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De objecten van Air Design Studio zijn
spraakmakend
We zijn opnieuw te gast in het Boschveld Ambachtcentrum (BAC), dit keer bij Erik
van Dongen van Air Design Studio. Erik ontwerpt en produceert unieke cold-air opblaasbare objecten, voor zowel culturele als commerciële toepassingen. En wie
kent niet zijn bekende grote gele badeend?
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Deze badeend van Erik verscheen op diverse plekken in de wereld
Bron: www.erikvandongen.nl
Erik ontwerper en producent van opblaasbare projecten is in 2013 gestart in het
BAC. Hij kreeg de tip van zijn zus die hier al een atelier huurde. "Er was een grote
ruimte leeg en ik had net een project onderhanden waar ik veel ruimte voor nodig
had om het op te kunnen blazen. De ruimte kon ik een paar dagen gebruiken, maar
toen heb ik al snel besloten om deze ruimte te gaan huren en nu zit ik er nog
steeds, met veel plezier. Hiernaast heb ik nog zo'n ruimte waar ik patronen kan snijden om het vervolgens in deze ruimte in elkaar te zetten. Het denkwerk doe ik elders." Erik hoeft amper aan acquisitie te doen. "Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een vaste groep opdrachtgevers heb die regelmatig orders bij mij plaatsen." Lachend: "Ik werk al dertig jaar en heb nog nooit een cent uitgegeven aan reclame uitingen." Dat is heel apart, want dat lukt de meeste ondernemers niet. Maar
Air Design is dan ook wel een uniek eenmansbedrijfje met zijn nogal in het oog
springende en opvallende projecten. Je kunt er niet omheen!"
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Erik van Dongen aan het werk in zijn atelier in het BAC
Van huis uit is Erik communicatiewetenschapper. "Ik heb in Nijmegen gestudeerd.
Eind jaren 80 ben ik afgestudeerd. Het was toen een slechte tijd om in mijn vak aan
het werk te gaan. Ik kwam een oude vriend tegen die een bedrijf runde in materialen voor reclamedoeleinden zoals mediazeppelins. Eén van zijn klanten vroeg ➞

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
of hij iets speciaals op het gebied van opblaasbare obwww.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
jecten kon maken. Om die reden ben ik een paar keer
naar de VS geweest waar ik hele grote opblaasbare oballe naden."
jecten in speciale vormen heb gezien. 'Dat gaan we ook doen',
zeiden we tegen elkaar. Weet je, ik heb altijd meer van het teErik is heel enthousiast over de samenwerking met theatermakenen en het knutselen gehouden dan van de theorie. Ik was
ker Boukje Schweigman. "Ik heb een tunnel van 400 meter
altijd al bezig met het maken van schetsjes. We hebben vervollengte gemaakt voor een voorstelling van het theaterfestival
gens een poos samengewerkt. Daarna ben ik met een eigen
Boulevard. Het is een leuke club om mee te werken, altijd verontwerpstudio voor kleinere opdrachtgevers gestart. Gewoon
rassend. Ze hadden van tevoren zo gedetailleerd nagedacht,
leuke objecten maken, zo is het gegroeid. Ik doe veel zelf en
dat heb ik nooit eerder meegemaakt."
voor wat ik niet zelf kan huur ik mensen in."
Hoe begint het?
"Ik ga met een opdrachtgever om tafel om te bespreken wat hij /
zij wil. Hoe groot moet het object worden en wat is het budget.
Vaak heeft een klant al heel duidelijke ideeën: bijvoorbeeld een
ballon met tekst erop. Maar ik zit ook vaak met ontwerpers en
kunstenaars om tafel om allerlei ideeën uit te wisselen. Aftasten, wat zou kunnen én er kan veel. Ik maak altijd een werkmodel op schaal. Dat doe ik om te voorkomen dat ik gekke dingen
tegenkom. Maar ook een schaalmodel, dat wel handig is voor
de naaisters die het in elkaar zetten. Alles is genummerd, ook

Het badeend-project met kunstenaar Florentijn Hofman is misschien wel een van zijn meest spraakmakende projecten, maar
Erik heeft heel veel fraaie projecten gerealiseerd. De lijst van
bijzondere projecten is lang. Een paar projecten ter illustratie:
de laatste km-boog voor de Tour de France, Little Babylon, Power of Dutch Gas en het Holland Festival. Erik reist de hele
wereld over voor zijn projecten. Maar het BAC is zijn thuis, daar
wil hij graag blijven. "Het is een goede omgeving met leuke collega's. Collega's die elkaar blindelings weten te vinden", aldus
Erik. !

Het wonen hier is heel leuk
Het 'Bewust Wonen Werken Boschveld project (BWWB-project)' met zijn bijzondere ecologisch gebouwde houten huizen
met in het hart een kindvriendelijke fraaie binnentuin is absoluut een aanwinst voor de wijk. Het nieuwe wijkje oogt modern,
eigentijds en is toekomstbestendig. Er wonen nu 42 volwassenen en 31 kinderen. Hoe is het om hier te wonen? Wij vragen
het aan Rob Verschuur die met zijn vrouw Monique er nu zo'n
zes maanden woont.
Begin 2018 zijn de eerste bewoners aan de slag gegaan in hun
casco opgeleverde huizen. Inmiddels is ook de kas opgeleverd.
Dit is een centrale ruimte met onder meer een keuken, een ontmoetingsruimte voor bijvoorbeeld de bewonersvergaderingen
en een werkplaats. Rob en Monique zijn met carnaval verhuisd
naar Boschveld, alhoewel ze toch een beetje carnaval hebben
gevierd. Rob en Monique hadden al ervaring met een milieuvriendelijk project in de Maaspoort waar zij ruim twintig jaar met
plezier hebben gewoond. Maar het BWWB-project in Boschveld
vonden ze wel een mooie uitdaging. En nu wonen ze er al een
poosje. Rob: "In het begin was het vooral veel klussen, want
ons huis is casco opgeleverd. Voor de echte doe-het-zelver een
uitdaging." Toch hebben Rob en Monique veel door een onderaannemer laten doen. "Rob is best handig, maar kan niet alles"
zegt Monique. "Een casco oplevering heeft zo zijn voordelen,
want dan kun je pas overzien hoe je het wil inrichten. We wisten
wel waar de keuken en de badkamer moesten komen, daarvoor
waren de aansluitingen al geplaatst. Een neef van Rob heeft de
fraaie keuken gemaakt en heeft ook voor de elektricien en timmerman gezorgd. Dat was wel heel prettig. Je kon ook kiezen
voor de aannemer die de huizen heeft gebouwd, maar we
dachten: we doen dat zelf. Dat leek ons beter, want dan heb je
meer invloed op alles. Het gaat ons om het vakmanschap! We
zijn zo'n drie maanden bezig geweest. Daarnaast hebben we
ook een stukadoor en een tegelzetter ingehuurd."
Rob: "Het wonen hier is heel leuk. En ook niet onbelangrijk: het
is een onderhoudsarm huis waar een fijn klimaat heerst vanwege de vele natuurlijke, gebruikte producten. De atmosfeer is
goed. Boven zijn de kamers geïsoleerd met de vezels van oude
spijkerbroeken en ook de vloeren zijn van bijzonder beton wat
minder radon heeft. De buitengevels zijn geïsoleerd met jute,
de daken zijn aan de ene kant voorzien van groenbedekking,
aan de andere kant liggen zonnepanelen en zonnecollectoren."
Rob vervolgt: "In het begin was het wel spannend, want we
hebben natuurlijk geen cv en geen gas. We hebben nu een
heel zuinige wand- en vloerverwarming. Alles is van tevoren uitgerekend qua wat we nodig hebben aan energie. Zo leven we
min of meer ecologisch. We zijn nu weer met zijn tweeën en
hebben ook niet meer zo'n groot huis nodig."
Vanuit de smaakvolle lichte woonkamer kijken Rob en Monique,
dankzij een haast panoramisch raam, op de binnentuin. Er zijn
wat kinderen aan het ravotten. "De buurt is heel leuk. Het is een
mix: er wonen gezinnen en alleenstaanden. Jong en oud door
elkaar, dat maakt het heel bijzonder. En we kennen elkaar natuurlijk al een hele poos omdat het project veel langer heeft ge-

