ook zonder goederentreinen is het spoor al zwaar belast

17

Schop onder de kont en
een arm om de schouder
Wat doe je met jongeren die uit de pas lopen? Of dreigen dat te gaan doen? “Een schop onder hun kont en een arm om
hun schouder”, vatten Carrie van Schaaijk en Marlies Molenaar hun aanpak samen.

Marlies Molenaar (links) en Carrie van Schaaijk.
Carrie is beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
bij de gemeente en Marlies is stedelijk coördinator van
PowerUp073, de jongerenwerkorganisatie van gemeente,
Divers en Juvans. Een gesprek met hen zou zomaar tot de
conclusie kunnen leiden dat het slecht gaat met de jeugd
in West en daarmee in Boschveld. Want over probleemjongeren gaat het vooral.
Oppasclub
Carrie: “Met de meeste jongeren gaat het gewoon goed.
In Boschveld gaat het zelfs steeds beter”. Dat is te danken
aan die jongeren zelf, hun ouders en aan allerlei activiteiten. Marlies noemt als voorbeeld de oppasclub, waar
meisjes leren hoe ze een goede oppas kunnen worden en
daar zelfs een diploma voor krijgen.
Toch zijn er zorgen. Carrie en Marlies ervaren, samen met
leerkrachten, welzijnswerkers, wijkagenten en ouders, dat
er jongeren zijn die zich behoorlijk agressief en lomp
gedragen. Ze ontwikkelen samen een cultuur die tot erger
kan leiden. Carrie: “We hebben nogal wat jongeren in
beeld die zich laten verleiden tot crimineel gedrag. Dat
moeten we natuurlijk zien te voorkomen.”
Toekomst
Dat gebeurt onder meer door alternatieven aan te bieden
in de vorm van scholing en werk. Marlies: “Maar juist op
die gebieden hebben deze jongeren vaak slechte ervarin-
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gen. Ze konden geen stageplek vinden bijvoorbeeld.
Uiteindelijk stopten ze daarom maar met school”. Dat
maakt het perspectief op een goede toekomst klein en
zorgt ook nogal eens voor negatieve gevoelens bij de
jongeren. Het idee dat niemand hen wat gunt of dat ze
zelf niks voor elkaar krijgen bijvoorbeeld. Wat daarbij niet
helpt, is dat jongeren meer dan ooit druk zijn met hoe ze
overkomen. Marlies: “Dat gaat soms zo ver, dat jongeren
geen idee meer hebben wie ze echt zijn. Ze weten alleen
nog hoe ze gezien willen worden”.
Dat brengt het gesprek op de psychische gezondheid van
de jeugd. “Met die gezondheid is het bij veel jongeren,
waar wij mee te maken hebben, slecht gesteld”, weet
Marlies. “Stress, depressie of stoornissen spelen hen
parten. Wat verder opvalt is dat deze jongeren amper in
beeld zijn bij organisaties die over jeugdzorg gaan.”
Ouders
Des te meer reden om er hard aan te werken deze jongeren te bereiken. “We zijn nu druk met het in beeld
brengen van de jongeren waar het in West om gaat.
Vervolgens gaan we de aanpak bepalen en die uitvoeren”,
zet Carrie de werkwijze uiteen. Marlies: “Vanzelfsprekend
doen we dat allemaal niet alleen. We werken intensief
samen met anderen. Niet de in de laatste plaats met
ouders”.

