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Klazien Laansma, Janneke Franke en Martje Dikmans van musical Pleisketier (lees meer op pagina 4; foto Michael Bögels)

Groen, kunst en open dag, allemaal in deze Buurtkrant (foto Nicole Pakker)
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Boschveld 65 jaar: Werken bij de Michelin
De wijk Boschveld bestaat zo'n 65 jaar, een goed moment om eens terug te
blikken op de geschiedenis van de wijk. Wat is er zoal gebeurd in de wijk? In
deel 4 een verhaal van Gerard die van 1957 tot 1964 bij de Michelin heeft gewerkt. Gerard zelf heeft niet in Boschveld gewoond, maar zijn verhaal is geschiedkundig de moeite waard voor de Buurtkrant.

Medewerkers Michelin 1954 - 1965 (namen onbekend; bron BHIC)
"Van 1957-1964 heb ik bij Michelin gewerkt als machinesteller en onderhoudsmonteur bij de afdeling waar de banden gekookt werden. Al snel merkte ik dat als één
segment van de pers beschadigd was en verwisseld moest worden, de freteur voor
die fout moest betalen omdat de pers eerst gekoeld had moeten worden voor ik
hem kon vervangen en de volgende band dus niet meteen geplaatst kon worden.
Omdat ik dat sneu vond, had ik een andere constructie bedacht waardoor er geen
band uitviel. Ik had een splitpen die op een moeilijke plaats zat, vervangen door
een eigengemaakte constructiespeld. Dat leverde alleen al in Den Bosch over al
de persen gerekend een winst op van 156 banden. Die freteurs blij, maar ze wisten
niet hoe of het kwam... op één na, maar die moest zijn mond dichthouden. Ik had
namelijk een tekening met berekening laten vertalen en zelf opgestuurd naar
Clermont-Ferrand in Frankrijk."
Een freteur is de man die ervoor zorgt dat de band bij de pers komt en ook weer
afgevoerd wordt naar de koelkelder.
"Drie maanden daarna – ik was het alweer vergeten – kwam er een delegatie van
bazen uit Frankrijk, wat wel vaker gebeurde. Dan werd mijn baas altijd zenuwachtig... Maar nu riepen ze niet hem, maar mij naar boven via mijn baas, de heer Morel. Die zei: 'Trek een nieuw werkpak aan en poets je schoenen. Hier heb je mijn
pen en schuifmaat, maar wel teruggeven, en nu snel naar boven!' Daar stonden vijf
stoelen met op een daarvan mijn tolk (de personeelschef). Ik kreeg me toch een
hoop te horen, ik begreep er niets van, maar het was wel op een vriendelijke toon,
wat Fransen niet altijd doen!"
"Ik bleek 36 van de maximaal 40 punten gehaald te hebben met mijn idee en er
was inmiddels per direct een modificatie doorgevoerd in de fabrieken in Engeland,
Frankrijk , België, Spanje en Italië. Als beloning kreeg ik een cheque (schrik niet)
van 25 gulden. Het was bij Michelin NL zo dat hoe meer punten je haalde, hoe hoger je rang werd en daar zat dan het salaris aan vast!
Ik zwaaiend met mijn cheque door de werkplaats en mijn collega's vonden het
prachtig, maar zo niet mijn baas toen ik vertelde wat ik uitgevonden had. Hij trok
zijn pen en schuifmaat uit mijn zak en zei: 'Aan het werk!' Nu, dat heb ik geweten
bij het volgende salaris: normaal zou ik fl. 0,16 per uur meer krijgen en ik kreeg fl.
0,02. Ik vroeg om uitleg en mijn baas zei: 'Op voorwaarde, ik duld geen tegenspraak.' En hij begon: 'De heer 'Geraar' passeert de heer Morel met idee en de
heer Morel passeert de heer 'Geraar' met salaris. Aan het werk!'"
"Een maand of acht daarna moest ik met mijn maatje Jan Raben een machine afbreken en vervoeren. Er moesten nog vier keilbouten vlak gesneden worden. Om
het netjes achter te laten klopte ik de koppen even vlak met een hamer. Toen bleek
dat het geen keilbouten waren, maar draadeinden van 30 centimeter die dwars
door de vloer gingen. Ze kwamen met een klap een verdieping lager op een geruite aluminiumplaat terecht, maar gelukkig was er niemand op die afdeling, dacht ik.
➞

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
Toen ik die bouten opraapte, kwam juist de heer Morel
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
met zijn koppie boven het trapgat uit en vroeg: 'Wilde je
mij raken?' 'Nee', zei ik zonder nadenken, 'want dan had ik
wel beter gemikt.' Waarop hij zei: 'Kom maar even mee naar
kantoor.” Daar was de mededeling: je hebt mij beledigd. Trek
je jas maar aan, want ik zet je twee weken op non-actief zonder salaris.' Toen was bij mij de maat vol. Ik vroeg ontslag en
ging naar huis! Een week later kreeg ik van de heer Ramon
mijn getuigschrift toegestuurd: uit blijk van waardering voor
uw grote vakbekwaamheid zal bij Michelin en mij altijd de
deur open staan voor u. De heer Ramon."

De ingang van Michelin aan Oude Vlijmenseweg (1984)
Michelin wilde een nieuwe fabriek buiten Frankrijk. In 1936
werd Michelin gedwongen om haar fabriek in het Duitse
Karlsruhe te sluiten. In 1937 werd in het geheim een stuk
grond aan de Oude Vlijmenseweg aan de bandenfabriek verkocht. Nog voordat de fabriek kon worden geopend, vielen de
Duitsers Nederland binnen en namen de fabriek over, nog
voordat de Fransen de productie hadden kunnen opstarten.
Na de oorlog kreeg Michelin de fabriek terug. De fabriek was
echter zwaar beschadigd en moest worden hersteld. Op 24
juni 1947 werd de fabriek officieel geopend en werd er met de
productie begonnen. De meeste werknemers kwamen van
buiten Den Bosch en werden met bussen vervoerd. Jarenlang is de fabriek belangrijk voor Michelin geweest. In de jaren 80 van de vorige eeuw ontstond er een crisis en verloren
150 medewerkers hun baan. In 1994 werd de fabriek gesloten en verloren nog eens 420 mensen hun baan.

Fabriek met watertoren rond 1990
In 1997 werd de fabriek gesloopt, alleen de karakteristieke
watertoren bleef staan. Pogingen om het tot monument te
verheffen mislukten en in 2008 werd ook de toren gesloopt.
Sinds die tijd ligt het terrein grotendeels braak. Een deel
wordt nu gebruikt als remise voor de stads- en streekbussen.
Eerder dit jaar werd bekend gemaakt dat WeenerXL hier een
nieuwe productielocatie gaat bouwen. !
Bron: BHIC
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Musical Pleisketier, maak het mee!
Op de kleurrijke flyer van Musical Pleisketier staat uitnodigend: 'Maak het mee'. Op 16 september aanstaande is in
de theaterzaal van het KW1C de première. Hoe staat het
met de voorbereidingen? Zijn de makers en spelers al zenuwachtig? In brasserie La Cour ontmoetten we initiatiefneemster en tekstschrijver Klazien Laansma, regisseur
Janneke Franke en Martje Dikmans die Beppie speelt. Alle
drie zijn ze enthousiast en blaken van zelfvertrouwen.
Kortom, de musical staat en kan de planken op.

Goede groepssfeer

"De cast bestaat uit 23 spelers en 6 muzikanten. Bijna alle spelers en muzikanten komen uit onze wijk. Het is best jammer dat
er relatief weinig mensen uit Boschveld meespelen. In het begin waren het er meer, maar die vonden dat het te weinig over
de wijk ging. Dat is wel jammer, maar we moesten verder. We
hebben gemiddeld twee keer per week gerepeteerd. Dat is
best pittig, want de spelers moeten zich allemaal de tekst eigen maken. Het zijn wel allemaal amateurs. Dankzij Janneke
Franke, die de musical regisseert, is dat allemaal gelukt. Janneke weet heel goed hoe je zoiets opbouwt vanaf nul. Ze weet
de spanning goed op te bouwen en zorgt dat de spelers heel
vertrouwd raken met hun tekst. Kortom, ze weet spelers in hun
kracht te zetten."
Janneke beaamt dat: "Iedere speler moet een karakter neerzetten in de musical en dat werkt beter als er een goede
groepssfeer is. Het gaat pas leven wanneer alle spelers zich
hun rol eigen maken. Dan wordt het leuk en spannend. Het leren van de tekst moet spelen worden. Ik ben heel tevreden."
Martje Dikmans speelt Beppie. "Beppie woont met haar man al
vanaf het begin in het Paleiskwartier. Ze ziet alles, weet alles
en observeert voortdurend wat er gebeurt. Het is een vreselijk
mens, maar ik herken daar niets van mijzelf in", zegt Martje lachend. "Ik ben helemaal verguld met deze rol."
Martje komt uit een familie die graag toneel speelt. Op verjaardagen werd er gezongen en voorgedragen. "Het gaat me heel
gemakkelijk af om op de planken te staan." "Martje is echt een
sterspeelster", zegt Klazien.