Een tevreden Rob voor zijn nieuwe woning
duurd dan verwacht. Zo gaat dat met een project waar alles in
overleg gaat en niet alles altijd meezit. Maar dat het zolang
heeft geduurd zijn we, nu we hier wonen, heel snel vergeten.
Bovendien is Boschveld met zijn vele nationaliteiten een heel
leuke kleurrijke wijk om in te wonen." !
Tekst: George van de Zande
Foto: Michael Bögels
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Balletschool met nieuw gezicht

Op zaterdag 1 september is de première van balletschool 'Pirouette’'in de BBS Boschveld. Elseline van Osch neemt het balletstokje over van Dorry van Langenberg, die 44 jaar in het Bossche balletles heeft gegeven. Het bijzondere is dat Elseline op jonge
leeftijd les van Dorry kreeg. En nu volgt Elseline haar balletjuf op en wordt zelf balletjuf. Hoe mooi is dat!

Voor Elseline is dansen haar lust en haar leven. "Ik dans vanaf
mijn vierde jaar. Een vriendinnetje van mij volgde balletles en ik
mocht een keer met haar mee. Zo is de liefde voor het klassieke ballet begonnen. Ik heb ook les gekregen van Dorry. Later
ben ik afgestudeerd aan de dansacademie van Arnhem. Ik ben
met name gespecialiseerd in klassiek ballet en kinderdans. Ik
ben docent kinderyoga, schrijfdans en Sherbone. Na de dansacademie ben ik verder gaan studeren om als bevoegd docent
les te mogen geven in de Cecchetti methode. Deze methode is
ontwikkeld door dansmeester (maestro) Enrico Cecchetti uit Italië."
Voor de danskenners onder ons: Cecchetti heeft bij 'Les Ballets
Russes' lesgegeven aan beroemde dansers als Anna Pavlova
en Vaslav Njinsky. Elseline: "De Cecchetti methode is een hele
goeie methode voor kinderen die een of twee keer in de week
balletles volgen. Elke leerling wordt ingedeeld in een voor hem

of haar passend niveau. Dansplezier, improvisatie en creativiteit
en de technische aspecten staan daarbij altijd voorop."

Danspassie

Haar danspassie heeft Elseline ook doorgegeven aan haar kinderen. "Mijn kinderen wilden graag leren dansen en zijn naar de
balletschool van Dorry gegaan. En zo kwamen we elkaar regelmatig tegen. Ik heb bij Dorry lesgegeven en ook lessen gevolgd. Toen Dorry besloot te stoppen vroeg ze mij of ik haar balletstokje wilde overnemen. Dat vond ik een hele eer. Daar ben
ik haar heel dankbaar voor. Haar vertrouwen in mijn balletkwaliteiten is kennelijk groot. Dansen zit in mijn hart, zo kan ik mooi
aansluiten op wat Dorry heeft neergezet." En nu begint Elseline
haar eigen balletstudio in BBS Boschveld in haar eigen stad.
Een nieuwe balletschool met een vertrouwd verleden. Onder
een nieuwe naam, met klassiek ballet en kinderdans als specialisme. Mooier kun je niet dromen.

Feest

Het lesaanbod varieert van peuter- en kleuterballet voor de allerkleinsten, tot kinderballet en klassiek ballet voor tieners en
volwassenen. De lessen worden gegeven volgens de hierboven
besproken Cecchetti-methode. "Ik start wekelijks op maandag
en zaterdag. Maar als er meer vraag is wordt mijn aanbod breder. Mijn balletstudio is niet specifiek voor kinderen of volwassenen uit Boschveld, maar voor heel Den Bosch. Wel wil ik me
heel graag concentreren op dit gedeelte van de stad. Boschveld
is voor mij een hele nieuwe wijk. Er wordt in Boschveld veel
voor kinderen uit de wijk georganiseerd." Inmiddels loopt het
goed met de inschrijvingen. En met haar enthousiasme kan Elseline na Dorry zo maar uitgroeien tot de 'balletjuf' van Den
Bosch. We gaan nog voor een foto naar haar nieuwe balletstudio in de BBS. Haar manier van poseren voor de foto spreekt
voor zich. Balletles krijgen van Elseline wordt vast een heerlijk
feest! !
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Voor info: www.balletschool-pirouette.nl

Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit
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Boschveld is een bijzondere wijk
Copernikkel maakt er al jaren werk van
Midden in het winkelcentrum van Boschveld huist al jaren werkwinkel Copernikkel. Sinds enige tijd zelfs in twee winkels. Daar zijn
allerlei wijkinitiatieven en buurtgroepen onder dak. Als onder een paraplu. Copernikkel is een broedplaats van ideeën, plannen en
wensen. Een middelpunt in de wijk waar dromen werkelijkheid worden en bewoners de handen ineen slaan. Waar allerlei lijntjes bij
elkaar komen en mensen voor elkaar zorgen. Samen redzaam heet dat hier.

Copernikkel in vol bedrijf
Boschveld is een bijzondere wijk met bijzondere bewoners.
Achter het station en langs het spoor wonen en leven ruim 3000
mensen in zo'n 1500 woningen. Boschveld is een kleurrijke wijk
met meer dan veertig procent bewoners van buitenlandse komaf. Er wonen zestig nationaliteiten. Is zo'n mix van bewoners elders weleens een bron van spanningen, in Boschveld is daar
eigenlijk weinig tot niets van te merken. Bewoners wonen als
goede buren samen, zijn actief en hebben duidelijk iets over
voor hun wijk. Dat zie je terug aan de vele activiteiten en initiatieven die Boschveld rijk is.

Sprekende voorbeelden

Bij Copernikkel loop je makkelijk binnen, drempels zijn er niet.
Gastvrouwen heten je welkom en stellen je op je gemak. Geen
enkele vraag is hen vreemd. De koffie en thee staan klaar.
Copernikkel heeft allerlei buurtinitiatieven in huis. Boschveld
Wereldkeuken, Klussendienst, Boschveldtuin, Reparatiestraat,
NaaiMeetup, Fietswerkplaats, Buurtman / Buurtvrouw, Taallessen en De Vrije PC zijn daar sprekende voorbeelden van. Net
als de theatermakers, de Boschveldband en het Boschveldkoor.
Sommigen bestaan kort, anderen al meer dan tien jaar. Het zijn
initiatieven waarmee bewoners elkaar sterker maken en van elkaar leren. De één betekent wat voor de ander. En andersom.

Springplank naar werk

Waar dat mogelijk is, gaat het bij de verschillende bewonersactiviteiten ook om geld verdienen. Het zou mooi zijn als bewoners van Boschveld met hun activiteit een inkomen of een ge-

deelte daarvan bij elkaar kunnen verdienen. Of wie weet is hun
activiteit een springplank naar een betaalde baan. Vooral de
Boschveld Wereldkeuken en de Klussendienst lenen zich hiervoor.