Dag school, hallo huizen
Veel wijkbewoners zien de voormalige basisschool liever vandaag dan morgen verdwijnen. Ze moeten nog even geduld
hebben.
Geert Bosch is architect bij Hilderinkbosch Architecten
(HB-A) in Berlicum. Dat bureau is zo ongeveer kind aan
huis in onze wijk, want in opdracht van Zayaz en
BrabantWonen werden al eerder woningen en appartementen voor Boschveld door HB-A getekend. Bosch heeft
schetsontwerpen gemaakt voor de locatie waar nu nog de
voormalige basisschool staat. “Het is goed dat hier iets
gebeurt”, vindt Bosch, “want de boel begint nogal te
verloederen”.
Robuust
Toch duurt het naar verwachting nog tot volgend jaar
voordat een projectontwikkelaar en BrabantWonen gaan
bouwen. Maar tegen die tijd wordt er midden in onze wijk
wel iets moois gerealiseerd. Bosch: “Het worden robuuste
appartementen en woningen, passend bij wat er in de
buurt staat. We hebben ons best gedaan om ook de
voormalige pastorie en het gebouw van de Evangelische
Gemeente Parousia een logisch onderdeel van het te
vernieuwen gebied te maken”.
Er komen twaalf zogeheten grondgebonden woningen en
32 appartementen in een gebouw van vijf lagen.
“Daarvoor moesten we opnieuw naar de tekentafel, want
de appartementen waren in eerste instantie wat groter.
Nieuwe regelgeving zorgde ervoor dat het wat kleiner
moest.” Wat dan weer fijn is voor de toekomstige huur-

ders, want dat maakt de woonruimten goedkoper. De
verwachting is dat de appartementen snel verhuurd
worden, want de vraag naar woonruimte voor een- en
tweepersoonshuishoudens is erg groot. Maar ook gezinnen worden niet vergeten. Het plan voorziet in twee
blokken, één rij met zeven woningen en een rij van vijf
geschakelde huizen.
Haag
Bosch bedacht een hoge haag rond het terrein en zorgde
ervoor dat sommige bestaande bomen kunnen blijven
staan. “Op de tekeningen hebben we de bomen wat
doorzichtig gemaakt, in werkelijkheid zullen de bouwblokken vooral in het groene seizoen aan het zicht
onttrokken worden”, voorspelt hij.
“Het is een leuke opdracht”, vindt Bosch. “Het is een
mooie wijk om voor te werken. Verder is het boeiend iets
te bedenken dat nieuw is en tegelijkertijd past bij wat er
al is. Ik denk dat we daarin zijn geslaagd.” Nu nog wachten op een wijziging van het bestemmingsplan. Bewoners
van de wijk kunnen, voordat dit plan wordt gewijzigd,
vertellen wat ze van het ontwerp vinden. Reacties zijn
welkom tot en met 9 juli. Dat kan per brief aan
Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Geert Bosch laat zien hoe het wordt. Ter oriëntatie:
de Copernicuslaan loopt bovenaan langs de vier 4 boompjes op het grasveld.
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Gezelligheid tegen illegaal afval
Met stroop bereik je meer dan met azijn. Dat is zo ongeveer het idee achter de acties tegen illegaal gestort afval in de
wijk.
Bart Hoeijmakers houdt zich bij de gemeente bezig met
het probleem. En weet te vertellen dat er al veel is gedaan
om illegale stort te bestrijden, zoals het plaatsen van extra
containers en het verlagen van de tarieven van de milieustraat. Het helpt, maar niet genoeg. Tijd voor nieuwe
acties.
“We willen mensen op een positieve manier beïnvloeden”,
legt hij uit. “Neem de Marconistraat. Tegen de blinde
muur van een flat daar wordt nogal eens rommel gedumpt. Ervaring in andere steden leert dat het helpt zo’n
muur te beschilderen. Dat willen we dus gaan doen.
Binnenkort gaan we er met buurtbewoners over praten.”
Idee twee: “De ruimte rond containers vrolijk aankleden.
Ook hier lieten we ons inspireren door andere steden. Leg
er kunstgras omheen met nepbloemen en je zult zien:

mensen bedenken zich wel twee keer voor ze daar een
oud bankstel neerzetten”.
Idee drie: afvalcoaches die wijkbewoners informeren over
hoe ze huisraad en ander afval legaal kwijt kunnen. Ze
worden mogelijk actief rond de winkelcentra van De
Rompert en de Helftheuvelpassage. Het idee daarachter is
dat daar ook bewoners van Boschveld worden bereikt.
Idee vier: nieuwe stickers met nog duidelijkere informatie
op de containers. Over wat de regels en service van de
gemeente zijn op dit gebied.
En als dat allemaal niet werkt? “Dan gaan we over op
acties die minder gezellig zijn, zoals het op heterdaad
betrappen van mensen die afval illegaal dumpen.”

