
Buurtkrant Boschveld
De krant van en voor de bewoners van Boschveld      Jaargang 15     Nummer 4   Juni/ Juli 2019

                                   Agenda komende 2 maanden
   Datum
   Zaterdag 29 juni

Tijd
12.00

Wat
Zomerfeest

Waar
BBS

Door Wie
Boschveld Actief

   Maandag 1 juli
   Donderdag 4 juli
   Zaterdag 13 juli
   Maandag 2 september

19.30
15.00

Boschveldoverleg
Afscheid Hans van Zoggel

12.00
19.30

Reparatiestraat
Boschveldoverleg

BBS
BBS

OBB
Kindcentrum

Copernikkel
BBS

Dienstencentrum
OBB

  

12 kinderen deden mee aan het verkeersexamen en slaagden uiteindelijk allen. Zie meer op pagina 11.    Foto: Michael Bögels



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

 Dit is Boschveld

 Het waren acht mooie jaren

 Inwijding Herdenkingsboom

2

3

4

 Recept

 Copernicustuin

 Binnen bij de Boschvelder

 Bezorger gezocht

4

5

6

6

 Zomersluiting KOO Wijkplein

 Hallo Boschveld

 KOO Wijkplein

 Herdenkinsboom voor Kees

7

7

8

8

 Buurtkring

 Werkgroep Groen en Spelen

 Nieuwe huizen in Boschveld

 Boschveldtuin

8

9

9

10

 Boschveldoverleg

 Verkeersexamen

 Afscheidswoord Hans van Zoggel

 Nederlaagtoernooi

10

11

11

11

 Advertentie

 Musical Pleisketier

 Zomerfeest

11

12

12

Inhoud

Colofon
De Buurtkrant is een bewonersinitiatief dat
wordt ondersteund door Farent, OBB, Ge-
meente en sponsoren. 

Inleveren van kopij voor de volgende editie
kan tot 11 augustus 2019 bij de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor om
kopij te redigeren, te verkorten of te weige-
ren. Kopij dient te zijn voorzien van een
naam.

Buurtkrant Boschveld verschijnt 7 maal per
jaar. Oplage 1830 exemplaren.

©2019 Buurtkrant Boschveld
Gehele of gedeeltelijke overname van arti-
kelen of beeldmateriaal mag alleen na toe-
stemming van de redactie en altijd met een
bronvermelding.

Tekst correctie: Gerdien Arts, Nicole Pakker
Eindredactie/ vormgeving: Alfred Heeroma

Buurtkrant niet ontvangen? Mail uw gege-
vens naar:
buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl

www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
Twitter: @BoschveldBeweeg

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

Studenten Kunstacademie Sint Joost
presenteren project 'Dit is Boschveld'

Op vrijdag 24 mei was er in de BBS een presentatie van het project 'Dit is
Boschveld'.  Zeven derdejaarsstudenten van de kunstacademie Sint Joost
hadden voor hun opdracht specifiek voor de wijk Boschveld gekozen. Na een
rondgang door en gesprekken in de wijk kwamen ze met verrassend creatie-
ve ideeën die absoluut navolging verdienen.

Thomas, de enige mannelijke student, leidde ons rond en vertelde hoe dit project
tot stand is gekomen. De zeven studenten, die de opleiding grafisch ruimtelijk ont-
werp volgen, hadden specifiek voor deze wijk gekozen. Niet vreemd, want Bosch-
veld is een kleurrijke wijk. Zeven studenten presenteerden in de ontvangsthal van
de BBS zes verschillende projecten. De thema's: zwerfafval, eenzaamheid, scho-
telantennes, de woonkamer, Boschveld Memories en het Stadswapen. Twee stu-
denten waren even afwezig tijdens het interview. Hun project ging over zwerfafval.
Ze hebben samen met leerlingen van groep 8 een postercampagne opgezet over
hoe met zwerfafval om te gaan in de wijk. 

Schotelantenne en Boschveld woonkamer
Thomas heeft zich verdiept in het gebruik van de schotelantenne in de wijk waar-
van er best veel zijn. In zijn ontwerp 'Hoe schotel jij?' wil hij de schotels een nieuwe
communicatieve waarde geven in de wijk. Hij wil dat de schotelantenne iets op
straatniveau gaat vertellen, bijvoorbeeld door een persoonlijke quote op de scho-
telantenne te plaatsen die door de bewoners zelf bedacht is. Zo wordt in zijn ogen
de schotel minder saai. En dan het project van Natalia met als titel: 'Boschveld
woonkamer'. Zij vindt dat er in de publieke woonkamer veel zichtbare en onzicht-
bare blokkades aanwezig zijn. Natalia wil deze sociale blokkades verminderen
door onder meer hier en daar gezamenlijke plantenbakken te plaatsen en te onder-
houden. Zo kunnen oude en nieuwe bewoners meer met elkaar in contact komen.

Eenzaamheid
Het project van Anne is getiteld 'Geef het door'. Zij werd geïnspireerd door het be-
grip eenzaamheid, dat ook in Boschveld speelt. Anne: "We bestellen en ontvangen
allemaal weleens pakketjes. Die pakketjes spelen een centrale rol in mijn project,
eenzaamheid kun je verminderen via pakketjes. Ik heb een bezorgsysteem be-
dacht met een lampje in een klein doosje wat je bijvoorbeeld voor het raam kunt
plaatsen. Als het lampje brandt dan ben je bereid om pakketjes te ontvangen van
mensen die niet thuis zijn. Betrokkene krijgt dan een briefje in de bus dat zijn/ haar
pakketje ergens anders is bezorgd. Het pakketje ga je dan bijvoorbeeld 's avonds
ophalen en dan neem je tevens voor de bewoner een vraag mee, verpakt een geel
doosje. Die vraag kan over van alles gaan, dat mag je zelf bedenken. Door dat
steeds te doen kom je meer te weten over elkaar. Zo kan er een contact ontstaan
tussen buurtbewoners en kun je mensen uit de eenzaamheid halen."

