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Bij de foto
Op 13 november was het voor kinderen van groep 3, 4 en 5 van het Kindcentrum Boschveld een Boostweek. Samen met wethou-
der Ufuk Kayha legden de kinderen in de gymzaal een hindernisparcours af. Wel onder toezicht van de gymlerares. Ook moesten
kinderen vragen beantwoorden over gezondheid en bewegen. Hoelang moet je bewegen om een Magnum te verbranden? Maar
liefst 19 minuten hardlopen. En na het eten van een lekker croissantje? Zo'n 16 minuten maar liefst. 
In het kringgesprek vertelde de wethouder dat hij zelf ook vier keer per week 5 km hardloopt om fit te blijven. De kinderen vonden
dat wel cool en wilden ook meer bewegen voor hun gezondheid!  !
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Een ochtend in het oudercafé
Iedere donderdagmorgen is er in de BBS een oudercafé voor Boschveld-
bewoners. Een oudercafé? Dat klinkt alsof het een kroeg is waar men wat
drinkt en gezellig met elkaar praat. Nou, dat laatste gebeurt er volop. Niet dat
er kroegpraat voorbij komt. Nee, het zijn allerlei onderwerpen: van opvoeding
tot zakgeld. Er zijn ook altijd twee professionals aanwezig om waar nodig ad-
vies te geven. Karima is de zetbaas van het oudercafé.

Deze donderdagmorgen begint het oudercafé pas om 09.00 uur, een half uur later
dan afgesproken. Zetbaas Karima was wat verlaat. Zo'n twaalf moeders zitten in
een kring te popelen om met het groepsgesprek te beginnen. Karima heet ieder-
een welkom, ook de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker.
Ook wij van de Buurtkrant zijn van harte welkom. Onze opdracht is om verslag te
doen van deze bijeenkomst. Niet eenvoudig, maar wel leuk om te doen. In het ou-
dercafé kan van alles voorbijkomen zoals het praten over opvoeden, bewegen, pu-
beren en gezondheid. Kennelijk is er vooraf geen vastomlijnd plan bedacht. Dat
maakt het oudercafé verrassend. Het kan alle kanten opgaan. En dat gebeurde
ook deze ochtend. 

Kinderen en eten
Zo maar uit het niets stond ineens het eten door kinderen centraal. De opening
was verrassend. Ik hoor ouders zeggen: "Als je de groenten niet opeet dan krijg je
ook geen toetje", zei de meest aan het woord zijnde vrouw. "Dat is toch niet de
juiste manier, want dan geef je de indruk dat groenten minder lekker zijn dan het
toetje." 

Een andere moeder: "Ja, ik heb ook zo'n soort filmpje gezien waarin te zien is dat
kinderen lastige eters zijn. Je moet er volgens mij geen strijd van gaan maken. Een
toetje vind ik een bijzaak, waarom moet altijd een toetje." Alle moeders kunnen er
gelukkig om lachen. Maar dan weer de realiteit: "Ik zit regelmatig met het gevoel
dat mijn kind zonder eten naar bed gaat. Dat hoor ik wel meer van moeders. Lust
je dit niet, dan eet je maar niet. Je krijgt niets anders, ook geen vervangend pro-
duct. Maar dan is het kwart over zeven en roept ie: ik heb honger! Krijg ik een bo-
terham met pindakaas? Nee! Jij wilt mij laten slapen met honger in mijn buik! Het
klinkt als chantage, en prompt is een schuldgevoel geboren!" 
De jeugdverpleegkundige zegt: "Als je het wel of niet eten door je kind laat bepalen
dan voer je zelf niet de regie meer. Dat moet je dus als ouder zelf begrenzen. Maar
het is nooit te laat om daar anders mee om te gaan. Eten erin stampen is nooit
goed, het gaat om de weg van de geleidelijkheid." Een moeder beaamt dat: "Ik pu-
reer vaak de groenten, dan gaat het eten bij mijn kinderen er gemakkelijker in. Ach,
ik ben mijn kindertijd ook niet vergeten, ik was ook geen gemakkelijke eter. Nu lust
ik alles!" 