Zo kan het er in Boschveld ook uit komen te zien. Deze foto is gemaakt in Oss.

Informatie

Losliggende stoeptegels, een kapotte
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig (073) 615 5555
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt
u mee aan een schone stad!
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Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel
informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen,
neem dan contact op met wijkmanager Riekje Bosch,
telefoonnummer (073) 615 5657 of mail naar
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook
op Facebook: Wijkmanager-West-s-Hertogenbosch.
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente
’s-Hertogenbosch.

www.s-hertogenbosch.nl

Tekst: Nina Hagoort
Foto: Nina Hagoort; gemeente

Edisonstraat 28
☎ 073 -623 3195

E-mail: info@obboschveld.nl

Groen en Spelen
Bomen in kaart gebracht

De werkgroep Groen en Spelen is afgelopen weken druk bezig
geweest om alle waardevolle bomen in de wijk in kaart te brengen. Op de aangeleverde kaart van de gemeente staan 20 bomen aangemerkt als waardevol en 14 als monumentaal. Wij
hebben hier nog eens zo'n 60 bomen en boomstructuren aan
toegevoegd. We hopen dat al deze bomen meegenomen worden in het bomenbeleidsplan van de gemeente en hierdoor dus
een beschermde status krijgen. Hierover overleggen we met de
specialisten bij de gemeente.

Signaleer je toch afvaldumping? Meld dit dan via de 'Buiten Beter' app. Ter plekke maak je een foto van het probleem en je
melding gaat direct naar de gemeente toe.
Na melding wordt vlot actie ondernomen en zelfs een telefonische terugkoppeling is mogelijk.

Ook kapotte speeltoestellen, losliggende stoeptegels of jouw
ideeën kun je melden.
Hier is het bankje aan de Vaars een mooi voorbeeld van. Het vorige bankje stond scheef en de planken waren te verrot om op te
gaan zitten. Na melding werd direct actie ondernomen en inmiddels staat hier nu een nieuw bankje!

Groene hart

Waardevolle bomen zoveel mogelijk behouden

Buiten Beter app

Je zou verwachten dat iedereen wel kan inschatten dat een lattenbodem niet in de vuilcontainer past. Toch zijn er nog genoeg
mensen die hun grofvuil naast de container plaatsen. Riskeer
geen boete en breng je grofvuil naar het milieustation of bel ze
om het op te komen halen via 073 - 615 6500.

Op 24 mei was er een nieuwe informatiebijeenkomst voor de
ruimtelijke inrichting van het Hart van Boschveld. De bedoeling
is een groen park te maken van de BBS tot aan de Oude Vlijmenseweg waarbij er hoogteverschillen zullen zijn voor de regenwaterafvoer en een mix aan bloemen, planten en bomen. Diverse zitelementen en paden met gekleurde klinkers moeten het
een speels effect gaan geven. Aan de kop van het park, tegen
de Oude Vlijmenseweg aan, zal een hondenuitrenveld komen.
Er wordt nog nagedacht hoe een goede verbinding komt tussen
het park en Veemarktkwartier zodat het ook voor hen uitnodigt
om van het park gebruik te maken.
Als de eerste twee blokken woningen aan het park zijn opgeleverd zal gefaseerd ook het groene hart gaan worden aangelegd.!

Het Hart van Boschveld moet ook zoveel mogelijk groen worden
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Edisonstraat 28
☎ 073 -623 3195

Tekst: Marlijn van Dalen
E-mail: info@obboschveld.nl

Foto's: Olaf Smit

den in de moestuin. Denk bijvoorbeeld aan rapen, radijzen,
wortelen, andijvie, pluksla, postelein, paksoi, Chinese kool, spinazie, rucola en tuinkers.