Bordspel
Mirthe heeft een Boschveld Memories spel bedacht. Het gaat over de ontwikkelin-
gen in de wijk. Er is veel gebeurd in de wijk. Herkenbare gebouwen zijn verdwenen
en hebben plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Met behulp van een bordspel leer je
de plekken kennen en krijg je meer kennis over de historie. Op een fraai ontwor-
pen plattegrond staan alle verschillende projecten. Waar hoort het kaartje thuis,
waar is de plek te vinden?  �
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 Mirthe en Anne presenteerden hun bevindingen en ideeën



Tekst: George van der Zande
 Foto: Michael Bögels

Het waren acht mooie jaren!
Het Kindcentrum Boschveld moet op zoek naar een nieu-
we directeur, want Hans van Zoggel neemt na dit school-
jaar afscheid van de school. Acht jaar heeft hij hier, ener-
giek als hij is, de scepter gezwaaid. Hans van Zoggel kijkt
met heel veel genoegen terug op deze acht mooie jaren.

Aan de wand van zijn kamer hangt een spreuk: 'ja, maar wat
als het lukt?' Heel toepasselijk, want Hans heeft op zijn school
veel bereikt. Er staat nu een Kindcentrum met een goed funda-
ment. "Maar dat was niet gelukt zonder zijn team", zegt hij.
Hans gaat naar het educatief centrum 't Sparrenbos in Rosma-
len, de school waar zijn onderwijsloopbaan ooit is begonnen.
Tot 2010 heeft Hans daar op allerlei niveaus gewerkt. De cirkel
lijkt zo wel rond. Hans keert terug op het oude nest, maar wel
met een schooltas nieuwe uitdagingen. En daar heeft hij zo te
horen heel veel zin in.

Kindcentrum
Maar eerst is daar de trots op zijn Kindcentrum. "Ik ben heel
trots op het pedagogisch klimaat hier op school. Ook zie ik dat
kinderen met veel plezier naar school gaan en dat de ouders
tevreden zijn. We zijn een gezonde school. Met de GGD heb-
ben we een project gedaan tegen overgewicht bij leerlingen,
dat was er best wel. In 2013/ 2014 zijn we een gezonde school
geworden. Nu hebben we vier brevetten en dat wil zeggen dat
we gefocust zijn op voeding, sport en bewegen, veiligheid en
sociale relaties. Daarnaast zijn we ook een vreedzame school,
dat is een landelijke erkenning. Dat betekent dat wij op een
goede manier met elkaar omgaan en weten hoe we conflicten
kunnen oplossen. Verder hebben we het afgelopen jaar het
Brabantse Verkeersveiligheidslabel (BVL) bereikt."

Team
"Er staat nu een team dat volledig achter het onderwijsconcept
staat, da's heel belangrijk om de visie te kunnen uitvoeren. Dat
was acht jaar geleden nog niet zo. In het oude gebouw hebben
we veel aan het teamgevoel en aan het onderwijsconcept
moeten werken. Toen we hier naartoe kwamen hadden we drie
grote ruimtes te vullen. Dat was een pittige opdracht voor het
gehele team, maar dat is gelukt. We hebben nu drie units met
drie leeftijdsgroepen. Als directeur zit ik ook op een zichtbare
plek, dat wilde ik per se. Vlakbij de voordeur van de school. De
gehele dag kunnen de ouders van hun schoolgaande kinderen
in- en uitlopen. Het oude gebouw had ook zijn charme, maar
het was wel een donker gebouw met drie ingangen. Nu sta ik 's
morgens aan de deur en verwelkom iedereen en dat schept
meteen al een band." 

Kanteel
"Daarnaast werken we ook goed samen met Kanteel. Een
mooi voorbeeld is dat kinderen van drie jaar en acht maanden
kennis hebben gemaakt met de jongste kleuters in unit 1. Een
leerkracht en een pedagogisch medewerker van Kanteel ston-
den samen voor de groep. Ook vieringen doen we vaak sa-
men. Dat is een mooie manier van samenwerken. Ja, we heb-
ben mooie dingen bereikt in acht jaar. Ouders zijn nu veel
meer betrokken. In het begin moest ik met één ouder de ou-
dercommissie opstarten. Nu hebben we hier een oudercom-
missie, een MR (Medezeggenschapsraad, redactie) en Bosch-
veld Actief voor wijkinitiatieven; kortom ouders die meedenken.
Daar heb ik ouders ook alle ruimte voor gegeven. Voorheen
was het: 'de school staat hier en daar staan de ouders'. We
kunnen het ook niet alleen. En nu zijn we naar elkaar toege-
groeid. Dat is een pluspunt." 
Valt er ook een minpunt te melden? Dat is even nadenken voor

Hans. "Ik ben minder trots dat de dagarrangementen niet echt
van de grond zijn gekomen. Maar vergoelijkend: we hebben nu
wel naschoolse activiteiten, KlupUp en een groeiende BSO."

Meer leerlingen
Hans heeft nog wel een wens: "De school mag voller worden
met leerlingen. Het mag meer een afspiegeling van de wijk
gaan worden. Nu is tweederde van niet-westerse afkomst.
Maar gelet op de nieuwbouwontwikkelingen in de wijk zou dat
in de toekomst best kunnen veranderen. Wel is er op dit mo-
ment een wachtlijst voor de kinderopvang. Dat remt ouders
misschien af om kinderen hier te plaatsen."

Tot slot. Hoe reageren ouders op je vertrek? "Ik heb veel leuke
reacties ontvangen van ouders. 'Wat ga je nou doen?' 'Dat kun
je ons niet aan doen'. Wanneer een Marokkaanse moeder te-
gen mij zegt: ik vond jou de verbinding tussen de westerse en
niet-westerse populatie hier op school. Dat vind ik een mooi
compliment." 
Hans van Zoggel kan met een gerust hart naar zijn nieuwe
(oude) school!  !
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Ik heb het gespeeld en kan het de Boschveldbewoners aan-
raden om het ook te spelen, het is een leuke educatieve be-
zigheid. 

Visuele eenheid
Quinty wil met haar project streven naar een visuele eenheid
in Boschveld. Er is namelijk veel diversiteit in de wijk. Ze wil

graag dat bewoners een stadswapen gaan ontwerpen waar
ze trots op zijn. Op het stadswapen moet wel iets staan wat
herkenbaar is voor de wijk. Een paar voorbeelden: het Grasso
gebouw, de supermarkt, het BWWB-project, Copernikkel of de
BBS. De studenten presenteerden vol enthousiasme hun pro-
jecten; wel jammer dat de belangstelling uit de wijk nogal ge-
ring was.  !

Op donderdag 4 juli om 15.00 uur kun je in de foyer van de BBS van Hans afscheid nemen.