Boschveld

Ondanks dat er slechts een paar mensen uit Boschveld meewerken aan de musical is hun inbreng behoorlijk zichtbaar. Zo
heeft Gert de Mulder het decor ontworpen. Gert is keramiste
en heeft een atelier in de Gruyterfabriek. Klazien: "Ze heeft een
mooi kleurgebruik. Dat moesten we hebben voor de musical.
Gert heeft een prachtig achterdoek ontworpen wat nu bij Kleefkracht wordt gemaakt. Gert heeft ook de kledingadviezen gegeven. Ze vond het wel heel spannend om te doen, voor haar
is dit ook nieuw."

Het idee voor de musical

Maar eerst gaan we even het idee voor het maken van een
musical terug in herinnering halen. Initiatiefneemster Klazien:
"Het Paleiskwartier was zo'n beetje als los zand, er gebeurde
niets en er was te weinig sociale cohesie. En zo is bij mij het
plan ontstaan om een musical te maken over onze wijk, wel
samen met onder meer Janneke Franke uit Boschveld." Gedurfd en een pittige uitdaging. Nu, amper een jaar later, staat
de musical Pleisketier die gaat over het wel en wee in een min
of meer chic ogende wijk achter het station. Het gaat over parkeerleed tot wietplantages, over boy meets girl tot boy meets
boy, over eenzame ouderen en jongeren die gewoon betaalbaar willen wonen, over geroddel en vriendjespolitiek, over
waar doet de buurman het van en nog veel meer. Het is een
soort van muzikale revue geworden met een heuse Bossche titel. Dat is lef hebben!

Van een paar liedjes naar Musical

De lef van Klazien is beloond, want de musical is theater-klaar.
Klazien: "Voor de vakantie hebben we nog een generale repetitie gehouden compleet met het orkest. Het zag er allemaal
heel overtuigend uit en heel leuk om naar te kijken. Ook de
musici waren enthousiast. Ze hoorden voor het eerst het hele
verhaal. De muziek is van Arjan van Baest, een vakkundig musicus en componist. We zijn superblij met hem, en dankbaar
dat hij dit wilde doen."
Wat maakt Arjan zo bijzonder? "Je moet je voorstellen: ik heb
een paar liedjes geschreven en hij schrijft daar een melodie bij
waardoor het liedje heel sterk wordt. Hij voelt de sfeer heel
goed aan, dat is fantastisch! We vinden hem de nieuwe Harrie
Bannink." Dan ben jij Klazien natuurlijk de nieuwe Annie M.G
Schmidt? De stemming zit er al helemaal in.
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De musical speelt van 16 tot en met 19 september in de theaterzaal van het KW1C, 's avonds om 20.00 uur. Voor de Boschveldbewoners is er op 14 september een speciale gratis voorstelling in de BBS. Er kunnen 150 mensen in de zaal. Dus kom
op tijd, want 'vol is vol'. En maak het mee! !

Openingstijden Wijkplein

Maandag

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

09.00
13.00
13.00
09.00
09.00

•
•
•
•
•

12.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
12.00 uur
12.00 uur

Spreekuren Wijkplein

Zernikestraat 2
☎ 073 - 822 5380
www.farent.nl

Organisatie

Medewerker

Dag

Tijd

Bureau Sociale Raadslieden

Tamara Marcos Tesouro

Maandag

09.00 - 12.00

Divers Vrijwillige Thuishulp (VTH)

Wim Huiskamp / Marian Tuerlings

Donderdag

11.00 - 12.00

Buurtteam

Bettine/ Jill/ Laurette/ Tessa

Woensdag

10.00 - 12.00

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

Hallo Boschveld
In de vorige Buurtkrant hebben onze collega's Tessa en
Bettine van MEE zich aan u voorgesteld. Deze keer is het
aan ons Gabor en Wim, de wijkwerkers van Farent. Ook wij
werken vanuit Buurtteam Boschveld Deuteren Paleiskwartier.
Graag willen we ons in deze Buurtkrant nader voorstellen. We
zijn de wijkwerkers van Farent, Gabor Martens en Wim
Smeets. We werken vanuit het Buurtteam Boschveld Deuteren
Paleiskwartier allebei in Boschveld. Gabor sinds het begin van
dit jaar, naast zijn werk in Deuteren en Hambaken. Wim sinds
begin 2012, bij velen bekend als de man met de hoed. Samen
geven we invulling aan het wijkwerk in Boschveld.
Vaak krijgen we de vraag wat het wijkwerk is en doet. Om een
helder beeld te geven zullen we een aantal praktische voorbeelden van ons werk benoemen. Je kunt bij ons terecht voor:
• Ondersteuning bij het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een leefbare, zorgzame, veilige en vooral mooie
buurt om in te wonen. Activiteiten kunnen zijn: het opknappen
van de speelvoorziening in de openbare ruimte, activiteiten
die de onderlinge sociale contacten versterken, het organiseren van burenhulp enzovoort.
• Een onafhankelijk luisterend oor. Dit kan gaan over zaken die
u ziet of opmerkt in de buurt, overlastsituaties, signalen en/of
ideeën, een conflict met de overheid, zorgen omtrent eenzaamheid enzovoort.
• Het doen van vrijwilligerswerk of het zoeken naar een zinvolle
dagbesteding.
• Informatie, advies en ondersteuning rondom de aangekondigde sloop van de 7 flats van BrabantWonen, zoals hulp bij
het zoeken van een nieuwe woning voor bestaande bewoners en wegwijs maken in de buurt van nieuwe tijdelijke bewoners.
• Ondersteuning van en meedenken over vernieuwende maatschappelijke onderwerpen
als duurzaamheid in de buurt, de buurteconomie, inzet van vernieuwende technologische middelen in de buurt die bijvoorbeeld
bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid en voorkomen van sociale uitsluiting (er is veel mogelijk!).
Tevens zijn we vraagbaak, dus schroom niet
om contact met ons op te nemen om een
vraag aan ons voor te leggen! We zijn rechtstreeks te bereiken via telefoon of per mail. Of
loop een keer binnen bij de BBS Boschveld.
We zijn daar vaker te vinden bij KOO Wijkplein Boschveld.
Met vriendelijke groet,
Wim Smeets
Tel: 06 - 2159 4960
Email: wimsmeets@farent.nl
Gabor Martens
Tel: 06 - 2159 6447
Email: gabormartens@farent.nl !

Wim Smeets (links) en Gabor Martens (rechts) zijn wijkwerkers in Boschveld
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Wijkgericht

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, augustus 2019 - Editie Buurtkrant Boschveld
2014 - 2019 vijf jaar Copernikkel

5 jaar samenredzaamheid
Copernikkel doet al vijf jaar aan samenredzaamheid: wijkbewoners worden gelukkiger en zelfstandiger door elkaar te
helpen.
De gemeente en woningcorporaties namen het initiatief
tot ‘Kroon op je wijk’, bedoeld als aanloop tot een soort
van bewonersbedrijf. Dat groeide dankzij de inzet van veel
wijkbewoners uiteindelijk uit tot Copernikkel.
Elkaar helpen
Wieke Wijnen kreeg de opdracht dat project te begeleiden. Ze vertelt: “In de werelden van gemeenten en welzijn
gaat het vaak over zelfredzaamheid. Dat gaat dan over
het streven dat mensen zich zonder hulp van anderen
staande kunnen houden. Bij Copernikkel bedachten we
het begrip samenredzaam: mensen helpen elkaar. En dat
lukt enorm goed”.
De activiteiten zorgen ervoor dat mensen minder eenzaam
zijn, zinvolle dagbesteding en zelfs betaald werk vinden,
dat ze leren, dat er wordt gewerkt aan duurzaamheid en
dat de wijk fijner en sterker wordt.

Resultaten
De resultaten liegen er niet om. De Klussendienst trok er
ruim 350 keer op uit. De meeste klussen werden gratis
uitgevoerd. Maar wie kan betalen, betaalt. Dat zorgde
voor inkomsten voor de klussers en voor Copernikkel. Ook
de Wereldkeuken is een succes: al bijna 250 keer mochten
de dames cateringopdrachten vervullen. Ook hier zorgt
het voor betaald werk. Copernikkel leverde zo een
besparing op uitkeringskosten van bijna een ton per jaar.
Wat andere cijfers: de Fietsenwerkplaats repareerde ruim
350 fietsen, de Reparatiestraat voerde 900 reparaties uit,
de Boschveldtuin heeft 62 deelnemers en NaaiMeetUp zo
nu en dan zelfs 80.
Copernikkel is inmiddels op meerdere locaties te vinden,
was zo meer dan duizend dagdelen open voor publiek en
trok maar liefst 2500 bezoekers.