De juiste toon zetten

Copernikkel is de plek waar kunstenaars hun kunstwerken laten
zien. De schilderijen van Ben Acket en de portretten van Boschveldse kartrekkers door Lonneke Kerkhoven zijn daar op dit
moment kleurrijke voorbeelden van. Ook andere kunstprojecten, zoals de bejubelde en goedbezochte voorstellingen Held
van Boschveld en Familie Boschveld zijn er onder dak. Theatermakers, dansers, zangers, muzikanten en mensen achter de
schermen – veelal bewoners van Boschveld – zetten daarbij de
toon.
Iedereen telt mee
Zoals alle bewonersinitiatieven die bij Copernikkel een thuis vinden, heeft de werkwinkel een aanpak die past bij de wijk: de
Boschveld-manier. Die gaat uit van gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect. Zelf aanpakken en zelf verantwoordelijkheid
nemen. Niet alleen meedoen, maar samen de 'tent' draaien.
Zo'n aanpak heeft draagkracht en toekomst, omdat die het fundament van bewoners zelf is. Elkaar ontmoeten en leren kennen is de rode draad. Jij bent er voor een ander en de ander is
er voor jou. Boschveld groeit en bloeit op een geleidelijke en
natuurlijke manier. Met oog voor ieders talent, stap voor stap en
in eigen tempo. !
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Tekst en foto: Ria Koning

Nieuwe leden gezocht door
Eerste Bossche Klaverjasclub
‘87

Elke donderdagavond klaverjassen we. We kunnen echter wel
een aantal nieuwe leden gebruiken. Kom gerust eens langs
om te kijken. We beginnen op donderdag om 19.30 uur en
spelen dan door tot ongeveer 22.00 uur. Gezelligheid is troef.
We zijn te vinden in de BBS Boschveld, Zernikestraat 2
Als u meer info wilt, bel dan gerust met Ria Koning: 06 - 5163
8032 of mail naar peter1950@_hotmail.nl !

Tekst: Ilvie van Schijndel
Foto: Gemeente

Wandelen in de Wijk

Doe mee aan ‘Wandelen in de wijk’! Van blokje om in de buurt
tot rondje in de wijk. Gezellig samen of alleen aan de wandel!
U kunt uw eigen afstand kiezen. U wandelt wanneer het u uitkomt.

In West zijn tien kant en klare routes opgesteld, variërend van
drie tot tien kilometer. Deze routes hebben eenzelfde beginen eindpunt en leiden u langs mooie natuur en straten.
Klaverjassers op zoek naar nieuwe leden

Een Perzisch recept: gebonden
vegetarische vermicellisoep.
Aangeboden door Ahmad
Recept is voor zes tot acht personen.
Benodigdheden
750 gram Perzische vermicelli, twee kilo soepkruiden (een mix
van bieslook, peterselie, dille, koriander en spinazie), 750
gram kikkererwten, bruine bonen en linzen, vier gebakken
uien 1, een liter boerenroom, een stukje verse kurkuma, twee
koffielepels tarwebloem. Wat muntblaadjes 2.
1

Het bakken van uien heeft een belangrijke plaats in de Perzische keuken. Gebakken uien dienen een goudgele kleur te
hebben. Gebruik daarvoor iets meer bakolie op een laag vuurtje.
2
nanâ dâq (gebakken muntblaadjes). Gedroogde muntblaadjes tussen de vingers half fijnmalen. Olie heet laten worden.
Muntblaadjes aan de hete olie toevoegen en meteen van het
vuur nemen. Goed roeren.
Bereiding
Peulvruchten twee uur van tevoren weken.
De uien snipperen en aan de hete olie toevoegen, niet te vaak
roeren. Teveel roeren houdt de uien wit en maakt dat ze geen
goudgele kleur krijgen. Roer pas wanneer de uien van kleur
beginnen te veranderen.
Tip. Voor goed goudgeel gebakken uien gebruik je 200 gram
olie voor drie uien.
Drievierde van de gebakken uien, koenjit (kurkuma) en peulvruchten koken tot alles goed gaar is.
Soepkruiden fijnhakken en erbij doen, en nog eventjes kort
zachtjes verder laten koken.
Tarwebloem in koud water oplossen en toevoegen. Regelmatig roeren. Perzische vermicelli toevoegen en kort laten koken.
Gerecht van het vuur nemen en wat boerenroom toevoegen.
Soep opdienen in soepkommen.
Afmaken met het restant gebakken uien, nanâ dâq (gebakken
muntblaadjes) en de boerenroom.
Smakelijk eten. !
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De plattegrond en beschrijving zijn gratis te leen bij de volgende startpunten:
- SCC De Helftheuvel, Supervlaai ’s-Hertogenbosch
- BBS Boschveld.
Zin in een kopje koffie of thee na afloop? Dat kan. Op alle
startlocaties kunt u daarvoor terecht. Zij heten u van harte
welkom.
Door zoveel mogelijk te wandelen kunt u een spaarkaart vullen. Bij een volle spaarkaart ontvangt u een presentje van
´S-PORT.
Wandelen in een andere wijk kan natuurlijk ook. Voor alle
startpunten en routes en het gratis downloaden van routes zie
www.s-port.nl/wandelenindewijk
Wij wensen u veel wandelplezier!
Hebt u vragen over de wandelingen?
Neem contact op met Ilvie van Schijndel, Buurtsportcoach
West per mail: i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl of per telefoon: 06 -1173 8742. !

Leden van wandelclub in Boschveld (archief foto)

Tekst en afbeeldingen: Alfred Heeroma
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Communicatie

rol. Herstructurering gaat niet alleen om stenen (woningen en
dergelijke), maar ook om mensen. Want als je woningen sloopt
en vervangt, dan komen er ook nieuwe mensen in wijk wonen
en daarmee verandert ook de sociale structuur.
Als je nu terugkijkt op de afgelopen 15 jaar, dan is er ook wel
veel veranderd in de wijk. De tijd dat Boschveld bij de gemeente en anderen een slechte naam had, ligt toch wel achter ons,
wat niet wil zeggen dat het nu allemaal koek en ei is. Veel nieuwe bewoners in de wijk hadden vaak het idee dat het niet veilig
wonen is in de wijk. Als ze er dan eenmaal woonden, dan bleek
het allemaal wel mee te vallen. Of de goede communicatie hier
aan bij heeft gedragen is lastig te stellen. De Buurtkrant is in al
die jaren echter wel een constante factor geweest.
Aanvankelijk werd de krant alleen in zwart-wit uitgegeven, met
een gele kaft. Het werd dan ook vaak aangeduid al het Gele
Blaadje, iets wat je nog steeds kan zeggen, want die gele kaft is
niet verdwenen en heeft dus een historische reden.
De Buurtkrant wordt nog steeds uitgegeven doordat diverse organisaties samenwerken, zoals gemeente Divers, Copernikkel,
BBS en OBB. Op dit moment is het dan ook de enige papieren
communicatie vorm in de wijk die voor de hele wijk verschijnt.
Maar er iets wel iets raars met deze krant. De redactie die zorgt
voor de samenstelling bestaat uit een viertal mensen die allen
niet (meer) in Boschveld wonen. Gelukkig is er nu ondersteuning van twee bewoners, maar dat zouden er best meer mogen
zijn. Gelukkig worden de verhalen in de krant wel veelal geschreven door bewoners en dat moet zeker zo blijven. Het enige waar de reactie wel mee stoeit is de beperkte inbreng van
jongeren. We snappen best dat sociale media een belangrijke
rol speelt, maar dat bereikt niet iedereen.