Hans van Zoggel neemt afscheid als directeur



  Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

Inwijding herdenkingsboom voor Kees Heemskerk
Kees Heemskerk was een
markante man die alles over-
zag in Boschveld. Niets, maar
dan ook niets ontging hem in
de wijk. Op 25 februari 2018
overleed Kees vrij plotseling.
Het stemde de wijk verdrietig.
Hoe moest Boschveld nu ver-
der zonder Kees? Figuurlijk
gesproken was  Kees het
DNA van de wijk. We zijn in-
middels 15 maanden verder.
Er is een boom geplant en
dat past ook bij een man als
Kees. Op 25 mei werd, terwijl
de zonnestralen – misschien
wel gezonden door Kees – de
vele aanwezigen verwarmde,
de herdenkingsboom inge-
wijd. De boom staat vlakbij de
Boschveldtuin, één van de
lievelingsplekken van Kees.

Toespraak
In zijn toespraak sprak Jo-
hannes Lijzen (voorzitter wijk-
raad OBB, redactie) over het
gemis van Kees: "Het gemis
van zijn warme nieuwsgierig-
heid naar mensen, het gemis
van zijn scherpe geheugen voor alles wat in de wijk gebeurde.
Het gemis van zijn oprechte boosheid bij alle onrecht. Het ge-
mis van zijn inzet voor de wijk." 

De boom, die eigenlijk een rode beuk moet zijn, is een ode aan
Kees. Voor alles wat hij heeft gedaan voor de wijk. Nu staat er
nog een groene beuk, maar later dit jaar wordt deze nog ver-
vangen door een rode beuk. 

Het lijkt erop alsof Kees vanaf boven toch nog een beetje de
regie wil voeren over de wijk. "De inwijding doen we in het na-
jaar nog een keertje over, dan is ook alles klaar", zal hij ge-

dacht hebben. Nu is de bestrating nog niet af en ook komen er
hier in het parkje nog meer bomen en wordt er een bank ge-
plaatst, hopelijk van stadshout. 

Plek voor bewoners
De bedoeling van de herdenkingsboom voor Kees is dat het
een plek wordt waar buurtbewoners de herinnering aan hem
levend houden, een plek om elkaar te ontmoeten. De weduwe
van Kees mist haar rode rakker en sprak een dankwoord uit.
De Boschveldband speelde en zong een lied dat helemaal
paste bij de gedachte aan Kees.  !
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Recept: Siciliaanse sardientjes met aardappelen
Benodigdheden voor 4-6 personen
800 gram verse sardientjes 
1/4 groene peper, zaadjes eruit halen en daarna in dunne reep-
jes snijden
1/4 rode peper zaadjes eruit halen en in dunne reepjes snijden
1 teentje knoflook geperst
5 zwarte olijven en 5 groene olijven
1 eetlepel fijngesneden peterselie
1 eetlepel verse oregano
1 kleine ui, in plakjes gesneden
2 eetlepels bloem
2 eetlepels citroensap
125 ml olijfolie
Beetje fijngemalen peper en zout
Een paar helften citroen
Eventueel 2 à 3 kleine gekookte aardappelen per persoon toe-
voegen

De bereiding
De sardientjes op smaak brengen met zout en peper. Bespren-
kelen met citroensap en daarna door de bloem halen.
100 ml olie verhitten in een koekenpan en de vis in 10 minuten
gaar bakken. Zo nu en dan even omkeren. Daarna uit de pan
halen en warm houden.
De rest van de olie in de pan en langzaam verwarmen, dan de
ui, pepers en knoflook toevoegen en ongeveer 5 minuten roer-
bakken.
De olijven, verse peterselie, verse oregano met wat peper en

zout toevoegen en goed roeren.
Daarna is het klaar en kunnen de sardientjes op verwarmde
borden opgediend worden en schik de geroerbakte uienmix
naast de vis samen met de gekookte aardappelen.
Eventueel kan je de sardientjes ook vervangen door makreel
als je dat lekkerder vindt.  !

Recept (en foto) van Mieke Haggenburg - Buurtvrouw

Ruim 70 mensen waren bij de inwijding van de herdenkingsboom voor Kees Heemskerk

Sardientjes met aardappelen



Tekst: Liesbeth van Malsen
 Foto's: Peggy Knobel

Achter de twee laatste flats van de Copernicuslaan lag ooit een
heuse Copernicustuin

De Copernicustuin ging van start toen de kunstenaars van
de DMT-loods er een wijktuin van wilden maken. Ze had-
den er al van alles geplant en gemaakt. Dat moet rond
2010 geweest zijn. Wat zij voor ogen hadden, een wijktuin
voor de hele buurt, dat is het toen nog niet geworden.

Klara (bewoonster van één van de flats) zag mogelijkheden om
de tuin te gaan gebruiken voor een gezellige buurtontmoe-
tingsplek. Zij kaartte dat aan bij het buurthuis, wat er toen nog
was. Divers en Zayaz hebben dat toen opgepakt en hebben
mensen uitgenodigd vanuit de twee flats, vanuit SWZ en een
groepje kunstenaars die de tuin mee wilden gaan onderhou-
den. Babs en Klara zouden voor gezellige samenkomsten zor-
gen en de rest van de mensen, Peter, Julius, Magda, Lucia en
Peggy zouden het in een mooie tuin gaan veranderen, zodat
het er aantrekkelijk was voor de buurtbewoners om heerlijk
buiten te kunnen zitten.

Hard werken
De winter die erop volgde werd er hard aan de structuur van
de tuin gewerkt. Stenen verplaatst, bakken gemaakt, aarde ge-
kocht en met behulp van Zayaz is er een hek omheen geko-
men. Met een kleine financiële donatie van Zayaz werden er
planten en een paar boompjes aangeschaft.
Er werd hard en gezellig gewerkt en er kwamen steeds meer
flatbewoners met plantjes en handjes. Alles groeide welig,
maar we kregen een waterprobleem. Dit werd opgelost door
een pomp, gekocht van het aangevraagde en gekregen BIG
(Bewoners Initiatief Geld), die grondwater oppompte. Verder
waren er veel sociale contacten en men vermaakte zich in de
tuin, ook in de avonduren als de hitte van de zomer wat was
opgelost.