Copernikkel op een willekeurige doordeweekse dag.

4 oktober feest
Het vijfjarig bestaan van Copernikkel wordt vrijdag 4 oktober gevierd.
De feestelijkheden beginnen rond 16.00 uur met een tocht langs de verschillende locaties waar Copernikkel-activiteiten
zijn. Daarna is er een receptie bij Copernikkel zelf. Direct betrokkenen gaan vervolgens samen eten en feesten.
De feestcommissie is nog druk doende met het programma en dus zijn wijzigingen mogelijk.
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2014 - 2019 vijf jaar Copernikkel

FIETSWERKPLAATS Neem eens een kijkje op het pleintje tussen de garageboxen aan de Kelvinstraat. Daar worden
fietsen gemaakt. De eigenaren kijken niet toe, maar doen zelf mee. Daar leren ze van en het is nog leuk ook. Wie niet
goed kan fietsen, krijgt meteen les. Inmiddels rijdt zowat half Boschveld rond op fietsen die hier zijn gerepareerd.

boschveldband en -koor Het begon min of meer
toevallig: bij de start van de Wereldkeuken paste een
muzikaal optreden. En zo was daar ineens de Boschveldband, present bij festiviteiten en zo nu en dan bij een
uitvaart. Die band leidde weer tot het Boschveldkoor –
de ene keer met veertien leden en dan weer met drie.
Waarbij sommige koorleden ook bandlid zijn. Want
zingen en accordeon spelen kan best tegelijkertijd.

WERELDKEUKEN Sakina Lyarnazi is één van de oprichtsters en kartrekkers van de BoschveldWereldKeuken.
“Koken brengt mensen samen, eten verbroedert en
geeft kleur aan het leven”, zegt ze. En je kunt er een
bedrijfje mee opbouwen. Want de Wereldkeuken is een
succesvol cateringbedrijf met gerenommeerde opdrachtgevers. Sinds kort is de Wereldkeuken ook het adres
voor afhaalmaaltijden. Let op: de keuken zit op een
ander adres dan Copernikkel: Copernicuslaan 89/91.
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TAALLESSEN Wat de dromen van wijkgenoten met een
migratieachtergrond ook zijn: kennis van de Nederlandse taal is een voorwaarde om ze te verwezenlijken.
Marieke Cremers is een van de vrijwilligers die taalles
geven, één op één en in groepsverband. “Van het een
komt vaak het ander. Dan wordt een deelneemster
gastvrouw bij Copernikkel of sluit zo iemand bij een
andere activiteit aan.”

2014 - 2019 vijf jaar Copernikkel
2014 - 2019 vijf jaar Copernikkel

En nou nog een penningmeester
“Als wijkbewoner en vrijwilliger stroop ik de mouwen op om concrete dingen voor elkaar te krijgen. En hier in het
bestuur mag ik hardop nadenken over het geheel en over de lange termijn. Die combinatie is mooi.”
Lucas Kastelijn weet waarom hij in het bestuur van de
coöperatie Copernikkel zit. Hij is als vrijwilliger op allerlei
manieren actief voor de wijk en voor Copernikkel. “Maar
ik vind het ook waardevol om over de organisatie zelf na
te denken. Om te bedenken hoe we ons verder kunnen
ontwikkelen. Wat we nog meer kunnen doen om wijkbewoners actief te houden en elkaar te laten helpen. Want
dat is waar het bij Copernikkel om draait.”
Dat hij een paar jaar geleden bestuurslid werd, ging nogal
bijzonder. “Ik zat bij een vergadering en daar ging het
over dat er nog bestuursleden werden gezocht. Ik stelde er
wat vragen over en iemand schreef toen mijn naam op
een blaadje. Zo, dus jij bent vanaf nu bestuurslid. Ik moest
er wel om lachen en heb maar ja gezegd.”
Secretaris
Waarbij die functie trouwens later nog door de ledenvergadering is bevestigd. Want uiteindelijk moet het bij de
coöperatie natuurlijk wel volgens de regels. Het is de
reden dat Thoby de Ruijter bij het ter perse gaan van deze
Buurtkrant nog ‘beoogd secretaris’ is. “Ik doe dit werk al
sinds december vorig jaar, maar in september komen de
leden pas bij elkaar. Dus eigenlijk doe ik dit werk illegaal”,
glimlacht hij.
Thoby rolde er bijna net zo toevallig in als Lucas. “Mijn
vrouw is al jarenlang vrijwilliger, ze begeleidt kinderen

met hun huiswerk. Zo werd ik ook enthousiast. En ik heb
wel wat ervaring, want ik was ooit secretaris van een
organisatie die uitgeprocedeerde asielzoekers hielp.”
Voorzitter
Jan Buitink is voorzitter. “Ik woon in de wijk Rompert en
die afstand is misschien wel goed. Ik ken Boschveld op
mijn duimpje. Tot mijn pensioen, nu twee jaar geleden,
was ik bij de gemeente verantwoordelijk voor alles wat er
hier gebouwd en aangelegd werd. Ik ben in die tijd van de
wijk gaan houden. Heb geleerd dat mijn werk maar een
beetje over stenen en stoeptegels ging en heel veel over
mensen.”
Boschveld gunde hem na zijn pensioen twee dagen rust.
“En toen stond er iemand bij me op de stoep. Of ik in het
bestuur wilde van Copernikkel. Nou moet ik bekennen dat
ik wel een beetje had verwacht dat ze me ooit aan mijn jas
zouden trekken. Maar na twee dagen? Enfin, ik heb dus ja
gezegd. Erg fijn om zo bij Boschveld betrokken te blijven.”
Penningmeester
Nur Özkanli-Kasikci is ook bestuurslid. Zij was bij het
interview verhinderd. Zoals ook de penningmeester er niet
bij was. Maar dat komt omdat het bestuur geen penningmeester heeft. Wie een beetje goed is met geld en cijfers
en wat voor Boschveld en Copernikkel wil betekenen, mag
zich aanmelden. Mail: info@copernikkel.nl

huiswerkbegeleiding Meer deelnemers, meer vrijwilligers en prachtige resultaten: het gaat goed met de huiswerkbegeleiding. Boukje de Ruijter weet er alles van, ze is al vanaf de start van Copernikkel huiswerkbegeleidster. “Momenteel begeleid ik zes kinderen, steeds een op een. Altijd kinderen met een migratieachtergrond. Prachtig werk. Ik krijg
enorm veel vertrouwen van ze en krijg de kans om niet alleen schoolkennis bij te spijkeren – ik mag ze ook meer leren
over Nederland.”
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‘Ik heb weer wat kapotgemaakt’
De Reparatiestraat voorziet in een behoefte. Wijkbewoners besparen geld en bewijzen het milieu een goede dienst
door kapotte apparaten te laten repareren. En ze steken er nog wat van op ook.
Het is de tweede zaterdag van de maand juni. In de
Copernikkel drinken zes vrijwilligers van de
Reparatiestraat koffie. Midden op tafel staat een schaal
met zelfgemaakte lekkernijen. “Het is hier altijd gezellig”,
zegt Eugene Hoes. Hij is pas sinds enkele maanden
vrijwillig reparateur. “Ik heb geen technische opleiding,
maar ben wel handig. Ik heb hier onlangs nog een
koffiezetapparaat gerepareerd. Ik vind het belangrijk dat
we door dit werk voorkomen dat mensen alsmaar nieuwe
dingen kopen. De wereld komt om in de rotzooi. Dat
moet echt stoppen.”
Stroomschokjes
Dan gaat de deur open. Katharina Verhagen komt hardop
lachend binnen, met in haar hand een boodschappentas.
Daarin zit haar kapotte naaimachine, zal even later
blijken. “Het is weer eens zover, ik heb geloof ik weer wat
kapotgemaakt.” Het blijkt een ingewikkeld euvel te zijn:
de naaimachine geeft zo nu en dan kleine stroomschokjes
af. Zorgwekkend lijkt het niet, want Katharina moet er
vooral om lachen.
Ze pakt de machine uit, sluit hem aan en slaat aan het
naaien om het te demonstreren. Zul je net zien: het ding
naait als een zonnetje en van stroomstootjes is dit keer
geen sprake. Of ze thuis nylon vloerbedekking heeft,
vraagt vrijwilliger Rien Mertens. Rien is volgens de
anderen dé elektronica-expert van de groep. En inderdaad
blijkt de oplossing snel gevonden: een geaarde stekker. “Is
te regelen.”