Heeft u ook last van slakken in uw tuin?
Op 1 juni hebben we hoog bezoek gehad in de Boschveldtuin.
Onze nieuwe burgemeester Jack Mikkers is langs geweest! De
politieke partij de Bossche Groenen had een fietstocht langs allerlei stadslandbouwinitiatieven georganiseerd. Deze tocht
startte in onze Boschveldtuin. We hebben de burgemeester en
nog circa 15 andere tochtgenoten ontvangen met koffie, thee
en koek. We hebben hem onze geurige bloemen kruiden en de
fruitbomen laten zien en aardbeien laten proeven en verteld
over ons ontstaan en wensen voor de toekomst.

Er bestaan een aantal biologische middeltjes tegen deze beestjes:
▶ Stop bakjes bier in de grond (slakken vinden dit erg lekker
en verdrinken erin)
▶ Knoflookspray. De zwavel in knoflook is dodelijk voor dit ongedierte en werkt afwerend. Het middel is dus niet schadelijk
voor het milieu en de vogels die de slakken opeten:
1. Maal een bol knoflook met een liter water fijn in een blender.
2. Laat het een paar uur staan en zeef het

Burgemeester Mikkers genoot van de gastvrije ontvangst in de Boschveldtuin
Voor u ook nog even een paar feitjes op een rij:
De Boschveldtuin is in 2012 geopend. Eerst als tijdelijke
tuin op het voormalige terrein van de Afvalstoffendienst
In 2016 hebben we de tuin verhuisd. Nu is het (vanwege het
succes van het initiatief) een permanente wijktuin in het toekomstige Groene Hart van Boschveld
We werken met allerlei organisaties samen, bijvoorbeeld; de
BBS en de Copernikkel

3. Spuit in de vroege avond, als de slakken zich opmaken voor
hun nachtelijke strooptocht, over de planten
4. Je kunt het mengsel nog effectiever maken door een handvol
blaadjes van afrikaantjes toe te voegen. Ook afrikaantjes bevatten afwerende stoffen.

▶ Biologische korrels, te koop bij tuincentra.
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 !

We hebben naast de kerngroep nog zeker 65 tuiniers
Het is een echte groene ontmoetingsplek voor jong en oud
en allerlei verschillende culturen
We organiseren allerlei activiteiten zoals ook bijvoorbeeld de
'tuinsafari' tijdens het Zomerfeest in jungle sfeer bij de BBS op
30 juni aanstaande van 14.30 tot 16.30 uur
De zaaikalender van juni:
Nu kun je gewassen zaaien die snel doorschieten als ze koude
of korte dagen beleven. Dat geldt onder andere voor witlof, andijvie en Chinese kool.

De zaaikalender van juli:
Je kunt nog steeds een aantal gewassen zaaien in de lege bed-
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De burgemeester luisterde aandachtig

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
Onlangs publiceerde de gemeente de veiligheidsmonitor. Dit is
een onderzoek dat om de twee jaar plaatsvindt en waarbij gekeken wordt naar de veiligheid van de diverse wijken en naar
de hele stad. De Binnenstad scoort het slechtst, mede door het
vele uitgaanspubliek. West is de wijk die daarna als onveiligst
wordt bestempeld. Dit is vooral te merken in de Kruiskamp. Je
vraagt je dan af of dit ook uitstraalt naar Boschveld. Het zou me
niet verbazen. Toch gaat het beter in deze wijk. Vooral de fysieke onveiligheid (inbraken, diefstallen, geweld) nam af, behalve
dan fietsdiefstallen.
Waar wel een verslechtering werd waargenomen is bij de sociale veiligheid. Dronken mensen en drugsgebruikers zijn de belangrijkste oorzaak. Toch hoor ik regelmatig dan men ook last
heeft van medebewoners die op een andere manier overlast
veroorzaken. Of het nu gaat om zogenaamde verwarde personen of overlast door geluid of anderszins, het komt me toch regelmatig ter oren.
Ooit stond Boschveld bekend
als volksbuurt. Dat impliceert
dat toen de bewoners naar elkaar omkeken en elkaar hielpen als het een keer moeilijk
met je ging. Dat lijkt nu allemaal niet meer zo te zijn. Je
bent snel geneigd te denken
dat de oorzaak ligt aan de grote variatie van bewoners, met
vele verschillende culturele
achtergronden. Dat was vroeger een stuk minder. Bovendien was geloof een bindende
factor, of je daar nu voor of tegen was.
Ooit noemde voormalig burgemeester Rombouts Boschveld
het afvoerputje van 's-Hertogenbosch. Een uitspraak die
hem niet in dank werd afgenomen en ook zeker niet de lading dekte. Er is toen wel meer
aandacht voor de wijk gekomen. En aandacht betekent
meestal ook geld. En dat heb
je nodig als je nieuwe initiatieven wil ontplooien. En initiatief
is er zat. Tegenwoordig is dat
veelal verzameld in de coöperatie Copernikkel. Er wordt gekookt, aan fietsen gesleuteld,
genaaid, geklust en nog veel
meer. Maar ook buiten de Co-