Verloop in tuingroep
De tuingroep wisselde van samenstelling; zo vertrokken er
mensen en kwamen er nieuwe voor in de plaats. Langzamer-
hand werd de groep kleiner en was er minder sprake van so-
ciale cohesie. De tuin zag er wel gezellig uit met tomaten,

aardbeien, groente en met fruit uit de bomen. De laatste groep
mensen hebben toch nog zo'n jaar of vier lekker kunnen wer-
ken, toen werd het wat te zwaar en uiteindelijk stopte iedereen. 

Groentetuin
In 2017 kwam er in het appartementencomplex een echtpaar
wonen, dat de tuin omarmde en er veel groenten in ging ver-
bouwen. Helaas stond het telen van groente bij hen hoger in
het vaandel en werden alle bloemen en struiken weggehaald;
iets wat de omwonenden soms pijn in het hart opleverde. Maar
alles werd met veel ijver en de beste bedoelingen gedaan. De
groentetuin zag er goed en verzorgd uit!

Einde van de tuin
In 2018 gingen ook allerlei verhalen rond dat de tuin weg zou
moeten voor de parkeerplaatsen die bij de nieuwe huizen zou-
den komen, maar van niemand kwam er duidelijkheid. Wat wel
gebeurde was dat de vrouw van het 'echtpaar van de groente-
tuin' ziek werd en opnieuw ontstond er een tuin met achterstal-
lig onderhoud. Er werd gezegd dat alle huurders van de appar-
tementen uitgenodigd zouden worden om over de tuin te pra-
ten, maar dit gebeurde niet.

Tot er een brief kwam: binnen 14 dagen zou alles uit de tuin
weg moeten, er zouden grondwerkzaamheden plaats gaan vin-
den ter voorbereiding voor de nieuw te bouwen woningen.
In allerijl gingen er mail- en appberichten rond over wie wat
kon gebruiken. Gelukkig hebben veel spullen nog een goede
bestemming gekregen en met wat inspanning mocht de berk
blijven staan.

Nu ziet het er zeer
troosteloos uit. Op-
nieuw is er sprake
van om de omwo-
nenden uit te nodi-
gen over de kwestie:
“Hoe nu verder”.
Maar helaas, tot nu
toe blijft het bij wat
contact met mede-
werkers van Zayaz
met het verzoek om
het hek naar achte-
ren te verplaatsen,
zodat er nog iets te-
rugkomt van wat ooit
een mooie Coperni-
custuin was.  !
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Van stenen werden plantenbakken gemaakt

Tussen de bloemen kwamen bewoners bij elkaar

Troosteloze 'tuin' 



Tekst en foto: Perla van Kessel  

Binnen bij de Boschvelder
Paul en Femmy bewonen één van de 23 duurzame huizen
van het woonproject: Bewust Wonen en Werken Bosch-
veld (BWWB). Een project, dat is het zeker, want het avon-
tuur begon al tien jaar geleden. 

Wat vooraf ging
Paul heeft een eigen bedrijf, Door Zon en Wind, dat is gespe-
cialiseerd in duurzame energie installaties en kreeg op die ma-
nier al vroeg lucht van het BWWB-plan. In het begin was alles
nog heel abstract en bleven Paul en Femmy nog een beetje
huiverig. "Tien jaar geleden was Boschveld nog heel anders",
vertelt Femmy. Toen eindelijk bekend werd waar in Boschveld
het project gerealiseerd kon worden, kwam er meer schot in de
zaak. Ze zouden mooi dicht bij de stad komen te zitten. Vanaf
dan werd er veel vergaderd en kwam de vereniging zo'n beetje
elke week bij elkaar. Besluitvorming ging dan ook sociocra-
tisch, dat wil zeggen: een knoop werd alleen doorgehakt als ie-
dereen achter het idee stond. Paul legt uit dat zo'n aanpak veel
tijd kost, maar dat uiteindelijk wel iedereen tevreden is. "Je
doet het met z'n allen." 

Het resultaat
Sinds afgelopen jaar zijn alle huizen bewoond. Het zijn huizen
van verschillende grootte, die ruimte bieden aan verschillende
soorten bewoners. Jonge gezinnen, 50-plussers, alleenstaan-

den, het woont allemaal naast elkaar. Wat ze echter gemeen
hebben zijn hun vooruitstrevende huizen. Gebouwd met na-
tuurlijke materialen en zo goed als energieneutraal. Een slim
ontwerp op de daken is daar grotendeels verantwoordelijk
voor. Aan de ene kant van het dak staan plantjes en aan de
andere kant wordt warmte en zonnestroom opgevangen. Daar-
naast wordt er gebruikgemaakt van een warmtepompje en
wordt het eigen afvalwater gezuiverd en hergebruikt in de toi-
letten. Dat is nog eens eco-vriendelijk plassen!

De gemeenschap
Bij de installatie van al dat technisch vernuft heeft Paul flink
meegeholpen. Zo heeft iedereen zijn eigen taak binnen de
woongemeenschap. Er bestaan verschillende werkgroepen.
Femmy houdt zich bijvoorbeeld bezig met het onderhoud van
de prachtige gemeenschappelijke tuin. Het samenwonen gaat
verder dan alleen de klusjes. Elk seizoen is er een feestje in
'de kas': de gezamenlijke ruimte die midden in de tuin staat.
Ook is er de zogenaamde 'kraamkost', waarbij de buren koken
als er iemand bevallen is. Een aantal bewoners heeft ook hun
bedrijf in de eco-oase gevestigd. Femmy zelf heeft haar eigen
praktijk aan huis, waar ze onder andere met bioresonantie al-
lergieën behandelt. Dit is bewust wonen en werken anno
2019!   !
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Paul en Femmy bij hun duurzame woning

Wie wil de Buurtkrant bezorgen?
Onze vaste berzorger is gestopt met de verspreiding van de Buurtkrant. We zijn nu op zoek naar een nieuwe bezorger. De
krant moet na uitkomen op de donderdag of anders uiterlijk vrijdag worden bezorgd in Boschveld. De krant verschijnt ze-
ven keer per jaar. Er staat een vergoeding tegenover.

Vind je dit leuk en kan je gestructureerd werken, meld je dan via email bij info@obboschveld.nl.



                   Hallo Boschveld
 
In de vorige Buurtkrant hebben onze collega's Laurette
en Jill vanuit Farent maatschappelijk werk zich aan u
voorgesteld. Deze keer is het aan ons, Tessa en Bettine
van MEE, onderdeel van Buurtteam Boschveld, Deuteren
en Paleiskwartier. 