Anders dan vroeger
Van het eten naar de IPad, het is voor de moeders kennelijk een kleine stap. Een
moeder vindt het gebruik van die moderne tablets helemaal niets. "Ze zijn er de
hele dag op bezig. Maar pak ik 'm af, dan is het fout. Mijn vader zei laatst: "Hoe het
nu gaat is heel anders dan in mijn jeugd. Toen had ik niets te vertellen, mijn ouders
waren de baas'." "Dat is een beetje hetzelfde als met het eten, je moet daar wel de
regie over voeren", zegt een van de twee professionals. 

Met die wetenschap gaan we weg, want we hebben genoeg gehoord om er een
stukje over te schrijven in deze Buurtkrant. De moeders daarentegen zijn nog lang
niet uitgepraat, daarom is het prima dat er wekelijks een oudercafé is. !
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Tijdens het oudercafé wordt er over diverse onderwerpen gesproken



Tekst: George van der Zande
 Foto: Michael Bögels

Bijles geven aan kinderen is leuk om te doen, maar reizen is ook leuk!

Een moeder in Boschveld was op zoek naar iemand die
haar kinderen bijles wilde geven. Dat sprak Bo Cornelis-
sen wel aan. Het leek haar wel prima om een steentje bij te
dragen aan de plaatselijke samenleving. En nu geeft Bo al
een poos met veel genoegen bijles aan twee kinderen van
6 en 7 jaar. Maar dat is niet alles. Bo is ook fairtrade onder-
nemer én organisator van reizen naar Kenia.

Bijles
Bezige Bo geeft, meestal op woensdagmiddag, bijles in de
BBS aan twee broertjes van 6 en 7 jaar. "Dat vind ik gewoon
heel leuk om te doen, het is een uurtje in de week. Mijn aanpak
is speels, zeker niet docentachtig. Voor de kinderen is een uur
bijles best lang, temeer omdat ze al een halve dag les hebben
gehad. Dat is al met al best pittig. Dan is soms een half uurtje
wel genoeg. We doen aan hoofdrekenen of taal. Ik probeer zo-
veel mogelijk in te haken op de vakken die ze op school krij-
gen."

"Daarnaast help ik ze ook bij het maken van huiswerk en ik kijk
met ze mee naar wat ze hebben gedaan. Ik weet niet of ze
goed meekunnen op school, dat vind ik moeilijk in te schatten
bij een kind van die leeftijd. Wel verdient de Nederlandse taal
extra aandacht, dat merk ik bij de taaloefeningen. Ook met het
schrijven kennen ze bepaalde letters nog niet. Dat komt wel
goed na een paar keer oefenen en het veel herhalen. Ze zitten
nu in het beginstadium van leren lezen en schrijven. Ik merk
snel genoeg waar ze moeite mee hebben. Jammer genoeg
kan ik de voortgang niet afstemmen met de leerkracht. Ik weet
niet wie hun leerkracht is. De broertjes zitten niet hier op de
BBS, maar op een school in Rosmalen. Ze hebben wel werk-
boekjes die ze thuis moeten invullen. Daar kan ik wel iets mee.
Het zijn twee gemotiveerde, enthousiaste en leuke kinderen
die ik wel in mijn hart heb gesloten." 