Stofzuiger
De hulp van de Reparatiestraat is behalve de aanschaf van
eventuele onderdelen gratis, al worden vrijwillige bijdragen op prijs gesteld. “Maar daar zullen we nooit om
vragen”, zegt Leidi Haaijer. Leidi is binnen de club vrijwilligers vooral van het organiseren. “We streven ernaar dat
onze ‘klanten’ zelf meehelpen, want dan leren ze ervan. In
de praktijk blijkt dat trouwens niet erg mee te vallen.”
Willem van Engelen, door anderen ‘de coördinator’
genoemd, vertelt over een uitzondering. “Er kwam hier
een man die naar eigen zeggen absoluut niet technisch
was. Zijn stofzuiger deed het alleen als zijn zoontje erop
ging zitten. Geen grap. Het heeft uren geduurd, maar
onder onze begeleiding heeft de man de stofzuiger zelf
gemaakt. Hij was enorm trots dat het hem was gelukt.”
Netflix
Katharina’s naaimachine is nog niet klaar. Haar humeur
lijdt er niet onder. “Ik woon nu zes jaar in Boschveld en
heb via Copernikkel, de Boschveldtuin en het naaiatelier
van NaaiMeetUp al heel veel mensen leren kennen. Dat is
niet alleen gezellig, maar ik hebt er ook praktisch wat aan.
Ik ben zo aan deze naaimachine gekomen, het ding is
veertig jaar oud. En ik heb via het atelier leren naaien en
ik krijg goede adviezen. Zoals welke serie ik op Netflix
toch zeker moet kijken.” En weer is daar die lach.
De Reparatiestraat is elke tweede zaterdag van de maand
van 12.00 tot 15.00 uur open.

Impressie van de Reparatiestraat.
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NAAI MEET UP Kapotte kleren gooi je niet weg, die repareer je. En als je dat zelf niet kunt, dan klop je aan bij de
NaaiMeetUp, gevestigd in dezelfde winkelstrip als Copernikkel. Hier is het elke vrijdag een drukte van jewelste. De
kleermakers en kleermaaksters herstellen niet alleen, ze maken ook nieuwe kleding. Dat maken en vermaken doen ze
steeds vaker in opdracht. Dat gebeurt onder leiding van Leidi Haaijer en Selma Kromhout.

Gastvrouwen heten u welkom
De gastvrouwen van Copernikkel zorgen ervoor dat u zich welkom voelt. Ondertussen doen de dames met hun
vrijwilligerswerk waardevolle ervaring op.
Het is een zoete inval bij Copernikkel. Dagelijks wandelen
er mensen binnen. Om taalles te volgen, te vergaderen,
een boek te lenen of om een kopje koffie te drinken. En
altijd zijn er de gastvrouwen die de bezoeker welkom
heten.
Nederlandse taal
Janneke Franke coördineert de boel en zorgt ervoor dat er
steeds twee dames tegelijk actief zijn – eentje van
Nederlandse komaf en eentje uit een buitenland. “Dat is
handig, want de dames met een migratieachtergrond
leren zo de Nederlandse taal. Als ze er even niet uitkomen,
dan helpt de collega die hier is geboren en getogen.”
De gastvrouwen doen meer dan hallo zeggen en koffie of
thee aanbieden. De lijst van werkzaamheden, met de hand
geschreven en opgeslagen in een map, is lang. Zo zijn de
dames de knipseldienst die alle krantenberichten over
Copernikkel verzamelen, doen ze boodschappen en zijn ze
niet te beroerd om ook als schoonmaaksters actief te zijn.
Opstap naar werk
Ze treden steeds op in duo’s die werken in diensten van
tien tot één uur en van één tot vier uur. De gastvrouwen
zijn van groot belang voor Copernikkel, maar andersom
hebben zij er zelf ook veel aan. Janneke: “Sommige

gastvrouwen gebruiken dit werk als opstap naar betaald
werk. Ze doen hier werkervaring op en krijgen zelfvertrouwen. Voor de dames uit andere landen komt er nog eens
bij dat ze zo de Nederlandse taal beter leren.”
Een van de gastvrouwen is Marieke Cremers. “Ik woonde
lange tijd in Zwitserland en toen ik hier kwam wonen had
ik geen werk en kende ik niemand. Dankzij mijn werk als
gastvrouw leerde ik erg veel mensen kennen en voel ik me
enorm thuis in deze wijk. Ik ben daarna ook andere
dingen gaan doen. Zo geef ik taallessen.”
Mannen welkom
Overigens is het werk van gastvrouw niet per definitie
uitgesloten voor mannen. “Zeker niet”, zegt Janneke. “We
spreken van gastvrouwen omdat het nu eenmaal allemaal
dames zijn die momenteel dit werk doen. Zodra er een
man bijkomt, bedenken we een andere naam voor de
functie.”
Er is trouwens nog plaats voor nieuwe gastvrouwen of
-heren. Belangstelling? Wandel eens binnen bij
Copernikkel. Een gastvrouw begroet u en vertelt u graag
meer over het afwisselende, boeiende werk.
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Koper en nikkel: heel weerbaar
Lucas Kastelijn, al vanaf de oprichting van de coöperatie bestuurslid van Copernikkel, is bedenker van de naam. “Koper
en nikkel zijn samen heel weerbaar”, weet hij.
Lucas woont sinds 2007 in de wijk en wist niks van
Copernikkel, tot hij achter zijn huis op een dag de bedrijvigheid zag bij de garageboxen van de Kelvinstraat. “Ik
vond dat zo’n mooi gezicht: vrouwen die ietwat onzeker
probeerden te fietsen. Ik ben toen eens gaan kijken en
babbelen en hoorde van de fietswerkplaats en dat het een
onderdeel was van een grotere club.”
Die club ging toen nog door het leven als Stichting
Dienstenbedrijf ’s-Hertogenbosch West. Die naam bestaat
in officiële documenten nog steeds, maar voor dagelijks
gebruik werd iets gezocht dat pakkender was.

sprekend geïnspireerd op de straat waar we zitten, de
Copernicuslaan. Maar in de naam Copernikkel zitten ook
de scheikundige elementen koper en nikkel. Die hebben
ieder een eigen kleur en hebben ieder specifieke eigenschappen. Net als de mensen hier in Boschveld allemaal
verschillend zijn.”
“Als je koper en nikkel samenvoegt, ontstaat er een heel
sterk materiaal dat ook nog eens heel goed bestand is
tegen corrosie. Het is dus heel weerbaar. Precies zoals
Copernikkel ook voor weerbaarheid zorgt. We brengen
mensen samen en die mensen worden daardoor weerbaar
en sterk dat maakt de hele wijk weer weerbaar en sterk.”

Lucas: “Ik heb toen Copernikkel bedacht. Dat is vanzelf-

wij gaan fietsen Fietsen hoort bij Nederland. Maar
wat als je, bijvoorbeeld als vluchteling, uit een ver land
komt en geen idee hebt hoe dat moet, fietsen? Dan is er
‘Wij gaan fietsen’. Door stadsgenoten geschonken
fietsen worden opgeknapt en gegeven aan de mensen
die met succes fietslessen volgden. Het effect voor de
deelnemers is enorm. Zoals een van hen zegt: “Mijn
wereld is er groter door geworden”.

Boschveldtuin Het geheim van de Boschveldtuin?
“Het enthousiasme van de deelnemers”, zegt ‘tuinbaas’
Jeanne van der Kallen. Ze is bijna elke vrijdag met
andere vrijwilligers te vinden in de tuin. Maar liefst 45
wijkbewoners en organisaties hebben een eigen bak in
de tuin. En dan zijn er ook nog al die andere activiteiten
die er plaatsvinden. Er wordt bij mooi weer vergaderd,
er zijn yogalessen en de dames van de Wereldkeuken
zijn er vaak te vinden. “Mensen knappen hier op tussen
het groen”, weet Jeanne.
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KLUSSENDIENST Honderden keren togen de, deels
vrijwillige, medewerkers van de Klussendienst er al op
uit in de wijk. Ze leggen laminaat, plaatsen hekjes,
schilderen kozijnen en knappen tuinen op. En dat
allemaal voor een heel net prijsje. Al klussend kletsen de
dames en heren van de dienst gezellig met hun klanten
en maken zo de wijk nog warmer en gezelliger.

Anouk Schipper voor de BBS.