Heeft u of een gezinslid een beperking of chronische ziekte
en lukt het thuis niet meer zonder ondersteuning? Of is mee-
doen in de samenleving door uw beperking moeilijk? Of het
nu gaat om opvoeding, onderwijs, werk, (zelfstandig) wonen,
vrije tijd, geldzaken of zorg: voor ondersteuning kunt u gratis
een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE inschakelen.

Hallo, wij zijn Tessa en Bettine. Wij werken vanuit MEE in uw
wijk. Wij geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan
naast u en denken mee om samen een goede oplossing te
vinden voor uw probleem, zodat u zelf weer verder kunt. 

" Samen met u bekijken wij uw vraag en situatie en zetten
alles met u op een rijtje

" Wij luisteren naar u en onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn in uw situatie

" Wij geven u informatie en advies zodat u zelf een goede
keus kunt maken

" Wij helpen u bij gesprekken, bijvoorbeeld met de gemeen-
te, UWV, WeenerXL enzovoort

" Onze ondersteuning is gratis.

U kunt ons vinden in de BBS Boschveld.
Loop gerust even binnen wanneer u ondersteuning kunt ge-
bruiken, kennis wil komen maken of als u twijfelt of u bij MEE
op de juiste plek bent.
Elke woensdag hebben wij van 10.00 tot 12.00 uur in-
loopspreekuur in de BBS.
U kunt zich aanmelden voor ondersteuning via het spreek-
uur, het Wijkplein of door het algemene nummer te bellen:
073 - 2068 888 (KOO).  !
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Openingstijden Wijkplein
 Maandag       09.00 •    12.00 uur

      13.00 •    16.00 uur
 Dinsdag       13.00 •    16.00 uur
 Woensdag          09.00 •    12.00 uur 
 Donderdag         09.00 •    12.00 uur

Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Bureau Sociale Raadslieden

Medewerker
Tamara Marcos Tesouro

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 12.00

Buurtteam
Divers Vrijwillige Thuishulp (VTH)
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel of email: bas.van.boxtel@politie.nl
De wijkwerkers, Gabor Martens & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail. 
Gabor Martens  :  06 - 2159 6447 of gabormartens@farent.nl         
Wim Smeets    :  06 - 2159 4960 of wimsmeets@farent.nl

Bettine/ Jill/ Laurette/ Tessa
Wim Huiskamp / Marian  Tuerlings

Woensdag
Donderdag

10.00 - 12.00
11.00 - 12.00

  

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

wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl

Zernikestraat 2 
☎ 073 - 822 5380

www.farent.nl

Tekst: Bettine de Kok
Foto: Jill Franken

               Zomersluiting KOO Wijkplein Boschveld
In de zomervakantie is Koo Wijkplein Boschveld twee weken
gesloten. Dat is in de weken 31 en 32. Dus vanaf maandag
29 juli tot maandag 12 augustus. Onze vrijwilligers nemen
dan ook even rust en gaan genieten van een welverdiende va-
kantie.

In week 33 starten we weer, maar dan wel met gepaste ope-
ningstijden. Het Wijkplein is dan geopend op maandagochtend
12 augustus en woensdagochtend 14 augustus van 09.00 tot
12.00 uur en op dinsdagmiddag 13 augustus van 13.00 tot
16.00 uur.

Mensen die tijdens de zomersluiting toch hulp nodig hebben,
kunnen dan terecht bij Koo Wijkplein De Helftheuvel, Helftheu-
velpassage 109. De openingstijden van dit Wijkplein zijn:
maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur de rest van de week
in de ochtend van 09.00 tot 12.00 uur.
Tijdens de openingstijden zijn ze ook telefonisch bereikbaar:
073 – 6221 606.

Prettige vakantie allemaal!   !

Tekst: Wim Smeets

Tessa en Bettine willen meedenken met uw problemen



                        KOO Wijkplein Boschveld helpt u verder!
In het Wijkplein kunnen mensen met allerlei vragen terecht.
Goed geschoolde vrijwilligers helpen u graag. Samen met u
zoeken ze naar de juiste antwoorden of oplossingen.
In de Buurtkrant willen we graag meer inzicht geven waarvoor
u zoal terecht kunt bij het Wijkplein. Vanaf nu willen we in elke
Buurtkrant graag een nader onderwerp toelichten.

Deze keer het onderwerp Taal 
We zien in het Wijkplein veel cliënten komen die op het gebied
van taal tegen problemen aanlopen. Het gaat dan over men-
sen die:
✓ de Nederlandse taal niet (goed) spreken en op zoek zijn   
    naar hulp om die te leren
✓ ambtelijke brieven niet (goed) begrijpen en hier uitleg  over 
    willen
✓ niet (goed) kunnen lezen of schrijven en hiervoor hulp zoe-
    ken
✓ nog veel meer vragen hebben over hun specifieke situatie 
    op taalgebied

In het Wijkplein kunnen ze u dan helpen met het zoeken van
het juiste aanbod op taalgebied. Er zijn namelijk heel veel mo-
gelijkheden. Samen met u kan bekeken worden wat het beste
bij u past. Zo zijn er verschillende instanties die taallessen ver-
zorgen. Er zijn taalmaatjes die één op één met u aan de slag

kunnen. Ook wat betreft de mogelijke kosten kan gekeken wor-
den wat in uw situatie voor u van toepassing is.
Al met al, er zijn heel veel mogelijkheden en in het Wijkplein
helpen we u graag verder!   !
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Tekst: Wim Smeets
Afbeelding:vrij van

internet

Herdenkingsboom voor Kees
Heemskerk

Op zaterdag 25 mei organiseerde het OBB/ Wijkraad Bosch-
veld samen met zijn familie de inwijding van de herdenkings-
boom voor Kees Heemskerk. 

Het was toen precies 15 maanden geleden dat hij overleed.
De beuk staat in het nieuwe deel van het park naast de
Boschveldtuin. Alle belangstellenden verzamelden zich in de
Boschveldtuin, waar koffie en thee stond. De mensen van de
Boschveldtuin hadden voor de aankleding gezorgd. Terwijl ie-
dereen om de beuk stond, vertelde Johannes Lijzen dat bij
meerdere mensen het idee voor een herdenkingsboom was
ontstaan. 