Ondernemer en reisleider
Net als de broertjes is Bo ook gemotiveerd en enthousiast, een
leuke, jonge, ondernemende vrouw. Ze komt uit Gelderland,
maar woont al zo'n vijftien jaar in Den Bosch en vanaf 2010 in
Boschveld. Bo kan zich niet voorstellen dat ze ooit uit Bosch-
veld vertrekt, zo fijn wonen is het in deze wijk. Maar daarnaast
is Bo wel een reiziger. Ze zegt: "Ik ben in zo'n 45 landen ge-
weest."
Bo heeft de opleiding International Business & Languages ge-
daan aan de AVANS hogeschool. Voor haar stage heeft ze, om
de Franse en Spaanse taal beter te leren, respectievelijk in
Frankrijk en Peru gewoond. "In Peru heb ik me toen ingezet
voor een bedrijf in fairtrade producten uit het oerwoud. Dat is
een gezondheidsproduct dat bestaat uit noten en zaden. Dat
was superleuk om te doen. Voor dit bedrijf ben ik nog steeds
sales-representative binnen Europa. Dit werk doe ik op com-
missiebasis. Voor dit bedrijf zoek ik klanten die noten, olie of
cacao willen inkopen. Voor een vrouwengroep uit Ghana, die
sheabutter maken, werk ik ook op commissiebasis. De shea-
butter wordt veel verwerkt in cosmetica zoals in vochtin-
brengende crèmes, zalven of lotions." 

Bo is net terug van een groepsreis naar Kenia, waar ze in 2015
een half jaar heeft gewoond. "Nu organiseer ik reizen naar Ke-
nia. Iedereen mag mee, maar ik focus me wel op vrijwilligers
van de Wereldwinkel met de bedoeling dat zij de impact van
fairtrade producten met eigen ogen kunnen ervaren. We be-
zoeken in Kenia allerlei initiatieven en groepen. Het is een 16-
daagse reis. Ik neem maximaal zeven mensen mee. Naast het
fairtrade bezig zijn, maken we ook boottochten en gaan we op
safari. Het is een mix van natuur en cultuur. Ik organiseer alles
zelf en ben de reisleider. Dat is best een hele verantwoordelijk-
heid, maar mooi om te doen." 

Binnenkort gaat Bo weer een nieuwe reis naar Kenia organise-
ren, maar voorlopig de komende weken bijles geven aan de
twee broertjes. Ook mooi om te doen!  !
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Bo geeft bijles aan twee broertjes

Wil je ook bijles geven? 
Farent sociaal werk zoekt nog vrijwilligers. 
Voor meer info kunt u Lindsey Rundberg per email benaderen: 
lindseyrundberg@hotmail.com



Tekst en illustratie: Anouk Schipper

Drukbezochte kennismakingsavond op KC Boschveld
Twee ouders van Kanteel kinderopvang hebben in samenwer-
king met het management van KC Boschveld op 4 november
een kennismakingsavond georganiseerd voor nieuwe ouders
in de wijk. Door de handen ineen te slaan, hopen de initiatief-
nemers (Michiel Geurts, Malva Groothuis, Mirjam van Aspert
en Anouk Schipper) het Kindcentrum te laten groeien en een
goede afspiegeling te laten zijn van de wijk.

De opkomst was groot. Zeker zo'n 25 ouders ontmoetten el-
kaar binnen één van de units van het Kindcentrum. Ouders
kregen een helder verhaal over het, voor vele ouders onbeken-
de, unitonderwijs. "Unitonderwijs biedt vele mogelijkheden om
kinderen op eigen niveau te laten leren en zich te ontwikkelen." 

Er kwamen veel vragen vanuit ouders: "Hoe volgen jullie de
kinderen?" "Hoe bieden jullie passend onderwijs?" "Hoe is het
aanbod voor kinderen die zich sneller ontwikkelen dan leef-
tijdsgenoten?" "Zijn er ook nadelen aan het unitonderwijs?"
Naast informatie en vragen was er ook ruimte voor een rondlei-
ding en gesprek. 

Veel ouders willen hun kinderen in gezamenlijkheid binnen de
wijk naar school laten gaan. Vriendjes en vriendinnetjes in de
wijk, verkeersveiligheid, onderwijs en opvang onder één dak,
een mooie wijk en school worden als belangrijke elementen
genoemd.

Na de informatieavond zijn er vele positieve reacties van ou-
ders gekomen. Wij (KC Boschveld, redactie) geven dan ook
graag een vervolg aan deze avond en nodigen ouders uit om
de school eens 'in bedrijf' te komen bezoeken. Ook ouders die
niet aanwezig konden zijn tijdens deze avond, nodigen we van

harte uit. Graag gaan we persoonlijk in gesprek, om samen
met u de mogelijkheden binnen ons Kindcentrum te bespre-
ken.