De voorpagina van de eerste buurtkrant
De Buurtkrant Boschveld bestaat al heel lang. In november
2013 verscheen al de eerste editie. De editie die u nu in handen
heeft is nummer 111. Ook voor november 2013 verschenen er
al buurtkranten, maar de verschijning was onregelmatig. In de
jaren 90 van de vorige eeuw verschenen er diverse edities, onder andere verzorgd door het Buurterk. Overigens waren er
toen ook andere uitgaven die in de wijk verschenen, samengesteld vanuit telkens een andere organisatie of bewonersgroep.
Maar zelfs voor die tijd waren er al uitgaven vanuit de kerk.
Communicatie op schrift bestaat dus al heel lang in Boschveld.
Helaas zijn veel van die oudere uitgaven niet meer beschikbaar,
althans niet zover ik weet (maar mocht iemand die nog hebben,
dan zou ik ze graag digitaliseren).
In het begin van deze eeuw maakte de gemeente plannen concreet om Boschveld grondig te herstructureren. Plannen die
overigens al in de jaren 90 waren ontstaan. Toen er een plan op
tafel kwam om heel Boschveld maar plat te gooien en geheel
nieuw op te bouwen (zoals in Paleiskwartier), kwamen bewoners hier tegen in verzet. Dat was een voorname reden waarom
het OBB (Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld, de wijkraad)
werd opgericht. Zij vonden het belangrijk dat er goede communicatie nodig was en die rol werd al snel vervuld door de Buurtkrant.

Het bestaan van de Buurtkrant hangt echter elk jaar aan een
zijden draadje. Om de uitgave in kleur te kunnen uitgeven, zijn
we voor een belangrijk deel afhankelijk van de bijdrage van de
gemeente. Drie keer per jaar publiceren ze wijkgericht in de
krant en daardoor kan de Buurtkrant bestaan. We hopen dan
ook dat dit zo kan blijven, want die samenwerking is belangrijk.
Communicatie blijft belangrijk. Een gemeente die steeds meer
digitaliseert is leuk, maar als je in wijk woont waar digitalisering
nog een behoorlijke inhaalslag moet maken, is een papieren
communicatie net zo belangrijk. Heel vroeger ging dat mondeling, maar bij het doorgeven van de verhalen werd er telkens
wel iets weggelaten of iets anders aan toegevoegd. Mondeling
communiceren is tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk, veelal
omdat mensen in bepaalde groepjes 'leven'. Daar is niets mis
mee, maar om en hoe die te bereiken is al jaren een groot
vraagtuk.
Ik hoop dan ook dat de Buurtkrant Boschveld nog lang mag blijven bestaan. Zelf zit ik al 11 jaar in de redactie en heb al heel
veel mooie verhalen voorbij mogen zien komen. Verhalen die
we hebben mogen vastleggen, verhalen die hopelijk niet meer
verloren gaan. !

Het verzet van de bewoners had succes en de plannen werden
van tafel gehaald. Er kwam een nieuw plan, waarbij de wijk in
fasen zou worden vernieuwd. Dit plan kreeg de naam Boschveld Beweegt mee. Omdat ook internet een steeds belangrijker
bron van informatie werd, was het niet verrassend dat er ook
een website onder die naam verscheen. Het was een gezamenlijk initiatief van de woningcorporaties Brabant Wonen en
Zayaz, zie veel van de sociale huurwoningen in de wijk bezaten, de gemeente en het OBB. De website bestaat nog steeds
en wordt beperkt bijgehouden.
De fasering werd uitgespreid over een periode van 20 jaar en
die loopt nog steeds. Dat vroeg en vraagt om goede communicatie en de Buurtkrant speelt daarin nog steeds een belangrijke

Voorpagina van het wijkplan zoals dat in 2009 verscheen
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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

12.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
12.00 uur
12.00 uur

Spreekuren Wijkplein

☎ 073 - 822 5380
www.divers.nl

Organisatie

Medewerker

Dag

Tijd

Bureau Sociale Raadslieden

Maaike de Ruijter

Maandag

09.00 - 12.00

Buurtteam

Laurette Pinxt / Tessa Tomasini

Woensdag

10.00 - 11.30

Buurtteam

Divers Vrijwillige Thuishulp (VTH)

Wisselende aanwezigheid

Wim Huiskamp / Marian Tuerlings

Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld

Maandag

Donderdag

13.00 - 14.30
11.00 - 12.00

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

Terugkoppeling huisbezoeken Buurtteam
De feiten

• We hebben 44 brieven bezorgd in de Kamerlingh Onnesstraat, Buys Ballotweg en eentje (per ongeluk) in de Professor
Keesomstraat.
• We hebben in totaal 16 huisbezoeken afgelegd, in april en
mei.
• Vier huishoudens hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een gesprek.
• Bij enkele adressen hebben we nog een gesprek tegoed.
• Bij de overige huizen was er niemand thuis. Daar hebben we
herhaaldelijk een briefje achtergelaten.

De mooie kanten

• Enkele mensen gaven aan wat afstand te voelen tot de activiteiten in de wijk. Als je het leuk vindt om eens met je buurman/
vrouw te gaan, vraag het hem/haar (of ons).
• Een enkeling had het over hard rijden op het fietspad en op de
Simon Stevinweg. Ook waren er geluiden over hondenpoep
en overlast van honden.
• Een bewoner vertelde dat hij het jammer vond dat er weinig
contact is tussen bewoners van het Paleiskwartier en Boschveld.

Hard rijden op de Simon Stevinweg

Dit is een bekend signaal, ook voor de Onderwijsboulevard.
U kunt altijd meldingen hierover met vermelding van dag en tijdstip dat u dit gesignaleerd hebt doorgeven aan de politie. Aan
de hand van deze meldingen kunnen dan vervolgstappen genomen worden.
Hardrijdende scooters zijn lastig te handhaven. Op dit moment
is daar geen specifieke aanpak voor.

Honden

Mensen zijn op de meeste plekken verplicht om de uitwerpselen van hun hond op te ruimen. Hondenbezitters krijgen elk jaar
ook een overzicht van uitlaatplekken waar wel en niet opgeruimd moet worden.
Stadstoezicht voert soms extra acties uit om hier wat aan te
doen. Het aanpakken blijft lastig omdat men op heterdaad betrapt moet worden.
Ook de aanpak van agressieve honden is lastig.
Advies/verzoek is om een foto te nemen, als je zo'n situatie ziet
of meemaakt. Die kun je dan doorgeven (bijvoorbeeld via de
BuitenBeter-app)

Parkeerbeleid

• We waren overal erg welkom.
• Mensen wonen fijn in Boschveld. Vooral de locatie vindt iedereen erg fijn.
• De meeste mensen hebben goed contact met de buren. Bij de
een is dit een 'hallo' op straat, terwijl anderen hun buren goed
kennen.
• Niemand heeft vervelende ervaringen met de buren.
• Velen zeggen ook dat het rustig wonen is in Boschveld.

De aandachtspunten

• Het ging regelmatig over zwerf- en dumpafval, vooral bij de
containers. Als je het ziet, meld het bij de gemeente (gebruik
de BuitenBeter-app, gratis te downloaden).
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In Boschveld wordt er regelmatig gecontroleerd op foutparkeerders. De gele bezoekerskaartjes zijn fraudegevoelig. Een andere bezoekersregeling is er nog niet. Er zijn ook veel tegengestelde meningen en belangen, ook onder bewoners.
Als een parkeerkaart goed ingevuld is (en dat kan ook een heel
vel zijn voor meerdere dagen achter elkaar) kan er niet tegen
opgetreden worden. Bewoners kunnen tegenwoordig aan de
buitenkant niet meer zien of een auto van een belanghebbende
een parkeervergunning heeft. Er zit namelijk geen vignet meer
op. Het is digitaal aangevraagd en wordt door de parkeerwachten digitaal gecontroleerd op kenteken.

Bewonersoverleg 27 augustus

Als u wat meer zou willen weten over wat er allemaal speelt in
de wijk of u wilt iets bespreken met andere bewoners, dan nodigen we u van harte uit bij het bewonersoverleg, voorgezeten
door het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB).
De volgende bewonersvergadering is maandag 27 augustus,
19.30 uur in BBS Boschveld.
Als u van tevoren de agenda wilt ontvangen, mail dan even
naar m.lensen@divers.nl. !