Anouk Schipper zet in op groei
Kindcentrum Boschveld heeft een nieuwe schoolleider. Anouk Schipper volgt Hans van Zoggel op. Eén van haar
ambities: de school laten groeien.
Een afspraak op de BBS gaat op het laatste moment niet
door. Het gebouw is op deze maandag in juli gesloten, de
vloer wordt geboend. En dus wordt gekozen voor een
telefonische kennismaking met Anouk, 40 jaar, getrouwd,
moeder van twee dochters van 10 en 6 jaar en woonachtig
in De Groote Wielen in Rosmalen.
Prachtkans
Anouk komt van de Brede Bossche School in de wijk
Haren, Donk en Reit. En dus hoef je haar niet te vertellen
wat een BBS inhoudt. “Ik heb daar ontdekt hoe goed de
samenwerking met andere gebruikers van het gebouw is
en hoe intensief de contacten met ouders zijn.” Toen ze
haar opleiding tot schoolleider met succes had afgerond,
wilde ze dus graag bij een BBS aan de slag. En toen was
daar die vacature in Boschveld. “Een prachtkans.”
Ze kende de school in Boschveld al redelijk goed. “Als lid
van het innovatieteam van scholenorganisatie Signum was
ik hier al eens een paar keer geweest. Ik ken het concept
van de units en weet dat het goed werkt. Het stelt de
school in staat met kleine groepjes te werken en alle
kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben.”
Kindgericht
De leerkrachten en ouders hoeven op dat gebied dan ook
geen rigoureuze veranderingen te verwachten. “Het
werken in units gaan we verder uitbouwen. We gaan
verder met onderzoekend en ontwerpend leren, zodat
kinderen leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden
op vragen. Ook gaan we verder met het zogeheten
kindgericht werken.” Dat betekent dat de school beseft
dat elk kind uniek is en dus een net zo unieke ontwikkeling verdient.
De school zelf verdient ook wat, vindt Anouk: meer
leerlingen. De gemeente onderzoekt momenteel waarom

nogal wat ouders in Boschveld een school buiten de wijk
kiezen, terwijl de rapportages van onderwijsinspecteurs
daar geen aanleiding toe geven. “Als de resultaten van
dat onderzoek er zijn, kunnen we erop inspelen. Want
natuurlijk willen we groeien. De kinderopvang binnen de
BBS groeit momenteel goed en het zou mooi zijn als we
de kinderen van die opvang ook hier welkom mogen
heten.”
Deur open
Anouk hecht aan goede relaties met leerkrachten en
ouders. “Mijn manier van werken draait om openheid en
transparantie. Ik bespreek graag zoveel mogelijk met
anderen, zoals ouders. Ik beloof dat mijn deur zowat
altijd open staat. En dat ik niet wacht tot er iemand door
die deur bij me binnenwandelt. Ik trek er ook zelf op
uit.”
“Ik geloof in gedeeld leiderschap. Dat het hele team dus
de school leidt.” En zoals leerkrachten zich leider mogen
voelen, zo gaat Anouk zelf een dag per week ‘op de unit’
werken. “Dat is trouwens geen door mij bedachte koerswijziging. Mijn voorganger Hans had die keuze al
gemaakt.”
Creativiteit
Die voorganger kent ze trouwens niet alleen als collega.
“Ik kom hem wel eens tegen op de tennisbaan. Want die
hobby deel ik met hem.” Over hobby’s gesproken: “Ik ben
enthousiast lid van theaterkoor Voice Sensation in Empel.
Wat we doen noemen we geen musical, maar het is wel
iets dat erop lijkt: we spelen toneel en we zingen. En
schrijven onze stukken zelf.”
Of ze die creativiteit ook in de school brengt? “Dat is niet
nodig hoor. Deze school is van zichzelf al creatief
genoeg.”
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Slopen
en bouwen

Speeltuin open

De aankomende sloop van één van de flats aan de
zijstraten van de Lorentzstraat leidt tot illegale
dumping van afval.

De speeltuin is het resultaat van de inzet van bewoners
van die straat. Ze hebben in samenwerking met de
gemeente de speeltuin tot stand gebracht. In een
volgende uitgave meer hierover.

De vernieuwde speeltuin in de Koestraat wordt op
1 september a.s. officieel geopend.

Buurtbewoners meldden bij de gemeente dat mensen
in de avonduren aanhangers vol zooi afleveren tussen
de te slopen flats. En dat tijdelijke bewoners hetzelfde
doen. Commentaar vanuit de wijk: “Het lijkt er helaas
een beetje bij te horen”. Overigens is het zinvol dit
soort rommel te melden via de Buiten Beter App.
Marconistraat
Wat ook bij sloop nogal eens voorkomt is dat er asbest
wordt aangetroffen. Dat gebeurde bij de sloop van
een flat aan de Marconistraat. Örjan Game van
BrabantWonen: “Het asbest kwamen we tegen in een
spouwmuur. Tot ernstige vertraging heeft het niet
geleid. De aannemer heeft in de bouwvak gewoon
doorgewerkt en dus schiet het goed op. Begin september wordt de fundering verwijderd en dan kunnen
we het terrein overdragen aan de gemeente.” De
gemeente maakt er vervolgens openbaar gebied van.
Zo ontstaat er een wandelroute naar het groene hart
van de wijk.
Voormalige school
Over sloop gesproken: het gebouw van de voormalige
basisschool is tegen de vlakte en biedt ruimte aan 32
appartementen en twaalf grondgebonden woningen.
BrabantWonen wordt de verhuurder van de bijzonder
energiezuinige appartementen. De koopwoningen
worden gebouwd en aan particulieren verkocht door
Van Wanrooy.
Örjan: “We moeten de grond nog kopen en de
vergunning regelen en dus zal het tot begin volgend
jaar duren voor we met de bouw beginnen. Een jaar
later kunnen de bewoners naar verwachting hun
intrek nemen in de appartementen en huizen.”

Informatie

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

www.s-hertogenbosch.nl

Tekst en foto's: Katharina Verhagen

Afgelopen weken hebben we in de tuin veel droogte gekend. Wat hebben we gezeuld met volle gieters en emmers! En wat waren we blij met de tuinslang die we bij de
BBS konden aansluiten. De zweetdruppels stonden regelmatig op ons voorhoofd, maar we konden heerlijk schuilen
onder de tarp en een ijsje ging er dan ook wel in.
De eikenprocessierupsen zijn we gelukkig niet tegengekomen
in de tuin! Dat is een hele opluchting. Wel allerlei andere rupsen, insecten en vlinders die nu afkomen op de bloemen.
Inmiddels is de zon wat milder geworden en valt er zelfs af en
toe wat regen. Dit is goed voor de pompoenen en courgettes
die nu flink in de groei zijn en de tomaten genieten hier ook
van. Tomaten uit eigen tuin smaken toch beter.

info@obboschveld.nl
ken in water en vervolgens stopte zij ze in een klein potje met
aarde. Al snel kwam er een groen kiemplantje naar boven. Na
IJsheiligen heeft zij ze overgeplant naar haar bak in de tuin.
Wanneer een pindaplant tevreden is, zal hij ongeveer 12 uur
bloeien. Als de bloemetjes bevrucht worden, groeit er een
steeltje uit dat de grond ingaat. Zoiets zie je niet vaak bij planten en is best bijzonder! Vervolgens groeien hier, onder de
grond, 2 á 3 pinda's aan. Na een maand of twee zijn ze volgroeid en kun je ze oogsten. De rest van het plantje, aan de
oppervlakte, is dan inmiddels afgestorven.
Rauwe pinda's kun je niet eten. Maar nadat je ze gekookt of
geroosterd hebt, zijn ze heerlijk met een klein beetje zout.

Vandalisme

In een openbare moestuin in een woonwijk hebben we helaas
af en toe te maken met vandalisme. Dit is een gegeven en kun
je nooit 100% voorkomen. Toch liep het de afgelopen maanden
wel de spuigaten uit. Op regelmatige basis waren volledige
randen van de borders en van de kruidencirkel ontdaan van
hun (bak)stenen. Voor ons was dit iedere keer een flinke reparatie en het begon frustrerend te worden. We spraken met elkaar af om op te letten wanneer we de tuin bezochten, maar
het lukte ons niet de dader(s) te betrappen. Ook de camerabeelden gaven ons geen nieuwe informatie.
Op een middag liep onze tuinvrouw Jeanne samen met haar
man Ben de tuin in. Ze zag dat de bakstenenrand van de border weer kapot was gemaakt en ze zag twee gedaanten zich
verstoppen achter een picknicktafel! Ze liep snel naar ze toe
en sprak ze aan. Het betrof twee stoere jongens van een jaar
of zeven die op jacht waren naar wormen! De reeds gevangen
wormpjes hadden ze in een plastic zak gedaan. Jeanne legde
aan de jongens uit dat ze best wormen mogen vangen, maar
dat ze de bakstenen voortaan direct terug moeten plaatsen.
Vervolgens kregen ze de opdracht om de rand bakstenen om
de border en de kruidencirkel te repareren onder het toeziend
oog van tuinman Ben. Och jee, och jee… dat was toch wel
zwaar. De jongens puften flink en vonden het echt niet meevallen, maar ze hebben de klus netjes geklaard. Vervolgens zijn
ze vertrokken met hun slijmerige vangst.
Deze wijze les van Jeanne heeft indruk gemaakt, want de afgelopen weken hebben we (gelukkig!) nog maar één keer een
kapotte border gezien. En nu we weten wie de 'vandalen' zijn;
voelt de reparatie ook wat minder vervelend.