In het voorjaar van 2020 laten we graag weer van ons horen,
om zo ouders binnen de wijk te informeren over ons prachtige
Kindcentrum.

Voor vragen, informatie en afspraken kunt u contact opnemen
met Anouk Schipper: directie@kcboschveld.nl of  telefonisch
073 - 8225 365  !
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              Bezoek aan Jeroen Bosch Ziekenhuis door unit 3
Kindcentrum Boschveld is een zogeheten Gezonde School.
Binnen het Kindcentrum organiseren de medewerkers samen
met de kinderen en ouders activiteiten om een gezonde leefstijl
te stimuleren.

In het kader van gezondheid heeft unit 3 (groep 6, 7 en 8) een
bezoek gebracht aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In twee
groepen zijn zij daar rondgeleid. Zo hebben ze onder andere
gezien hoe mensen op de gipspoli geholpen worden, hoe afge-
nomen bloed van de afdeling naar het laboratorium wordt ge-
transporteerd en wat er allemaal nodig is om een ziekenhuis
draaiende te houden. Dat de kinderen hierbij op plaatsen
mochten komen waar eigenlijk alleen personeel mag komen
was extra leuk! Na een lunch in het personeelsrestaurant, heb-

ben de kinderen een echte chirurg mogen overladen met vra-
gen.

De kinderen hebben de chirurg goed aan de tand gevoeld met
vragen als: "Hoe lang duurt het voor je chirurg bent?" "Welke
operaties vindt u het meest spannend om te doen?" "Bent u
zelf donor?" "Wat vindt u het mooiste aan het werken in een
ziekenhuis?"

De kinderen waren erg onder de indruk van het werken in het
ziekenhuis. En ze beseften maar al te goed hoe belangrijk het
is om gezond te leven. "Hoe minder je hier komt, hoe beter",
zei de chirurg. "Echter hopen we dat jullie wel overwegen om
later in de zorg te gaan werken."  !

Tekst: 
Anouk Schipper

                Recept: Maaltijdsoep met Linzen (vegetarisch)
                                  Bereidingstijd: met de snelkookpan - 30 minuten, in gewone pan iets langer

Ingrediënten:
- 150 tot 175 gram groene linzen          - paar (winter)wortels
- 3 eetlepels olijf (of zonnebloem-)olie  - 1 of 2 preien  
- 2 groentenbouillonblokjes   
- pakje gezeefde tomaten
- ongeveer 2 ons soepgroente extra, zoals courgette, bloem-

kool, tomaat, zoete aardappel
- 2 eetlepels gedroogde Provençaalse kruiden, eventueel te

vervangen door Italiaanse of andere kruiden die je lekker vindt
- peper, zout naar smaak
- eventueel wat kookroom (soja cuisine) toevoegen

Bereiding:
Alle groenten wassen en snijden.
De linzen wassen en een poosje laten weken, laten uitlekken op
een zeef en daarna in de pan even met een beetje olie om-
scheppen op een laag vuurtje.
Toevoegen: de gesneden groenten, de bouillonblokjes en 1,5 li-
ter water en circa 20 minuten in de snelkookpan op de laagste
stand laten koken (wat meer tijd voor een gewone pan en dan 

moet er misschien wat water extra bij, omdat het sneller ver
dampt). 
Als de linzen en groenten gaar zijn, dan het pakje gezeefde to-
maten, de kruiden en  wat peper erbij en nog 5 minuten zacht-
jes laten meekoken.

Naar wens:
De staafmixer erop zetten als je niet van een beetje 'bite' houdt. 
De soep afmaken met wat kookroom en nog wat peper en zout
naar smaak toevoegen.

Je kunt de groenten in deze soep aanpassen aan je persoonlij-
ke voorkeur en ook de kruiden. Prei en wortel doe ik er altijd in.
Met wortel wordt de soep zoeter. Naar gelang het seizoen voeg
ik er andere verse groenten aan toe. 