Junglefeest luidde de zomer in
Op zaterdag 30 juni organiseerde Boschveld Actief alweer haar
derde zomerfeest. Dit jaar was het schoolplein bij BBS Boschveld gehuld in oerwoudse taferelen.
Een brassband opende het feest met een hoop trommelgeweld,
geheel passend bij het thema. Een groot apenspringkussen vulde het schoolplein voor de kleintjes, terwijl wat verderop kinderen afkoeling zochten op de buikschuiver. Deze attractie is een
terugkerende activiteit en altijd populair bij kinderen uit Boschveld.

We danken via deze weg ook nog de sponsors: BBS Boschveld, gemeente 's-Hertogenbosch, Buurtactiviteiten Boschveld,
Welzijn Divers, GGD, Kanteel, Boschveldtuin, KC 't Boschveld
en Albert Heijn.
Namens Boschveld Actief,
Michel Lensen, Wijkwerk Divers (tekst en foto) !

De Marconistraat was afgezet zodat
daar kramen konden staan waar
van alles werd verkocht. Mensen
konden zich ook laten versieren met
henna of door de mobiele kapper.
Als je rustig wou genieten van je
frietje, popcorn, slushpuppy of suikerspin, kon je plaatsnemen onder
de versierde partytent of in de heuse jungle loungehoek.
Kinderen konden op zoek naar de
reuzenkrokodil bij Kanteel en op insectensafari in de Boschveldtuin.
Het absolute hoogtepunt voor velen
was de dierenshow, waar kinderen
zich konden vergapen aan leguanen, slangen en echte alligators.
Een hoop kinderen en volwassenen
stonden met grote ogen te kijken
naar deze jungledieren.
Het was wederom druk bezocht op
deze warme dag. De vrijwillige moeders van Boschveld Actief hebben
weer een prachtig feest neergezet,
waar ze hard voor gewerkt hebben.

Veel vermaak tijdens het Junglefeest

Oproep voor en van behulpzame bewoners
- Een mevrouw is op zoek naar iemand die haar één op één
naailes wil geven. Wie vindt het leuk om iemand hiermee verder te helpen?
- Een andere dame uit Boschveld zoekt een maatje die het leuk
vindt om wat met haar te gaan ondernemen. Ze fietst graag,
maar vindt het ook leuk om bijvoorbeeld naar de bioscoop te
gaan. Ze vindt het leuk om wat te kletsen met mensen en
vindt het leuk om wat meer onder de mensen te komen.
- Zoekt er iemand nog hulp bij de Nederlandse taal? Er zijn
nog vrijwilligers in de wijk die hier graag bij willen helpen.
- Een dame uit de wijk zou best af en toe een kletspraatje wil-

len maken met iemand die het ook fijn zou vinden om af en
toe wat te praten met anderen, maar hiervoor te weinig mensen kent. Ken of ben je iemand die hier iets aan zou hebben?
(helaas geen match voor de tweede oproep)
- Een Turkse man zou het leuk vinden om wat meer in aanraking te komen met andere Turkse mannen. Zijn er activiteiten
of groepen in de wijk waar hij eens bij aan kan schuiven?
Neem contact op met wijkwerker Michel Lensen: telefoon
06 - 5478 4859 of email m.lensen@divers.nl !

Gezocht: Vrijwilligers voor het kinderwerk in Boschveld
Vind jij het leuk om te knutselen, koken of bijles te geven? Dan
is het kinderwerk op zoek naar jou! Het kinderwerk zoekt enthousiaste vrijwilligers die graag een handje willen helpen tijdens de kinderwerkactiviteiten. We zoeken vrijwilligers voor de
volgende activiteiten:

activiteit die vier weken duurt. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op donderdagmiddag.

Kidsclub en meidenclub

Bijles

Waar: BBS Boschveld, Zernikestraat 2 (handvaardigheidslokaal)
Tijden: We beginnen om 12.00 uur met het voorbereiden. De
kidsclub duurt van 13.00 tot 14.00 uur. De meidenclub duurt
van 14.15 tot 15.15 uur.

Waar: BBS Boschveld, Zernikestraat 2. De bijles kan ook bij
kinderen thuis gegeven worden. Dit wordt overlegd met de ouders.
Tijden: Afhankelijk van de vrijwilliger en de ouders.

Na de herfstvakantie starten de kidsclub en de meidenclub
weer. Op de woensdagmiddagen (deze worden afgewisseld
met S-PORT) worden er leuke activiteiten gedaan met kinderen
van groep 1 tot en met 4 en meiden van groep 5 tot en met 8.
Er wordt dan bijvoorbeeld geknutseld of er worden spelletjes
gedaan.

Kinderkoken

Tijdens het kinderkoken leren kinderen samen met anderen hoe
ze gezonde en lekkere gerechten kunnen maken. Deze activiteit wordt mede verzorgd door de GGD. Het kinderkoken is een

Waar: BBS Boschveld, Zernikestraat 2 (activiteitenkeuken)
Tijden: Het kinderkoken duurt van 15.00 tot 16.30 / 17.00 uur.
De kinderen uit Boschveld leren graag en hebben hier soms extra hulp bij nodig. Er wordt daarom bijles aangeboden voor kinderen die moeite hebben met bijvoorbeeld rekenen, lezen en
schrijven. De bijles vindt plaats na schooltijd en wordt geregeld
in overleg met het kind, de ouders en een vrijwilliger. De vrijwilliger heeft alle ruimte om aan te geven wanneer hij / zij bijles wil
geven.

Heb je interesse of heb je vragen? Neem dan contact op met
de kinderwerker in Boschveld.
Anne van Oorschot: email: a.vanoorschot@divers.nl of telefoon
06 - 1184 8351. !
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Yassine Mami
☎ 06 - 2789 2587

Kindcentrum Boschveld schooljaar 2017 /
2018

y.mami@s-hertogenbosch.nl

Wanneer u dit leest zit de vakantie er al weer op. Ik hoop dat u
een mooie vakantie hebt gehad. Toch nog even kort terugblikken op het afgelopen schooljaar 2017 / 2018. Op 19 oktober
2017 bestond onze school officieel 60 jaar en dat werd op 7, 8
en 9 mei jongstleden groots gevierd met een klankenkaravaan,
schoolreis voor alle kinderen, een afsluitende dag met sport- en
speldag en een high tea met kinderen, ouders en personeel. Ik
denk dat iedereen kan terugkijken op een geslaagd feest voor
jong en oud.
De BBS manager Fatima Zahra ging naar een andere locatie
en we verwelkomden Yassine Mami. In februari overleed vrij
plotseling het gezicht van de wijk Kees Heemskerk en in juni
moesten we na een kort ziekbed definitief afscheid nemen van
de moeder van onze leerlingen Rafaella en AJ Bekkers. Beide
afscheidsdiensten waren vol met emoties maar ook dankbaar
en liefdevol.
Het schoolteam heeft zich verder doorontwikkeld dit jaar; meneer Wouter als schoolleider startbekwaam, juffrouw Brechje
als Master Special Educational Needs Jonge Kind, juffrouw Mariëlle LB gecertificeerd (dit is een uitgebreidere opleiding), juffrouw Ingrid behaalde certificaat Onderzoekend en Ontwerpend
leren, juffrouw Judith Master Educational Needs begeleiden en
meneer Hans Master Leadership in Education.
Enorm belangrijk dat het personeel zich verder ontwikkelt, want
dat doen kinderen ook iedere dag. In de Quickscan werkplezier,
die het personeel afnam, werd ook duidelijk dat het werkplezier
in het team goed te noemen is. Ondanks dit werkplezier kiezen
leerkrachten ook weer voor mobiliteit. We namen in de laatste
week afscheid van meneer Wouter (naar Kindcentrum Westerbreedte), juffrouw Kim(naar Basisschool Olaf Palme in Drunen)
en juffrouw Brechje (naar Bossche Broek). Daarentegen starten