Op deze plaats kan een ieder even aan Kees denken, maar
ook zijn buurtgenoten ontmoeten. Na een dankwoord van zijn
vrouw Jo-Ann zijn door de familie van Kees plantjes gezet en
hebben álle aanwezigen bloemen gezaaid. Kinderen uit de
wijk en zijn kleinkinderen deden enthousiast mee met het wa-
tergeven. 

Jeanne van der Kallen haalde tot slot herinneringen op over
de inzet van Kees bij het realiseren van de eerste Boschveld-
tuin op het terrein van de Afvalstoffendienst. We sloten af met
een minuut stilte, waarna veel mensen nog even bleven na-
praten. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst!  !

info@obboschveld.nl

Tekst: Johannes Lijzen
Foto: Nicole Pakker

Johannes Lijzen (groen shirt) sprak de aanwezigen toe



Tekst en foto: Nina Hagoort

Werkgroep 'Groen en Spelen'
Met de volgende onderwerpen houdt de werkgroep Groen en
Spelen van de wijkraad zich deze periode bezig.

Speeltuin Koestraat 
Inmiddels is de speeltuin in de Koestraat af. Bewoners van het
Veemarktkwartier hebben hard gewerkt met een prachtige
speelplek als resultaat!

Boomspiegels beheren 
Zoals in de vorige Buurtkrant te lezen was, moedigt de ge-
meente zelfwerkzaamheid aan. Heb je misschien zelf geen
tuin, maar zit je toch graag met de vingers in de aarde? Of zie
je graag in jouw straat meer vrolijke bloemen? Dan kun je bij
de gemeente aangeven dat je zelf bijvoorbeeld de boomspie-
gels of perken of bloembakken wilt gaan beheren. Let op dat
dit dan geldt voor alle boomspiegels in de hele straat. Zo blijft
het voor de gemeente overzichtelijk welke bomen en planten
zij zelf moeten beheren. Informeer dus eens in de straat of je

buren ook mee willen doen. Zelf een idee voor straat, buurt of
wijk? Jasper Maas is te bereiken via: BuitenBeter App en het
Meldpunt: 073 - 6155 555.

Bankje hondenuitrenveld Parallelweg 
Bij het hondenuitrenveld aan de Parallelweg zal een blauwe
draadstalen bank geplaatst worden. De voorbereidingen zijn
inmiddels al getroffen door een stuk te verharden. Zo kan je
met droge voeten/ pootjes bij de bank komen.

Park en omgeving Groene Hart van Boschveld
Het eerste gedeelte van het park in het Hart van Boschveld is
al behoorlijk groen aan het worden. Het park is inmiddels al
een keer gemaaid en op de kale plekken zal opnieuw gras ge-
zaaid worden zodat straks een mooie grasvlakte ontstaat. 
In de Otto Sternstraat en Marie Curiestraat worden in het na-
jaar bomen geplant en perken aangelegd. De rest van de aan-
leg van het park en beplanting in de straten volgt als de bouw
af is. We houden in de gaten dat de bomen die nu dood lijken,
water krijgen of vervangen worden.

Het hek van de Marconiflats dat aan het park grenst zal op kor-
te termijn verwijderd worden. Na de verwijdering zal gekeken
worden hoe en wanneer de achterzijde van de woonblokken
aan de Marconistraat esthetisch en technisch verbeterd kan
worden, dus dat de schuren en het achterpad er mooier uit ko-
men te zien vanaf het park.
Het blok Marconistraat 4 t/m 26 wordt nu gesloopt en dat werk
zal naar verwachting voor de bouwvak worden afgerond. Dat
zal de nodige overlast gaan geven voor de direct aanwonen-
den en gebruikers van de straat.

Onderhoud perken
In de wijk zijn diverse bedrijven verantwoordelijk voor beheer
van het groen. Dit is soms verwarrend en het beheer wordt niet
overal even consequent uitgevoerd. We zien dat bedrijf Pen-
nings de perken rondom Paardskerkhofweg/ Zernikestraat re-
gelmatig water geeft en perken netjes bijhoudt; dat zien we
graag!

Boomstam Kamerlingh Onnesstraat
De speelboom aan de Kamerlingh Onnesstraat was niet goed
meer en werd door de gemeente als speelboom afgekeurd.
Deze is daarom verwijderd. Helaas heeft de gemeente mo-
menteel geen vervangende stam klaar liggen, maar we zitten
er achteraan dat hij wordt vervangen.

Vlek 3 (Voormalige basisschool)
Zoals te zien en te merken is de afgelopen weken de oude
Boschveldschool en gymzaal afgebroken. Daarbij werd heel
wat herrie, gedreun, puin en stof geproduceerd. De voormalige
Pastorie en de kerk staan nu opeens in een open vlakte. Die
zal nog wel een tijdje open blijven, want de start van de bouw
van de woningen is pas vanaf het najaar gepland. Als werk-
groep zijn we nog in gesprek met de gemeente over de bomen
in dit gebied. We doen ons best dat er zoveel mogelijk behou-
den blijven en ook nieuwe komen.  !
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Voorbeeld van een boomspiegel

                 Nieuwe huizen in Boschveld
Op vrijdag 28 juni om 09.00 uur komen er enkele huizen in Boschveld in de
verkoop (zie www.vanwanrooij.nl) Hiervoor is afgesproken dat mensen die nu
al in Boschveld wonen voorrang krijgen. Het gaat om zeven huizen aan de
Celsiusstraat die met een 'koperskorting' en antispeculatiebeding worden ver-
kocht. Dit betekent dat deze woningen beter betaalbaar zijn. De verkoopprijs
is nog niet bekend, maar ligt net boven de € 207.000. Er geldt ook een maxi-
maal inkomen van € 45.000. Ook zijn er vijf woningen aan de Edisonstraat,
daarvoor geldt deze regeling en inkomenseis niet. Alle woningen zijn bedoeld
voor bewoner-eigenaars en niet voor verhuur. 

Er komen ook 32 sociale huurappartementen van BrabantWonen. De prijzen
liggen net onder de tweede aftoppingsgrens en zijn daardoor niet betaalbaar
voor de laagste inkomens (vanaf circa € 22.000 tot € 34.000). De toewijzing
daarvan is pas in 2020, wanneer de bouw voltooid is. 
De voormalige Pastorie wordt later als woonhuis verkocht.  !