Lekker met een sneetje volkorenbrood of een volkoren petit-
pain met kaas

Vol aminozuren, een goede, vegetarische vorm van proteïnen
(eiwitten) voor ons lichaam.  !

Tekst: 
Gerdien Arts



Tekst en foto's: Perla van Kessel

     
Naar buiten met de Boschvelder

Boschvelder Farimah zet zich in voor de vluchtelingen op
het eiland Lesbos. Ze is al weken bezig om toiletspullen en
geld op te halen. Toiletspullen? Jazeker. Eén van de be-
langrijkste dingen die de vluchtelingen missen is namelijk
goede hygiëne. 

Het opvangkamp Camp Moria is ingesteld op 3000 vluchtelin-
gen, maar in werkelijkheid 'wonen' er 12.000. De vluchtelingen
komen vooral uit Syrië, Afghanistan en Iran. "Er zijn niet ge-
noeg medicijnen, niet genoeg dokters, er is niet genoeg eten,
niet genoeg plek", legt Farimah uit. Drie Nederlanders hebben
in de buurt van het kamp een opvanghuis opgericht en zijn met
ShowerPower begonnen. Met ShowerPower bieden de oprich-
ters Pieter, Dinne en Liesbeth warme douches en een veilig
thuisgevoel aan vluchtelingenvrouwen en -kinderen. 

Farimah's Bossche vriendin Haleh hielp twee weken lang als
vrijwilliger mee in dit huis. In het begin was Haleh een beetje
verbaasd waarom ze zo zuinig de shampoo uitdeelden, maar
al gauw zag ze dat tientallen vluchtelingen per dag het ermee
moesten doen. "Ze krijgen ook een stukje fruit", zegt Farimah,
"maar als ik zeg een stukje fruit, dan bedoel ik ook echt een
stukje." De schaarse producten in het opvanghuis worden dus
uiterst zorgvuldig verdeeld. Haleh was dankbaar om het ver-
schil te maken. Even op een baby te passen, zodat de moeder
rustig onder de douche kan staan. Of simpelweg de douches
poetsen. Ze ving een tweejarig jongetje met zijn oma op; zijn
moeder was voor zijn ogen verdronken. 

Toen Haleh weer terug was in Nederland, besloten Farimah en
zij dat ze iets moesten doen. Beiden hebben ze ooit zelf moe-
ten vluchten: "We weten heel goed hoe het is om uit een oor-
log te komen." Met die gedachte begonnen ze in hun eigen
netwerk met het ophalen van toiletspullen en kleding. Ze stuur-
den meer dan 40 dozen naar Lesbos. "Mensen geven makke-
lijker spullen dan geld", constateerden ze. Toch vonden ze het
belangrijk om ook geld op te halen: "Het opvanghuis moet na-
melijk ook bekostigd worden." Daarom organiseerden de da-
mes op 9 november een workshopdag. Vrienden en kennissen
boden gratis hun diensten aan om de dag tot een succes te
maken. En een succes was het! Farimah vertelt met gepaste
trots dat ze € 1138,50 hebben opgehaald die dag. 

Farimah benadrukt dat er nog altijd hulp nodig is en dat ze
hoopt dat dit artikel daarbij helpt. Ze vertelt me iets wat ik nog
niet wist: "Luizen, zoveel luizen. Luizenlotion hebben ze heel
hard nodig." Via Attika Human Support kun je een gratis label
bestellen om producten op te sturen. Met één tripje naar de
Etos of Sonay kun je dus al je steentje bijdragen.  !