ook weer twee nieuwe leerkrachten, namelijk juffrouw Basma
Lamjaata in unit 3 en juffrouw Corinne Raaijmakers in unit 2.
De onderwijsontwikkelingen lagen ook niet stil. We schoolden
ons verder in DENK, er is een schoolrapportage geweest waarin onderzocht werd hoe ver we zijn met het unitonderwijs en we
hadden tevens het derde vignet van de gezonde school behaald (Certificaat Welbevinden). We zijn sinds dit jaar een BVL
school (Brabants Verkeersveiligheid Label) en gaan het komend jaar verder met de ontwikkeling van uitvoerende functies
bij kinderen. De eindopbrengsten van groep 8 waren dit jaar net
niet voldoende, waardoor we ons komend jaar extra goed gaan
focussen op het onderwijs in groep 8.
De samenwerking met Kanteel kinderopvang is prima te noemen; daar waar mogelijk weten school en opvang elkaar uitstekend te vinden. We starten in 2018 / 2019 met 105 kinderen op
school en 90 in de opvang. Door de nieuwbouw van 100 woningen zullen we de komende jaren ook een andere samenstelling
van de ouderpopulatie gaan krijgen. En dat is alleen maar goed
voor de verdere ontwikkeling van het Kindcentrum en de wijk
Boschveld.
Tenslotte roep ik vooral deze nieuwe bewoners in Boschveld op
om zeker eens een kijkje te komen nemen tijdens onze open inloopochtenden op 24 oktober 2018, en in 2019 op 19 februari
en 6 juni of om de website eens te bezoeken
(www.kcboschveld.nl ). Maar u bent natuurlijk elke dag welkom
in ons prachtige gebouw met modern onderwijs en opvang.
Iedereen een fijn schooljaar toegewenst!
Hans van Zoggel, directeur Basisschool !
Foto: bron basisschool Boschveld

Kinderen en begeleiders van Unit 2 tijdens Sinterklaasfeest
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Tekst: Marlijn van Dalen
Foto: Leidi Haaijer

Edisonstraat 28
☎ 073 -623 3195

E-mail: info@obboschveld.nl

Inmiddels is er weer wat regen gevallen, maar wat is het droog geweest! U zult het zelf ook gemerkt hebben in uw tuin of op uw
balkon, maar wij in de Boschveldtuin hadden er ook onze handen vol aan. Wat is er veel met water gesjouwd! Liters en gieters
werden gedragen naar alle uithoeken van onze mooie tuin om het een beetje groen en in leven te houden.
Het water zorgde samen met ijsjes soms ook voor verkoeling. De voetjes in de ton en elkaar af en toe eens natspetteren.

Kinderen op zoek naar insecten tijdens de jungle safari
De tuin bracht ondanks de warmte en de droogte toch ook nog
één en ander op. Al was het maar voor de vogels. De merels
smulden van onze blauwe druiven. De mensen genoten van het
uitzicht op zonnebloemen en andere planten.
De insectensafari tijdens het zomerfeest (30 juni) in junglesfeer
van de BBS was een groot succes! Onze 'jungle' zag er toen
nog groen en fris uit en er zijn veel insecten gevonden en beke-

ken. De kinderen zochten, gewapend met vergrootglas en een
zoekkaart, naar kruipers en onderduikers.
Insecten zijn van grote waarde en nut in de tuin, in ons land en
in de wereld!
Hieronder wat feitjes over insecten:
- Zo'n tweederde van alle beschreven diersoorten is insect.
- Wanneer is iets een insect? Insecten hebben drie paar poten
en hun lijf is in drieën gedeeld: kop, borststuk en achterlijf.
- Zo'n 90 procent van alle insecten leeft op het land, de andere
10 procent leeft in het water.
- Veel insecten veranderen helemaal tussen 'baby' en volwassene. Als ze uit hun eitje zijn gekropen zijn ze eerst een larve
(deze lijkt helemaal niet op hoe hij er later uitziet) en na een
aantal vervellingen verandert de larve in een pop. In die pop
verandert het dier tot zijn volwassen vorm. Denk maar eens
aan een vlinder, maar ook bij kevers en muggen gaat het zo.
Hoe meer bloemen we zaaien en hoe minder tegels we in de
tuin hebben hoe beter het gaat met de insecten. En dat is belangrijk! Dus voor wie volgend jaar graag bloemen in zijn tuin of
op zijn balkon wil: Kom dan gerust eens naar de Boschveldtuin
en vraag een paar bloemenzaadjes (bijvoorbeeld van de goudsbloem).
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

E-mail: info@obboschveld.nl

Tekst: Hans Teeuwen
Foto: Michael Bögels

Honden in Boschveld?
De gemeente kreeg vanuit Wijkraad Boschveld de vraag hoe
we voorzieningen voor honden kunnen verbeteren en overlast
van hondenpoep in Boschveld kunnen verminderen.
Hondenpoep: wel of niet zelf opruimen?
Als je je hond uitlaat, moet je zelf de hondenpoep opruimen.
Het is daarom verstandig altijd zakjes bij je te hebben. Er staan
meerdere prullenbakken in de wijk om het zakje in weg te gooien. Wil je de hondenpoep liever niet zelf opruimen? Kies dan
voor een uitlaatroute of uitrenveld in de buurt. Op deze plekken
mag je het laten liggen. De gemeente ruimt daar voor je op. Wil
je weten waar in jouw buurt de hondenvoorzieningen zijn? Kijk
dan op https://www.s-hertogenbosch.nl/dieren.html
Hond aan de lijn of los?
Omdat niet iedereen het fijn vindt als er een loslopende hond
op hem afkomt, geldt binnen de gemeente een aanlijnplicht. Dat
betekent dat honden, met uitzondering van de speciale uitrenvelden, aangelijnd moeten zijn, dus ook in het buitengebied en
in natuurgebieden. Uitrenvelden zijn aangegeven met een
groen bordje.
Is de overlast groter nu de wijk wordt verbouwd?
Er wordt volop gebouwd en verbouwd in Boschveld. De hopen
zand, bouwmaterialen en hekken geven soms tijdelijk een rommelig beeld aan de wijk. Bewoners lijken zich dan minder in te
zetten voor een schone leefomgeving. Met als gevolg dat ook
hondenpoep niet opgeruimd wordt. En dat is jammer. Hondenpoep op gazons bederft de speelpret voor kinderen. In de achterpaden en op stoepen stappen mensen in de hondenpoep of
rijden met de kinderwagen / rollator/ scootmobiel door de hondenpoep en dat bederft zo'n wandeling of ritje met de scootmobiel.
Wat horen we uit de wijk
De Wijkraad heeft een enquête gehouden onder hondenbezitters en niet-hondenbezitters. De resultaten hiervan:
• Hondenbezitters vinden het tijdelijke uitrenveld aan de Parallelweg / Nelson Mandelalaan niet prettig door het drukke verkeer.
• Een uitrenveld moet ook een prettige ontmoetingsplek zijn
voor hondenbezitters.
• Hondenbezitters zijn niet helemaal bekend met de regels rond
het uitlaten.
• Veel hondenbezitters maken geen gebruik van de uitlaatroutes.
• Hondenbezitters vinden het ook vervelend dat mensen over-

Overlast dor honden, kan het beter?
last hebben van hondenpoep.
• Hondenbezitters hebben graag een extra hondenvoorziening
op een eiland in het Westerpark tussen de Vijverberg en de
Concordialaan. Veel hondenbezitters maken nu al gebruik van
dit eiland.
• Niet-hondenbezitters storen zich vooral aan de hondenpoep
bij speelplekken voor kinderen.
Hoe nu verder?
Een wijk met voldoende goede voorzieningen en zonder overlast van hondenpoep is voor iedereen fijn. Daar zetten we ons
dan ook samen voor in; de gemeente, de hondenbezitter en de
niet- hondenbezitter. De gemeente zorgt voor aantrekkelijke en
schone hondenvoorzieningen. Degene die de hond uitlaat ruimt
de poep op waar dat moet. Als er toch een drol blijft liggen voor
je deur, pak dan een schep en gooi hem in de container. Samen
houden we de wijk leefbaar en schoon. Heb je ideeën om de
overlast van hondenpoep te verminderen? Geef ze door via
email: openbareruimte@s-hertogenbosch.nl !