pernikkel om zijn er diverse initiatieven. Bij sommige van die initiatieven blijken de diverse culturen goed met elkaar te kunnen
samenwerken, bij andere activiteiten loopt dit moeizamer of helemaal niet. Is dat erg? Niet zolang er daardoor maar geen
mensen buitengesloten worden.
Maar in een maatschappij die steeds meer individualiseert en
wordt gedigitaliseerd, vraagt dat wel om een aanpassing van
mensen. Dat lukt niet altijd en daardoor vallen er wel steeds
meer mensen buiten de boot. Daarnaast komen er ook steeds
meer mensen die nog moeten wennen aan onze maatschappij.
In die omstandigheden een goede sociale veiligheid creëren
valt dan ook niet mee.
Het zal me dan ook benieuwen hoe de gemeente en bewoners
de toenemende sociale onveiligheid gaan oplossen. !
De Denker

Openingstijden
Maandag:
10.00 - 20.00
Dinsdag:
10.00 - 20.00
Woensdag
10.00 - 20.00
Donderdag
10.00 - 20.00
Vrijdag
10.00 - 21.00
Zaterdag
10.00 - 20.00
Zondag
11.00 - 20.00
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Alle kinderen geslaagd
Voor tiende keer fietsexamen
Negen leerlingen van groep 7 van BBS Boschveld deden afgelopen 29 mei fietsexamen. Het is de tiende keer dat de Fietswerkplaats aan de Kelvinstraat dit organiseerde. Alle jongens
en meisjes haalden hun fietsdiploma.
Ook dertien kinderen van BS De Kwartiermaker, tussen Boschveld en Deuteren, slaagden met vlag en wimpel. Zij begonnen
de fietstocht vanuit hun eigen school.

Weinig fouten

"Een uitstekende lichting dit jaar", zegt Ton Joore van de Fietswerkplaats. "De route was van tevoren al goed verkend, de kinderen maakten weinig fouten. Dertien mensen van de Fietswerkplaats bemanden en bevrouwden de controleposten waarlangs de kinderen fietsten. Op naar de elfde keer." !
Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit

De trotse geslaagden met op de achtergrond de mensen van de Fietswerkplaats

Iftar gezellig lekker
Met de Iftar verbreek je de Ramadan. Het is de
maaltijd die je na zonsondergang nuttigt na een dag
vasten.
De Ramadan duurt een maand. Halverwege - op 1
juni - organiseerde de BoschveldWereldkeuken een
'halfvasten'. De Iftar zou eigenlijk bij de Fietswerkplaats zijn, maar door de regen verhuisde de activiteit naar de bovenverdieping van het pand aan de
Copernicuslaan, waar eerder de Wijkplaats zetelde
en nu de BoschveldWereldkeuken thuis is.
Met dertig gasten zat de ruimte helemaal vol. Het
was ontzettend gezellig en het eten meer dan lekker. !
Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Nadia Ouzahir
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