www.showerpower.eu
www.attikahumansupport.org

                 Verjaardagskalender
Onlangs presenteerde Perla van Kessel, ontwerper en foto-
graaf, in Station Brandstof een expositie over 'Het Kleinste Ka-
mertje'. 
Perla is inwoner van Boschveld, lid van onze Buurtkrantredac-
tie, auteur van Binnen bij de Boschvelder en ze verfraait haar
artikel altijd met een mooie foto van degenen die ze geïnter-
viewd heeft. Ze is heel betrokken bij wat mensen bezighoudt. 
Daarnaast werpt ze een eigenzinnige en heel creatieve blik op
alles als ze door haar fotolens kijkt. Foto's over ‘gewone’ dingen
en ’gewone’ mensen. En zo is eigenlijk niets meer 'gewoon' 

voor haar, maar speelt ze ermee en maakt het 'bijzonder'.
Dat was de reden voor mij om kortgeleden een kijkje te nemen
bij haar expositie over het kleinste kamertje en te zien wat het
geworden was.
De foto's die in de expositie werden getoond zijn ook gebundeld
in een verjaardagskalender, die door crowdfunding gerealiseerd
kon worden. Een uitstekende opstapmogelijkheid voor een jon-
ge, veelbelovende vrouw.
Iedereen die meer van Perla's werk wil zien of weten, kan een
kijkje nemen op haar site: www.perlavankessel.nl  !

Tekst: Gerdien Arts
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Farimah zet zich in voor vluchtelingen

ShowerPower: zeepproducten voor vluchtelingen



  

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

wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl
 

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

Hallo Boschveld
In deze Buurtkrant stellen zich de volgende twee mede-
werkers van het Buurtteam Boschveld - Deuteren - Paleis-
kwartier voor. Het zijn de Farent medewerkers    Anneke
Baks en Karima Lasgaa.

Kinderwerk in de wijk

Hallo! Mijn naam is Anneke
Baks. Ik ben werkzaam als
kinderwerker in Den Bosch
West, dus ook in Boschveld. 
Vanuit signalen uit de omge-
ving en wensen van kinderen
in de leeftijd van 4 tot en met
12 jaar ontwikkelen we activi-
teiten en projecten op maat.
Daarbij werken we nauw sa-
men met vrijwilligers en met
partners in de wijk zoals de
Brede Bossche School, de
basisschool, schoolmaat-
schappelijk werk, 
PowerUP073, GGD en de
wijkagent. 

Onze aanpak is gericht op talentontwikkeling, preventie en ge-
zond en veilig opgroeien. Denk hierbij aan het versterken van
weerbaarheid en zelfvertrouwen en het aanpakken van pestge-
drag en vandalisme. 
Kinderen doen graag mee met de projecten en activiteiten van
het kinderwerk. Er is alle ruimte voor eigen ideeën. Zo ontdek-
ken ze spelenderwijs hun talenten en leren op een goede ma-
nier met elkaar om te gaan en te spelen. Ook ouders kunnen
altijd bij ons terecht. Wij geven graag informatie of ondersteu-
nen indien nodig bij problemen. 
Naast ons aanbod in de wijk en na schooltijd hebben we ook
stedelijk projecten, zoals bijvoorbeeld Kids on Track waarbij
kinderen kriskras op speurtocht door de provincie gaan, het
Skeer-festival voor de thuisblijvers tijdens de zomer en het pro-
ject Bikkels speciaal voor de jonge mantelzorgers.

Met vriendelijke groet,
Anneke Baks
06 - 5532 2304 / annekebaks@farent.nl 

Opvoedondersteuning in de wijk 

Kinderen zijn leuk. Dat zal
iedere ouder en opvoeder
beamen. Maar óók dat
opvoeden geen simpele
taak is. Iedere opvoeder
zit wel eens met de han-
den in het haar.
Denkt u dan eens aan op-
voedondersteuning van
Farent. 

Mijn naam is Karima Las-
gaa, ik ben de opvoedon-
dersteuner van Farent in
uw wijk.
U kunt voor alle vragen
over opvoeden van kinde-
ren van 0 tot 18 jaar bij
mij terecht.
Ik organiseer activiteiten
voor groepen zoals: de
dreumesgroep en de cursus
'Beter omgaan met je puber'.

U kunt mij ook benaderen voor een individueel gesprek, dit kan
eventueel bij u thuis.

Met vriendelijke groet, 
Karima Lasgaa
06 - 4676 8105 / karimalasgaa@farent.nl   !