Boschveldoverleg
Zeven keer per jaar is er een Boschveldoverleg. Hier kunnen
professionals en bewoners informatie delen. De verslagen zijn
terug te lezen op de website boschveldbeweegt.nl/obb.

worden geplaatst, maar dit niet wordt gemeld. Het is immers
wel zo dat mensen met sociale problemen zelf moeten instemmen met hulp.

Terugblik op 25 juni 2018

Vooruitblik 27 augustus 2018
Bij het ter perse gaan van deze krant is de definitieve agenda
net vastgesteld. Er zal worden gesproken over hondenvoorzieningen (zie ook bovenstaand artikel). De bedoeling is om te bekijken hoe overlast door honden beperkt kan worden en welke
rol de gemeente hier bij kan spelen. Ondanks de brand bij het
EKP, liggen er plannen voor de ontwikkeling van het EKP-terrein (Parallelweg) op tafel. Hoe ver is het met die plannen, wat
gaat het betekenen voor Boschveld en hoe worden bewoners
erbij betrokken? Er is een toenemende overlast door de drugshandel in de wijk. Het gaat om rondrijdende brommers / scooters, maar ook eventueel bedreigende situaties. Komt die overlast ook naar voren in de kwartaalcijfers van de politie? Welke
aanpak is nu wenselijk en mogelijk? Tot slot is het de bedoeling
om op woensdag 3 oktober weer een Boschveld Boent te organiseren. De stand van zaken zal worden toegelicht en eventueel zal worden gezocht naar vrijwilligers. Het Boschveldoverleg is op maandag 27 augustus om 19.30 in BBS Boschveld, Zernikestraat 2. U bent van harte welkom, aanmelden is
niet nodig. !

De opkomst was wat aan de lage kant. Toch waren er onderwerpen die van belang zijn voor bewoners. Zo werd gesproken
over de schoonmaakacties Boschveld Boent/ Proper Jetje. Die
acties waren er op gericht om periodiek de wijk schoon te maken en te ontdoen van zwerfafval. Ook konden mensen twee
keer per jaar hun grof afval gratis aanbieden bij kraakwagens
van de Afvalstoffendienst. Deze acties zijn echter in het slop gekomen, omdat er niemand is die de kar wil trekken. Men is van
mening dat die acties een toegevoegde waarde hebben en ze
weer terug moeten komen, maar dan als onderdeel van een
bredere aanpak, zoals betrekken scholen (ook dependances
Avans / HAS).
Verder was er ook aandacht voor sociale problematiek. Marleen
Trum, van het Sociaal Wijkteam (SWT), legde uit dat mensen
die in beeld zijn, vaak wel begeleiding krijgen, maar dat hier
vaak wel meerdere organisaties bij betrokken zijn. Zeker bij
meervoudige problemen bij een persoon is coordinatie nodig en
daar zorgt het SWT voor. Helaas zijn er ook steeds meer mensen met sociale problemen niet in beeld. Soms omdat ze maar
tijdelijk in de wijk wonen of omdat ze als begeleid bewoners
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Tekst: Alfred Heeroma

Tekst en foto's : Nicole Pakker
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E-mail: info@obboschveld.nl

Groen en Spelen
De werkgroep 'Groen en Spelen' kunnen we nu misschien beter
'Geel en Spelen' noemen. Wat een droogte deze zomer! Veel
bomen hebben het moeilijk, zijn al in herfstkleur en hebben veel
bladeren laten vallen; de platanen langs de Chr.Huygensweg bij
de stationstunnel lijken aan het vervellen en verliezen de bast
van de stammen; het gras in de wijk is op veel plaatsen nauwelijks meer groen. Hopelijk is het tijdelijk en herstellen bomen,
struiken en gras zich allemaal weer. De gemeente heeft in ieder
geval met extra waterrondes met de tankwagen hun best gedaan aanplant in stand te houden.
Ondanks de zomervakantie heeft de werkgroep de afgelopen
weken niet stil gezeten. We hebben het vooral druk met de bomen in Boschveld.

◈ Vlek 3
Binnenkort praten de ontwerpers van de gemeente, de Stichting
Boom en Bosch en de werkgroep Groen en Spelen over de bestaande bomen in Vlek 3 (het gebied rond de kerk en de 'oude'
Boschveldschool). De wijkraad heeft een officiële inspraakreactie gestuurd over het bestemmingsplan en ook gereageerd op
het bouwplan. We proberen te bereiken dat zoveel mogelijk bomen blijven staan en beschermd worden tijdens de bouw; een
deel van de rijen aan de Celsiusstraat en de Copernicuslaan zal
toch moeten verdwijnen en worden vervangen. De gemeente
heeft laten controleren of er bijzondere vogels en vleermuizen
aanwezig zijn waarmee ze rekening moeten houden. We zijn
benieuwd naar de resultaten en gaan dat vragen.

Bestaande bomen
◈ Groene kaart Bomenbeleidsplan
In mei hebben we de bomenkaart van de gemeente aangevuld
met nog 60 bomen en bomenrijen in onze wijk, die de gemeente niet als waardevol had aangewezen of vergeten was. Begin
juli hebben we dat met de verantwoordelijke ambtenaar besproken. Hij heeft toegelicht waarom hij bepaalde bomen en rijen
toch niet op de kaart gaat zetten. Bij sommige bomen gaf hij
ons gelijk en die zou hij alsnog opnemen. Wij hebben nog een
keer kritisch naar de kaart en lijst gekeken en argumenten aangevoerd, waarom bepaalde bomen volgens ons toch echt op de
zogenaamde Groene kaart bij het Bomenbeleidsplan horen te
komen. Dat is belangrijk omdat die bomen in de toekomst beter
beschermd worden bijvoorbeeld tegen eventuele kap bij bouwplannen. In september beslist het college van B en W over de
Groene kaart en dan weten we meer.
◈ Kapvergunning acht bomen Paardskerkhofweg
In de zomervakantie heeft de gemeente een kapvergunning
verleend. Het gaat om vijf bomen langs het oude goederenspoorlijntje achter de Paardskerkhofweg en drie bomen achter
de flats aan de Copernicuslaan, vanwege de nieuwbouw van
woningen en de aanleg van riolering voor het Hart van Boschveld. Al eerder hadden we vanuit de werkgroep op de tekeningen gereageerd en de gemeente gevraagd geen bomen in de
rij te kappen. Het zijn de enige grotere bomen die er nu staan
en bovendien markeren ze een historisch bijzondere lijn in het
toekomstige Groene Hart, die de gemeente ook zelf met oude
stukken spoorrails wil benadrukken in het nieuwe park. De bomendeskundige van de gemeente en de werkgroep zijn ter
plekke gaan kijken en waren het erover eens dat niet alle bomen hoeven te verdwijnen. Daarom, en ook omdat de tekening
bij de kapvergunning en het plan erg onduidelijk waren over
welke bomen het precies ging, hebben we als werkgroep van
de wijkraad bezwaar gemaakt tegen de kapvergunning. We hopen dat de gemeente hier nog eens goed naar kijkt en zoveel
mogelijk bomen spaart.