De pinda's groeien onder de grond
Wil je meer 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 om 16.00 uur kun
je aanschuiven voor een kop koffie/ thee met een koek. Tot
dan! !

Op zoek naar wormen vernielden jongens de borders

Smullen onder de grond

Eén van onze tuinvrouwen heeft bijzondere planten in haar bak
staan die ze van tevoren in haar appartement opkweekt. Eén
van deze gewassen is de pindaplant. Een pindaplant kun je
niet opkweken van pinda's uit de supermarkt. Nee, zij trof rauwe ongekookte pinda's aan op de markt in Amsterdam. Vlug
kocht zij een zak vol van de Surinaams Creoolse marktkoopman.
Een aantal van deze pinda's pelde ze, liet ze een nachtje we-

Stokrozen in bloei, ook in de Boschveldtuin
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Tekst en foto's: Nicole Pakker

Groen en Spelen
Deze warme en droge zomer (en daarna) houdt de werkgroep Groen en Spelen zich bezig met diverse onderwerpen. Hieronder de stand van zaken.

Park en omgeving Groene Hart van Boschveld

Het eerste gedeelte van het park Groene Hart van Boschveld
is dit voorjaar aangelegd. Te weinig water geven en de droogte
deze zomer lijken een flink aantal van de nieuwe bomen fataal
te zijn geworden. Ook de grasvlakte heeft te lijden gehad, net
als het gras overal in de wijk. We spreken de gemeente erop
aan dat ze de dode bomen dit najaar laten vervangen en dat
ze het gras beter verzorgen.
Het metalen hek achter de Marconiflats, dat aan het park
grensde, is intussen omgevallen en verwijderd, wat meteen
een vriendelijker gezicht geeft. BrabantWonen heeft aangegeven dat zij nog gaan nadenken hoe de schuurtjes en het achterpad op te knappen zodat dit een nettere uitstraling geeft. Wij
blijven hierover in gesprek met BrabantWonen.
In het Boschveldoverleg op 26 augustus zal William Jans
(landschapsarchitect van de gemeente) het ontwerp van de
rest van het park komen toelichten. We hebben van de gemeente tot nu toe alleen een tekening gekregen van de voorgestelde beplanting. Ook naar het ontwerp van paden, bestrating, speelvoorzieningen en alle ideeën en wensen, die vorig
jaar in twee sessies door wijkbewoners aan hem zijn aangedragen, zijn we natuurlijk benieuwd. We hopen daar dan meer
van te zien en hier samen met u nog op te mogen reageren.
Nu is de tweede fase van het park een trekpleister voor ravottende buurtkinderen geworden, die hun fantasie de vrije loop
laten tijdens het bouwen van hun eigen kastelen.

Keramisch spoor wordt overwoekerd door onkruid

Vlek 3 (Edisonstraat-Copernicuslaan-'s-Gravesandestraat-Celsiusstraat)
Vlak voordat de bouwvak aanbrak, is de sloop afgerond en
heeft de firma Gubbels alle hekken weggehaald rond de zandvlakte.

Onderhoud perken, straten en pleinen

In de vorige Buurtkrant schreven we al over het beheer van het
groen in onze wijk dat door verschillende bedrijven gebeurt en
niet overal even goed en regelmatig wordt uitgevoerd. Met
onze eigen ervaringen, klachten van wijkbewoners en foto's
hebben we bij de gemeente aangeklopt. De aannemers horen
een zogenaamd. beeldkwaliteitsniveau B in onze wijk te halen
(zie afbeelding). Dat werd niet gehaald en daarom hebben ze
flinke boetes gekregen. Of dat ertoe leidt dat ze beter hun werk
gaan doen is de vraag en daarover blijven we met de gemeente in gesprek.

Blijf vooral zelf ook melding doen van teveel onkruid via de
'BuitenBeter-app' zodat Boschveld onder de aandacht blijft.
Overigens zijn sommige perken niet van de gemeente, maar
van Zayaz of BrabantWonen. In dat geval is het goed om melding te maken bij de betreffende woningcorporatie. Dat doen
we bijvoorbeeld over de perken aan de kopse kanten bij de
Christiaan Huygensweg.

Paardskerkhofweg

Nu de nieuwe huizen aan de Paardskerkhofweg bijna klaar
zijn, is de gemeente ook gestart met de herinrichting van de
overkant van de Paardskerkhofweg bij de bedrijven. Bij deze
'zaagtanden' zijn de hekken verwijderd en er komt nieuwe bestrating en beplanting. Ook wordt gezocht naar een oplossing
voor het beheer van het 'keramisch' spoor, want momenteel
worden de grindstroken overwoekerd door onkruid en ziet dat
er, ook volgens de gemeente, niet mooi uit.
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Zandvlakte na sloop van voormalige basisschool
Momenteel vindt bodemonderzoek plaats en dit najaar gaat
men het terrein bouwrijp maken. Als werkgroep hebben we een
rondwandeling gemaakt met twee betrokken ambtenaren om
alle bomen in dit gebied te bekijken. Van de in totaal 53 bomen
heeft de gemeente er al 13 gekapt en wil ze er
nog 25 kappen dus in totaal meer dan 70%!
Ook worden er 10 bomen minder terug geplant dan dat er nu staan. Wij willen juist dat
er zoveel mogelijk bomen behouden blijven
en ook minstens evenveel en vergelijkbare
nieuwe bomen terugkomen.
Op grond van een extra onderzoek van een
deskundig bureau menen wij dat er zeker negen bomen, die de gemeente nog wil kappen, wel kunnen blijven staan, omdat ze niet
in de weg staan voor de nieuwbouw en een
goede toekomstverwachting hebben. Deze
zouden bijvoorbeeld ook over tien jaar vervangen kunnen worden, zodat het nu niet helemaal kaal wordt. Wij zijn hierover nog in
discussie met de ambtenaren van de gemeente, maar die lijken voet bij stuk te houden vanwege een
aantal parkeerplaatsen en voor het bouwrijp maken.
We hebben daarom ook de wethouder en raadsleden hierover
ingelicht en hopen zo meer voor het behoud van de leefbaarheid van de wijk en de bewoners te bereiken.

Vlek 21 (begin Copernicuslaan-Voltastraat-Ampèrestraat-Röntgenstraat)

Het uitverhuizen van de zeven flats is vorig jaar al gestart. Het
duurt nog een tijdje, maar dan zullen deze flats leeg zijn en gesloopt en vervangen gaan worden. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de bestaande struiken en bomen. Er zal ook een
plan van de gemeente moeten komen voor de nieuwe flats en
ook voor de inrichting van de straten, pleinen en perken rondom deze flats. De komende tijd zullen wij onze aandacht daar
op gaan richten en hopen we op uw inbreng! !

info@obboschveld.nl

Tekst: Johannes Lijzen
Foto's: Alfred Heeroma, Lonneke Voets

Boschveldoverleg
Zeven keer per jaar vindt het Boschveldoverleg plaats. Bewoners en professionals praten dan met elkaar over zaken
die in de wijk spelen. Het eerstvolgende Boschveldoverleg
is op 26 augustus om 19.30 uur in de BBS.

Terugblik overleg 1 juli 2019

Op de agenda stond de presentatie van de eerste ‘wijkfoto’ van
West waarbij is ingezoomd op Boschveld. (Zie
www.wijkfotodenbosch.nl). Deze wijkfoto is aanvullend aan de
wijk- en buurtmonitor (een onderzoek van de gemeente naar
de staat van wijken en buurten). Het laat zien hoe het er in
's-Hertogenbosch op wijk- en buurtniveau voorstaat op het gebied van welzijn en gezondheid. Ingrid Bodeutsch (GGD) lichtte de wijkfoto toe.
De data over de gezondheidssituatie zijn verzameld en gebundeld. Deze data zijn verzameld over vier leeftijdsgroepen (0-11,
12-18, 19-84 en 65+, gebaseerd op landelijke indeling). De resultaten zijn vergeleken met het stedelijk en/of West gemiddelde; het kan gelijk zijn aan dit gemiddelde, beter of slechter.
Toegespitst op Boschveld van 19+ zijn er geen ongunstige afwijkingen, behalve financiën. Andere punten zijn gelijk of zelfs
beter dan in de stad/ West. Dat financiën lager scoort is mogelijk terug te voeren op het gegeven dat het gemiddelde inkomen in Boschveld laag is. Wat wel opvalt is dat er minder bewoners zijn met een betalingsachterstand of hypotheek ten opzichte van West. Ook hebben minder mensen last van één of
meerdere ziekten of aandoeningen (ten opzichte van West en
Stad). Minder mensen hebben moeite om zelfstandig sociale
contacten te leggen en te onderhouden en meer mensen zijn
actief geweest om de buurt te verbeteren. Juist minder mensen
voelen zich psychisch gezond. Over het geheel genomen
wordt geconcludeerd dat Boschveld een positieve groei doormaakt.

mensen die crimineel gedrag uitlokken. Er komt overleg met
BrabantWonen om te kijken hoe overlast kan worden beperkt.
Verder waren er mededelingen over de door de gemeente
voorgenomen kap van (te) veel bomen voor de nieuwbouw in
Vlek 3, de toekomstige aanleg van glasvezelkabel in de wijk,
de sluiting van café Starlight en de sloop van de Marconiflat
(nog niet voltooid).