Tekst Johannes Lijzen
Afbeelding: van Wanrooij

Koopwoningen zijn oranje en paars aangeduid



Tekst: Katharina Verhagen
Foto: Alfred Heeroma

Inmiddels ben ik alweer drie jaar actief in de Boschveld-
tuin. De tuin is een plek die voor velen voor ontspanning
en plezier zorgt. Je ontmoet en verbindt je met mensen uit
de buurt met allerlei achtergronden en verhalen. Mede
dankzij de tuin hoef ik me in onze buurt niet snel alleen te
voelen. 

Ook voor Kees Heemskerk betekende de tuin veel. Hij was
een 'beschermheer' van de tuin en heeft veel mogelijk gemaakt
door bijvoorbeeld met de gemeente te sparren. Helaas hebben
wij van Kees afscheid moeten nemen. Op 25 februari 2018 is
hij onverwachts overleden. Op zaterdag 25 mei heeft de familie
van Kees een mooie herdenkingsboom kunnen inwijden bij de
Boschveldtuin. Hier waren veel buurtbewoners, vrienden, fami-
lie en andere contacten van Kees bij aanwezig. Het was een
bijzonder en mooi moment. Aansluitend werd er nagepraat on-
der het genot van heerlijk gebak gemaakt door de dochter van
Kees en fijne muziek van het Boschveldkoor en Boschveld-
band. 

De zomer is weer nabij. Ilse Staps is weer op zondagen van
10.00 tot 11.00 uur gestart met de Sunday Lazy Yoga lessen.
Je bent van harte welkom! Je van tevoren aanmelden is niet
nodig. Neem een matje en/ of handdoek mee en zoek een
plekje op het gras in de tuin. Je betaalt achteraf wat jij het
waard vond.
Op 29 juni doet de Boschveldtuin mee aan het Zomerfeest Wa-
terwereld georganiseerd door Boschveld Actief. Kinderen en
hun begeleiders zijn van harte welkom om kennis te maken
met het interessante leven onder water. Bij mooi, warm weer
worden de watersproeiers aangezet en wordt er een wedstrijd-
je georganiseerd. 

Mocht je meer willen weten over de Boschveldtuin, neem dan
contact op via: info@boschveldtuin.nl, www.boschveldtuin.nl

en volg ons op www.facebook.com/boschveldtuin. 
Op een vrijdagmiddag kun je ook gezellig even langskomen.
Tussen 15.00 en 17.00 uur zijn er altijd mensen in de tuin en
rond 16.00 uur kun je aanschuiven voor een kop koffie/ thee
met een koekje. Tot dan!  !

                     Boschveldoverleg
Zeven keer per jaar vindt het Boschveldoverleg plaats. Be-
woners en professionals praten dan met elkaar over zaken
die in de wijk spelen. Het eerstvolgende Boschveldoverleg
is op 1 juli om 19.30 uur in de BBS.

Terugblik overleg 20 mei 2019
Er werd eerst teruggeblikt op de ledenvergadering van het
OBB op 13 mei. Er is er een aantal speerpunten benoemd
waarmee het OBB zich komend jaar bezig zou moeten hou-
den. Dit zijn Overlast jongeren; Groen in de wijk; Sociale huis-
vesting; Doorstroom bewoners en Afval/ zwerfafval/ schone
wijk. Er is toen ook gesproken over de situatie van het Syrisch
gezin waarvan het huis een aantal keren is bekogeld met eie-
ren. Ze waren zelf ook even aanwezig.

Op de agenda stond de voortgang en planning van Vlek 3
(voormalige basisschool). Door de gemeenteraad is het be-
stemmingsplan vastgesteld, waar nog tot en met 1 juli zienswij-
zen op kunnen worden ingediend. Hierna wordt het definitief.
Sinds april wordt er gesloopt, waarbij eerst asbest is verwij-
derd. Omwonenden merkten op dat ze hierover niet zijn geïn-
formeerd en dat ze zich zorgen hebben gemaakt over de aan-
wezigheid van medewerkers in speciale pakken. Volgens de
gemeente is er een brief gestuurd, maar bewoners geven aan
deze niet te hebben ontvangen. Dit zal nader worden uitge-

zocht. Na de sloop volgt het bouwrijp maken. Als de bouwver-
gunning is goedgekeurd zal er naar verwachting in het vierde
kwartaal van 2019 begonnen worden met de bouw. De bewo-
ners spraken ook hun zorgen uit over de verwijdering van het
groen. Volgens de gemeente is dat noodzakelijk omdat anders
de aannemer niet met de machines bij de locatie kan komen.
Er is ook een onderzoek geweest naar andere aanwezige bo-
men. Dat onderzoek wordt nog gedeeld met de Werkgroep
Groen en Spelen, waarna overleg zal volgen.

Verder werd de net verschenen Buurtmonitor besproken. Op
basis van gesprekken/ interviews met bewoners en absolute
cijfers is een beeld van de buurt vastgesteld. Dat de cijfers la-
ger zijn vergeleken met het gemiddelde van de stad is minder
belangrijk. Ten opzichte van de vorige monitor is er vooruit-
gang. Dit wordt als belangrijk gezien. Alleen leren scoort duide-
lijk negatief. Dat is opvallend omdat de basisschool juist een
positieve beoordeling had gekregen. Wat dan wel de reden is
van dit negatieve resultaat wordt nader onderzocht.

De aanpak van het winkelcentrum wil niet vlotten. Voor de aan-
pak van de luifels moeten de winkeliers nu zelf met een ge-
meenschappelijk plan komen, maar het lijkt erop dat ze daar-
over geen overeenstemming kunnen bereiken.

Vooruitblik naar 1 juli 2019
Er is een zogenaamde wijkfoto van West gemaakt, waar
Boschveld een onderdeel van uitmaakt. Er zal een presentatie
zijn die zich vooral richt op de leeftijdsgroep vanaf 19 jaar. Er
zal dan ook een vergelijk worden gemaakt met andere buurten.
In Vlek 21 worden 7 flats gesloopt. De eerste flat is nu al nage-
noeg leeg, maar wordt tijdelijk bewoond. Het is onduidelijk hoe
de doorstroming is geregeld en welke invloed dat heeft op de
leefbaarheid/ overlast.  De Wijkraad Boschveld vraagt bewo-
ners hun ervaringen in het overleg kenbaar te maken. 