Het streven is zo min mogelijk bomen bij Vlek 3 te
kappen

Nieuwe bomen en struiken
◈ Inboetronde
Ook komend najaar zal er weer een zogenaamde inboetronde
met de groenbeheerder van de gemeente plaatsvinden. Mocht
u vinden dat er ergens bomen of struiken aangeplant of
vervangen moeten worden omdat ze dood zijn, dan horen
we dat graag via info@obboschveld.nl ! We gaan er dan op
die ronde langs en laten het op de plantlijst zetten. We checken
meteen of de afspraken van vorig jaar over nieuwe aanplant
zijn nagekomen. Ook houden we in de gaten of er op plekken
waar gebouwd of gerenoveerd wordt, bomen beschermd of vervangen 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.

Bomen moeten wijken voor nieuwbouw of toch niet?

◈ Groene Hart en park Copernicuslaan
Na de informatiebijeenkomst van 24 mei over het Groene Hart
zijn we nog steeds in afwachting van een aangepaste tekening
met een ontwerpplan. De wijkraad en de werkgroep zouden die
nog te zien krijgen voordat ze officieel worden. We gaan dan kijken of de ideeën en reacties van wijkbewoners op de eerste
schets zijn verwerkt. !
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Tekst: Johannes Lijzen
Foto: Nicole Pakker, Johannes Lijzen

Geen (zwerf)afval meer in Boschveld?!

Bijgaande foto's komen velen van ons bekend voor. De afval- of
papiercontainers waar vuilniszakken en grof vuil worden bijgezet. Het zwerfvuil in de straat en in de struiken van onze wijk.
Zelf doen we dat niet en meestal zien we niet wie het wel doet.
Soms weten we wel wie het doet, maar willen of durven we er
niets van te zeggen. Er zijn ook signalen dat mensen van buiten
de wijk ('s-nachts) afval in Boschveld komen dumpen. Dat is
echter zeker niet het enige. Iedereen wil graag een schone,
hele en veilige wijk en niemand wil tegen rotzooi aankijken. De Afvalstoffendienst
haalt ons afval op vaste dagen en vaste plekken op en
leegt de containers regelmatig, maar ze zijn er niet om
andere troep op straat op te
ruimen. Terecht zijn er stevige boetes uitgedeeld aan
mensen die afval op straat
dumpen. Is het u ook opgevallen dat dit probleem het
afgelopen half jaar steeds erger is geworden. Het is gissen hoe dat komt; is het
doordat Kees Heemskerk
niet meer door de straten
loopt, opruimt en meldt?
Hoe gaan we dit met z'n allen oplossen? We hopen dat
iedereen er dit najaar mee
aan de slag wil gaan. Dit zijn
de dingen die ook u kunt
doen:

Illegale dump

- Als u grof vuil heeft, kunt u dit zelf wegbrengen naar de milieustraat Treurenburg of de Afvalstoffendienst een bericht sturen via de website (www.afvalstoffendienst.nl) of bellen om dit
op te halen (073 – 6156 599). Snoeiafval en grote apparaten
worden gratis opgehaald.
- Spreek mensen aan die grof vuil neerzetten of huisvuil naast
containers zetten, vraag hen het op te ruimen en wijs hen op
de boetes die ze hiervoor kunnen krijgen.
- Als u dan toch rommel rond containers of andere plekken ziet,
meldt het met de 'BuitenBeter' app. Deze kunt u op uw telefoon zetten. Het werkt heel goed, de gemeente komt vlot in
actie en steeds meer mensen gebruiken de app.
- Op woensdag 3 oktober wordt (zeer waarschijnlijk) weer
Boschveld Boent georganiseerd en komt Proper Jetje langs.
Met vrijwilligers die de schoolkinderen begeleiden wordt zwerfvuil verzameld en maken we zo de wijk weer schoon. Voor de
kinderen die meedoen is er een beloning. Ook zal er die dag
een kraakwagen op een centrale plaats komen om eenmalig
grofvuil mee te nemen. Let op de verdere aankondigingen in
de wijk en bij de BBS! Wilt u als vrijwilliger helpen, meldt u dan
aan (via email info@obboschveld.nl).
- Als u apparaten of iets anders heeft dat kapot is en gerepareerd kan worden, dan kunt u ook naar de ReparatieStraat komen. In de ReparatieStraat kan iedereen meedoen, u kunt
spullen laten repareren, maar zelf ook helpen met repareren
(de eerstvolgende zijn op zaterdag 8 september en 13 oktober
in de Copernikkel, Copernicuslaan 308).
- En last but not least: Ruim zelf rondom uw woning eens wat
zwerfvuil op. Als iedereen dat doet wordt het ook veel schoner.
Dan moet het toch lukken Boschveld nog mooier te maken! !

Nog steeds komt het vaak voor dat grof afval los wordt gedumpd. Dat is dus niet de bedoeling!
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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
Kinderen zijn de toekomst, zo zegt men. Maar ouders van nu
zijn ook ooit kind geweest en zij kunnen weten wat het er waar
van is. Kinderen leven echter ook in het hier en nu en zijn soms
ook nog mondig. Kinderen kunnen heel braaf zijn of juiste een
Pietje Bell zijn. Als je niet weet wie Pietje Bell is, dan zijn er 8
boeken over dit karakter en ook 2 films.
Maar kind zijn in jaren 20 of jaren 50 (van de vorige eeuw) of nu
is echter toch wel anders. Waarschijnlijk heeft de tijd en omgeving daarbij een rol gespeeld. In de jaren 50 en 60 werd de wijk,
toen nog West 1 geheten, gebouwd op de plek van sportpark
Hooge Donken. Toch was er veel ruimte te spelen, ook in directe omgeving.
Die ruimte is steeds meer onder druk te komen staan, vooral
omdat de gemeente steeds meer woningen wil hebben. Tegenstrijdig eigenlijk, want als er meer huizen komen neemt het aantal kinderen ook toe en dan heb je eigenlijk ook weer meer
speelruimte nodig. Tenminste als je kinderen nog aan het spelen krijgt, want de beeldschermgeneratie heeft daar
wellicht weer een ander idee
over.

Toch is er genoeg aandacht voor kinderen, maar ik vraag me af
of die aandacht hetzelfde is als 50 jaar geleden. Vaak horen we
over problemen met jongeren, maar ik zou wel eens willen weten hoeveel van de jongeren in Boschveld echt een probleem
vormen? Is hier niet een verkeerde beeldvorming?
Nu er de komende tijd meer kinderen in de wijk komen, lijkt het
me niet onverstandig om ook meer aandacht voor kinderen te
hebben, maar dan wel op de juiste manier. !
De Denker.

Openingstijden

Spelend leren is echter wel belangrijk. Ik vraag me wel eens
af hoe het allemaal moet.
Deze tijd vraagt steeds meer
van ons, telkens maar weer
veranderen. Waar vroeger het
geloof nog een bindende factor kon zijn, lijkt er in een tijd
van ontzuiling steeds meer
angst te zijn voor (bepaalde)
geloven. Spelen kan echter
ook weer binden. Gelukkig
staan er wel op diverse plekken in de wijk speeltoestellen,
maar ik krijg toch de indruk dat
aandacht voor die toestellen
wel steeds minder wordt.
Waar vroeger nog veel ruimte
was om te spelen, is dat nu
wel anders. Straten zijn nu gevuld met auto's en als die gaan
rijden, dan rijden ze vaak ook
weer te hard, wat spelen wel
een gevaarlijke onderneming
maakt.
Speelstraten zijn daarvoor een
oplossing, maar ook hier lijkt in
Boschveld minder aandacht
voor te zijn.

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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Veel belangstelling voor de reptielen tijdens het Jungle feest

Foto: Michel Lensen

Nieuwe woningen in het Hart van Boschveld, op het voormalige en dorre terrein van de Afvalstoffendienst.
Foto: Nicole Pakker
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