Vooruitblik op overleg 26 augustus 2019

Wanneer in het najaar de nieuwe huizen langs de Paardskerkhofweg en achter de Copernicuslaan gereed komen, zal fase 2
van het park worden aangelegd. Dit is een vrij groot gebied tot
aan de Oude Vlijmenseweg. Het ontwerp voor de inrichting
voor dat deel van het park zal worden gepresenteerd door William Jans (Gemeente). In 2018 hebben bewoners in een werkbijeenkomst aangegeven wat zij graag terugzien in het park.
Bewoners kunnen vragen stellen en reageren op het ontwerp
voordat het definitieve gedetailleerde ontwerp wordt gemaakt.

Fase 2 van Hart van Boschveld is nu nog 'speelterrein'
In de BBS worden activiteiten voor de bewoners georganiseerd. Een deel van de agenda voor komend seizoen is bepaald. Voor het nog op te stellen Klup Plus-programma willen
de coördinatoren van de BBS graag van bewoners horen welke activiteiten ze graag georganiseerd zien in de BBS. Geprobeerd zal worden het aanbod daarop te laten aansluiten.
Verder zal er informatie worden gegeven over de politiecijfers
van het tweede kwartaal 2019, de sloop van de Marconiflat en
het bouwrijp maken van Vlek 3. De werkgroepen die actief zijn
zullen u informeren over de bereikte resultaten.

Een aantal van de flats in Vlek 21 die gesloopt gaan worden
Verder is er gesproken over de leefbaarheid en doorstroming
rond zeven flats van BrabantWonen die de komende jaren gesloopt gaan worden. De vraag was hoeveel doorstroming er al
is en of mensen een alternatief vinden in de wijk. Wim Smeets
van Farent vertelde dat de mensen in de eerste flat in oktober
uitverhuisd moeten zijn. Er zit daar nu nog één van de
oorspronkelijke 20 bewoners. Ook in de tweede flat
(24 woningen) zitten nog maar zes oorspronkelijke
bewoners. In de derde tot en met zevende flat zijn
drie tot acht bewoners al verhuisd. Waar bewoners
naartoe zijn verhuisd is in verband met privacy niet
bekend. Vooral verhuizen met laag inkomen is lastig,
omdat er weinig huizen zijn die voor hen betaalbaar
zijn.
Wat betreft overlast is er een toename van het grofvuil
op straat zichtbaar. Doordat er meer verhuisd wordt,
is er ook meer onrust. Verder lijken mensen meer
overlast te veroorzaken en zijn er voorbeelden van

Voor wie geïnteresseerd is in het verkeer rond de wijk is het
goed te weten dat er voor de bereikbaarheid van het Paleiskwartier en de Onderwijsboulevard verkeersexperimenten worden gedaan dit najaar. Dit is ook toegelicht in een raadsinformatiebrief (zie website gemeente onder 'Living Lab aanpak').
Dit wordt niet besproken in dit Boschveldoverleg, maar wie belangstelling heeft kan zich melden.
We zien u graag op 26 augustus in BBS Boschveld, Zernikestraat 2. Het begint om 19.30 uur. !

Ook komend jaar zullen er weer verschillende activiteiten in de BBS zijn
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buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant

Denkend aan Boschveld
Van de redactie kreeg ik het verzoek om een lege ruimte in de
Buurtkrant te vullen. Volgens mij kun je daar beter voor bij de
gemeente zijn. Wie naar foto's kijkt uit de jaren 50 en 60 van
de vorige eeuw, ziet in Boschveld veel lege ruimtes. Daar is nu
geen sprake meer van. Er schijnt zoiets te zijn dat drie procent
van een wijk of buurt groen moet zijn. In Boschveld twijfelen
bewoners al jaren of dat gehaald wordt. Een aantal bewoners
hebben zich in een werkgroep Groen en Spelen verenigd om
het weinige groen dat er is te beschermen, maar dat kost veel
moeite en energie.
Over energie gesproken. Ooit stond tussen
het groen aan de Copernicuslaan, tegenover
het winkelcentrum, een
beeld dat de naam
‘Energie’ droeg. Overigens niet de enige
naam, want het beeld
had ook namen als ‘Industriële Ontwikkeling’,
‘Geketende Hartstocht’
en ‘Vliegende Figuur II’.
Die laatste naam had
het toen het nog in het
park Sonsbeek in Arnhem stond. Het beeld
kwam in 1958 naar
Boschveld, mede dankzij de inzet van burgemeester Loeff. Het
Geketende Hartstocht (foto 2015) beeld is vervaardigd
door Wessel Couzijn en
heeft een opvallende sokkel van beton, terwijl het beeld van
brons is.
De oprukkende ruimtevulling leidde er toe dat het beeld dreigde te verdwijnen. Door inzet van wijkbewoner Pierre Don bleef
het echter behouden en werd het geplaatst op de rotonde, die
de gemeente ook al nieuw had aangelegd. Op 27 juni 2010
werd het beeld op zijn (of is het haar?) nieuwe locatie onthuld.
Deze wijkbewoner was overigens wel meer begaan met verdwijnende kunst. Zo hing aan de voormalige basisschool een
kunstwerk van acrylaat gemaakt door Henri Titselaar. Doordat
de school op de nominatie stond om gesloopt te worden (iets
wat net voor de zomervakantie van dit jaar ook is gebeurd),
leek ook dit kunstwerk een roemloze ondergang te ondergaan.

Uiteindelijk kon het kunstwerk worden behouden, maar niet
voor Boschveld; het hangt nu aan de gevel van BBS de Hambaken.
Nog meer verdwijnende
kunsten zaten in de gevel
van het voormalige
Buurthuis en ooit de Clemensschool. Er waren 3
reliëfs. Het grootste was
het ‘Twee ingangsreliëf’
met een beeltenis van de
heiligen Clemens Maria
Hofbauer en Gerardus
Majella. De heiligen behoorden bij de orde van
de Redemptoristen. Clemens Maria kon men
aanroepen in hopeloze
Twee ingangsreliëf
zaken en Gerardus zou
een weldoener/ wonderdoener zijn. In 2014 werd dit reliëf ‘gered’ en is nu te zien in de
hal van de nieuwe BBS. Wat er met de andere twee reliëfs
(van Ninabar) is gebeurd, kan ik niet terugvinden, mogelijk liggen ze nog op de gemeentewerf

Twee reliëfs van Ninabar die ooit in het Buurthuis zaten
Ook dreigt nu ‘Kunst van het Vierkant’ te verdwijnen. In 1986
werd dit in opdracht van de gemeente geplaatst in het kader
van de stadsverfraaiing. Dit kunstwerk van bleekroze betonblokken en rozerode stalen raster werd ontworpen door Therése Legierse. In de beschrijving tref ik ook aan dat er houten
balken van ongeveer een meter hoog waren, maar waar die
zijn gebleven, wie het weet mag het zeggen.
Wie goed rondsnuffelt, vindt nog wel meer verdwenen kunst,
maar daarover wellicht een volgende keer als ik een lege ruimte mag vullen. !