Verder zal er informatie worden gegeven over andere zaken
die in de wijk spelen, zoals sloop Marconi-flat, sluiting Starlight,
aanleg glasvezel en informatie uit de werkgroepen.
De vergadering op 1 juli is in BBS Boschveld, Zernikestraat 2
en begint om 19.30 uur.  !
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Bezoekers in de Boschveldtuin aan het napraten over Kees

Tekst: Alfred Heeroma
Foto: Nicole Pakker 

De school en gymzaal zijn gesloopt
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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

Afscheidswoord Hans van Zoggel
Beste Boschveld bewoner,

Na acht mooie jaren als schoolleider ga ik Kindcentrum Boschveld verlaten. Na de vakantie start ik als di-
recteur op EC 't Sparrenbos in Rosmalen. De school waar ik ooit als leerkracht begon. 

Ik laat met een gerust hart een prachtig BBS gebouw met een vernieuwend onderwijsconcept met fijne
kinderen, ouders en collega's achter. In die acht jaar zijn we van klassikaal naar units gegaan, kwam er
een intensievere samenwerking met kinderopvang en BBS, een professioneler werkklimaat en werden
we een Vreedzame, Gezonde en Verkeersveilige school. 

De wijk verandert en dus veranderen ook de behoeften in het Kindcentrum mee. Ik heb veel inspiratie
kunnen opdoen met veelal bevlogen mensen in een veelzijdige prachtwijk die continue in beweging is.
Blijf elkaar de ruimte geven en zorg goed voor elkaar. Houdoe en bedankt!  

Hans van Zoggel   !

                           Verkeersexamen
Twaalf kinderen van groep 7 van het Kindcentrum Boschveld hebben op dins-
dag 18 juni fietsverkeersexamen gedaan. Wij spraken vlak voor het examen
met drie kinderen. En, zijn jullie al zenuwachtig? Vind je het spannend? "Nee,
wij zijn niet zenuwachtig", zeiden ze stoer. "Niks moeilijks aan. We namen wat
verkeersregels door." Ze vonden het voorrang geven het moeilijkst. Vooral als
iemand van rechts komt. "Dan moeten we voorrang geven." Heel goed! Heb-
ben jullie veel geoefend? "Ja, de voorbereiding op het fietsexamen begint al
in groep 5. Nee, we gaan dan niet fietsen, maar we krijgen verkeersles op
school." 

Hoe ziet de fietsroute eruit? "We fietsen door drie wijken: West
1, West 2 en de Kruiskamp, dat is ongeveer 6 km. We moeten
ook over een paar rotondes, dat is wel spannend. Toch wel!"

Onderweg staan 12 vrijwilligers uit Boschveld die kijken of ze
het goed doen. Om half elf gaan de kinderen naar buiten, alle-
maal met een geel hesje aan met achterop een rugnummer. Ah-
mad van de Fietswerkplaats coördineert het examen. Hij geeft

de kinderen nog de laatste instructies en checkt de fietsen. En
dan is het zover. Rond de klok van elf uur vertrekt nummer 1,
op weg naar hopelijk een fietsdiploma. Een paar minuten later
vertrekt de volgende. Van juffrouw Basma hoorden we later dat
er tien kinderen meteen geslaagd zijn. Twee kinderen hebben
wel het diploma alvast gekregen, maar moeten nog een keer de
route rijden en de gemaakte fouten met Ton Joore doornemen.
Dat is uiteindelijk ook goedgekomen!  !

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

Winnaar Nederlaag Biljart 
Toernooi

Acht vrijdagen heeft blijartclub De Westhoek gespeeld tegen
verschillende verenigingen uit 's-Hertogenbosch, Rosmalen,
Vinkel, Nieuwkuijk en Vught. Vrijdagmiddag 24 mei werd on-
der grote publieke belangstelling de prijsuitreiking gedaan.
De opkomst van de clubs die mee hadden gedaan was groot. 

De winnaar van het 14e De Westhoek Nederlaag Toernooi
bleek Biljart Club D.V.R. uit Nieuwkuijk. Ze mogen de wissel-
trofee een jaar lang in hun prijzenkast zetten.

Biljart Club De
Westhoek kreeg
van alle kanten
complimenten
voor het goed
verzorgde Ne-
derlaag Toer-
nooi. Het be-
stuur was hier
blij mee. Ze wil-
len het toernooi
volgend jaar nog
groter maken
met meer clubs
uit de regio.  !

Tekst en foto: M.
Beekmans

De uitreiking van de trofee



                  Ben jij import – of een echte Bossche bol?
                          Deze musical gaat ook over jou!

Musical-liefhebbers kunnen na
de zomer hun hart ophalen.
Liefde en misdaad, (on)trouw
en jaloezie, de onvermijdelijke
wietplantage – de emoties lo-
pen hoog op. Hoe vind je de
liefde van je leven als je kei-
hard werkt om je hypotheek te
betalen? 
Eenzame ouderen weren be-
moeizieke buren. En waar leeft
de buurman eigenlijk van?
Huurders en eigenaren willen
gewoon leuk en betaalbaar wo-
nen. En al dat zwerfvuil…! 
Kom en geniet van herkenbare
situaties uit het dagelijks leven achter het station. 

Het Paleiskwartier en Boschveld – hebben ze wat met elkaar?
De wijken liggen tegen elkaar aan. Daartussenin staat als een
rots het Paleis van Justitie, waar de bewoners hun recht gaan
halen. Hoe loopt dit af? 

Kom het meemaken. Je kunt, als je wilt, ook volop meezingen
met de liedjes. De muziek van Arjan van Baest is aanstekelijk en
lekker zingbaar. De regie is in handen van Janneke Franke, de
vormgeving doet Gert de Mulder, beiden kunstenaars uit Bosch-
veld. De spelers en musici komen voor het grootste deel uit het
Paleiskwartier.  !
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De drie hoofdrolspelers Lotte Berkers, John de Wit (voor-
grond) en Joey Janssen. Aan de piano componist Arjan

van Baest.

Van 16-19 september speelt Musical Pleisketier in de thea-
terzaal van het Koning Willem I College. 
Kaartjes € 12,50. musical@paleis.org

GRATIS voorstelling voor inwoners van Boschveld
Zaterdag 14 september 14.00 uur 
BBS Boschveld, Zernikestraat 2

Tekst en foto: 
Klazien Laansma