Column: Praten, luisteren!
Onze burgemeester gaat op zoek naar de gewone Bosschenaar om te praten over de toekomst van de stad. Tsja, wat
moet ik daarvan zeggen! Eerlijk gezegd vind ik het een goede
smoes om niet zelf met een visie te komen. Ik weet nog dat het
kabinet Balkenende 100 dagen uittrok om in dialoog te gaan
met de samenleving. Guusje ter Horst ging als minister van
Binnenlandse Zaken naar Groningen om te gaan praten over
de veiligheid. Nu twaalf jaar later is Groningen haast een rampgebied door al die aardbevingen. Zoals zo vaak is het economisch belang groter dan het welzijn van mensen. Immers dat
praten heeft destijds niet bijgedragen tot een veiliger Groningen anno 2019. Dus ik geloof niet in zo'n aanpak om in gesprek te gaan met de 'gewone' man of vrouw. Het leidt vaak tot
nog minder vertrouwen in de politiek omdat beloftes meestal
niet worden ingelost. Daar komt bij dat de meeste Bosschenaren tevreden zijn met onze stad. Ook ik. We hebben het theaterfestival de Boulevard, het museum, de Verkadefabriek,
de kermis, carnaval, leuke kroegen en eettentjes, wijkpleinen
waar mensen met allerlei vragen terecht kunnen en ga zo
maar door. Ik bedoel maar. Voor elk wat wils dus.
Toch wil onze burgemeester de komende tijd in gesprek gaan
met de gewone Bosschenaar. "We willen geen keurslijf waarin
alles vastgelegd is, maar willen dromen en passies horen. Op
verjaardagspartijtjes heeft iedereen een mening, nou laat maar
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Tekst: De Denker
Foto's: Alfred Heeroma/ Gemeente

Tekst: George van der Zande

horen ook dan", zegt Mikkers. Om op dat laatste in te haken:
misschien is het iets dat onze burgemeester iedere week een
soort van verjaardagsfeestje organiseert op het groene dakterras van parkeergarage de Wolvenhoek. Hij moet dan wel
steeds andere Bosschenaren uitnodigen én niet die in één of
andere belangenvereniging hun mondje al roeren. Weet je, onder het genot van één of meerdere biertjes of wijntjes worden
mensen meestal loslippiger en durven ze wellicht ook hun dromen uit te spreken. Dat schept vast een band. Zo wordt het
vertrouwen in de politiek misschien weer groter. Grapje!
Aan het luisteren en praten zal het niet liggen, da's niet zo
moeilijk. Nee, het gaat om het nakomen van beloftes. En dat is
(heel) lastig, want ambtenaren in het Stadhuis hebben zo hun
eigen ideeën over hoe het verder moet met onze stad. Ergens
in een gemeentelade liggen sinds 2014 al vier rapporten van
externe deskundigen die een kritische blik op de toekomst van
onze stad uitventen. Het papier is vergeeld en de stof dwarrelt
ervan af. Kortom, het idee van onze burgemeester is leuk bedoeld, maar het is oude wijn in nieuwe zakken. En oude wijn
smaakt niet naar méér!
Meer colums van George van der Zande:
www.georgevanderzande.blogspot.com

Tips en adviezen voor een klachtenvrije vakantie

Advertorial

Tijdens de vakantieperiode maken veel mensen een langere auto-, busrit of vlucht. Hierdoor kunnen rugklachten
ontstaan of wordt pijn of stijfheid in de onderrug en/ of uitstralende pijn naar de benen gevoeld.

Wat kunt u hier tegen doen of hoe kunt u dit voorkomen?

• Zorg voor een extra lende- of rugkussentje in de autostoel.
• Stop regelmatig op een parkeerplaats en onderbreek het zitten.
• Tijdens het zitten in de auto kunt u ondertussen uw bekken
kleine stukjes voor- en achterover kantelen zodat u toch een
beetje beweegt.
• Ga in de rustpauze juist even wandelen en strek de rug een
aantal keer goed achterover of neem een plaid mee en ga
even lekker op uw buik in het gras liggen.
• Blijf tijdens de koffie-/rustpauze juist even staan, zitten moet u
straks weer in de auto.
Als u aangekomen bent op de bestemming, ga dan eerst even
wandelen of strek uw rug goed en til niet direct de caravan van
de trekhaak. Als u dit gaat doen; let goed op uw houding en til
vanuit uw benen met een rechte rug.

Ga tussendoor even een aantal keer op uw tenen staan of loop
een stukje met grote passen. Zelfs in het vliegtuig kunt u toch
proberen regelmatig op te staan en bijvoorbeeld 10 keer op uw
tenen te komen staan.

Let er op uw vakantieadres op dat u niet hele dagen opeens
onderuit in een strandstoel gaat hangen. Uw rug is meestal
niet gewend om opeens uren achter elkaar in deze gebogen
stand te blijven, ook al lijkt het heel ontspannen. Kies er dus
juist eens voor om de andere kant op te bewegen en ga dus
even op uw buik liggen of wandel regelmatig.

Mocht u onverhoopt toch klachten hebben gekregen dan zijn
wij in de vakantieperiode aanwezig in Den Bosch-West en te
bereiken via het centrale telefoonnummer
Afsprakenbureau van FysioCompany 073 - 623 2222

Voor de bloedcirculatie in de benen is het verstandig regelmatig het zitten te onderbreken en uw kuitspieren eens even flink
aan het werk te zetten. Door het gebruik van uw spierpomp
krijgt u een betere afvoer van vocht waardoor u dikke voeten
en benen probeert te voorkomen/ verminderen.

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
Zondag

10.00 - 20.00
11.00 - 20.00

Tijdens een lange busreis is het verstandig een keer te wisselen van plaats zodat u niet de gehele reis met uw hoofd naar
dezelfde kant gedraaid zit als u met uw medereiziger praat.
Hierdoor kan nekpijn en uitstralende pijn in armen voorkomen
worden. Probeer ook tussendoor eens de andere kant op te
draaien om deze houding te onderbreken.

FysioCompany van de Ven & de Laat, Koenendelseweg 9
FysioCompany van Mourik, Marco Polostraat 12
FysioCompany Rijken, Buys Ballotweg 30
FysioCompany Admiraliteitslaan, Admiraliteitslaan 806
Wij wensen u een fijne, gezonde en beweeglijke vakantie!!

Beelden uit Boschveld

Fase 1 van Hart van Boschveld (foto Nicole Pakker)

Marconiflat tijdens de sloop (Foto Perla van Kessel)
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Binnen bij de Boschvelder

Tekst en foto: Perla van Kessel

Nadia woont met haar man Filip en hun zoons Rayan (10)
en Illias (10) in één van de gloednieuwe huizen aan de Zernikestraat. Nadia groeide op in Boschveld en samen met
Filip werden ze later weer verliefd op de wijk.

tapleintje van die tijd, dat cafetaria 't Bikkertje altijd wel voor
reuring zorgde. Nadia haalt ook een anekdote aan, waarbij een
van haar buurtgenoten zijn tv in de tuin had gezet zodat ze met
de hele wijk naar het voetbal konden kijken.

Nieuwbouw

Het nieuwe Boschveld

"Mag ik je vriendelijk vragen om je schoenen uit te doen?" zegt
Nadia wanneer ik op vrijdagochtend bij hun op de mat sta. "Natuurlijk", antwoord ik. Op mijn sokken loop ik naar de ruime,
modern ingerichte woonkamer. Ze wonen sinds vorige winter in
dit nieuwbouwhuis in Hart van Boschveld. Het huis waar ze al
sinds 2015 van droomde. Al voor de fundering er lag wist Nadia namelijk zeker dat ze precies op die plek tegenover de
school wilde wonen. Bij het aangeven van de voorkeuren
schreef ze dan ook acht keer hetzelfde huis op. Het geduld
werd wel op de proef gesteld: "Elke week ging ik wel even
langs om te kijken of er iets veranderd was", vertelt Filip terwijl
Nadia me nog een kopje Marokkaanse thee inschenkt.

Het oude Boschveld

Op haar zevende verhuisde Nadia met haar ouders van Marokko naar Boschveld. "Toen we er net een dag woonden,
kwam er al een meisje aan de deur om te vragen of ik kwam
spelen. We hadden de grootste lol en binnen een maand sprak
ik Nederlands." Met een vleugje weemoed vertelt Nadia over
het Boschveld van toen. "Vroeger was het een hechtere gemeenschap, meer een volkswijk." Ze vertelt over het Vol-

Toch geeft het stel toe dat de wijk een positieve transitie heeft
doorgemaakt. "Er waren tijden dat je hier niet over straat durfde, nu is de wijk goed opgeknapt", zegt Filip. Nadia en Filip
kennen elkaar via gemeenschappelijke vrienden; de vonk
sprong over. Uiteindelijk betrokken ze hun eerste huis in de
Maaspoort. Daarna verhuisde het koppel naar Duitsland, Filip
werkt daar namelijk voor een energiebedrijf. In het buurland
kregen ze hun zoons. "Het schoolsysteem werkt daar een
beetje anders", legt Filip uit. Dat was uiteindelijk de reden om
terug te keren naar Den Bosch. Filip zag het gebied 'achter het
spoor' veranderen en vond het een goed idee om hier te investeren in een huis. Hij pendelt nu een paar dagen per week naar
Duitsland. Daarnaast vindt hij nog de tijd om actief te zijn bij
Boxveld Fit, de non-profit organisatie die kickbokslessen verzorgt in de BBS.
Rayan en Illias gaan inmiddels niet meer naar school op de
BBS, maar naar de Beekmanschool. Toch spelen ze nog
steeds met hun vriendjes in de wijk. Nadia vindt dat er nog wel
een leuke speeltuin mist in de buurt. "Er staan wel wat dingen
bij de school, maar als ze een jaar of 10 zijn willen ze daar niet
echt meer spelen."

'Nieuwe' bewoners in het Hart van Boschveld

Doorkijkjes in Boschveld: ruimte bij voormalige basisschool en Hart van Boschveld fase 1 (foto's Nicole Pakker)
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