Zernikestraat 2 
☎ 073 - 822 5380

www.farent.nl
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Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Bureau Sociale Raadslieden

Medewerker
Tamara Marcos Tesouro

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 12.00

Buurtteam
KOO Wijkplein spreekuur (Digi)Taal
Farent Vrijwillige Thuishulp (VTH)
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel of email: bas.van.boxtel@politie.nl

Bettine/ Jill/ Laurette/ Tessa Woensdag
Donderdag

Wim Huiskamp / Marian  Tuerlings Donderdag

10.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00

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

Karima Lasgaa 
Anneke Baks

Openingstijden Koo Wijkplein Boschveld tijdens de Kerstvakantie 
Het Wijkplein is in de eerste vakantieweek geopend op:
*  Maandag 23 december van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
*  Dinsdag 24 december van 13.00 tot 16.00 uur; er is dan ook tussen 13.00 en 15.00 uur spreekuur Buurtteam
*  De tweede vakantieweek is het Wijkplein gesloten. Vanaf maandag 6 januari om 09.00 uur zijn we weer geopend.
   Prettige Feestdagen en een leuke vakantie!  !
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Tekst en foto: Friso Woudstra
 

Stadsdichter uit Boschveld? 
Den Bosch krijgt op 30 november
2019 voor het eerst in haar historie
een stadsdichter! Tot de twee over-
gebleven kandidaten hoort de dich-
ter Friso Woudstra, die met zijn bod
op deze titel ook onze wijk – Bosch-
veld – op de kaart wil zetten. Om
zich aan de Boschvelders voor te
stellen heeft hij in samenwerking
met organisaties uit de wijk een
middag in buurtcentrum BBS
Boschveld georganiseerd. Hierin zal
hij (stads)poëzie voordragen, liedjes
spelen en al jouw vragen over zijn
visie op het stadsdichterschap be-
antwoorden. Natuurlijk wil hij jou
ook graag overtuigen om te komen
stemmen in de finale!

De 'Stadsdichter uit Boschveld?' – middag vindt plaats op zondag 24 november, om 13.30 uur
in Buurtcentrum BBS Boschveld. Entree is gratis.

De finale van de wedstrijd om het stadsdichterschap (door Stichting Letterbekken) vindt plaats
op 30 november om 20.00 uur bij Bossche Brouwers aan de Vaart (Tramkade). Kaartjes in
voorverkoop  €10,-   !

ach ja, de herfst

het plafond van bomen
is een kameleon
en de kleuren verspringen
straks een geraamte
als de wind gaat zingen

ja de herfst
is een eindeloos refrein
dat de mensen aankleedt
en de bomen stript
een ritme dat gaten slaat in
de horizon
en hoopjes vormt
op het gazon

waar de schommels hingen
is de verf langzaam
gebladderd en gebroken
nu kan ook de roest hier
meekleuren met het jaargetij
beter dat
dan klagend metaal
dat in de nacht komt spoken

stoepjes gaan aangeveegd
de schemer in
een oude bezem
mag buiten blijven staan
want de rode ochtend
vult het bladtapijt
met komen en met gaan

Friso Woudstra in actie

Hoe kan jij helpen? 

* deel het facebookevenement met al jouw buurtgenoten en geïnteresseerden
* kom natuurlijk zelf
* breng jouw stem uit

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

Enthousiaste vrijwilliger gezocht voor Wijkplein Boschveld
Voor Wijkplein Boschveld zijn wij op zoek naar een enthousias-
te vrijwilliger die affiniteit heeft met het invullen van formulieren,
het ordenen van administratie, het lezen van officiële brieven
en telefonische contacten met instanties. Beschikt u over de
volgende talenten: 
U kunt zich zowel mondeling als schriftelijk goed in het Neder-
lands uitdrukken. 
U kunt goed met mensen omgaan. Dat wil zeggen: u kunt goed
luisteren, u bent geduldig en u kunt lastige onderwerpen duide-
lijk uitleggen aan anderen. 
Dan zijn wij op zoek naar u! 

Gewenste dagdelen zijn maandagmiddag en woensdagoch-
tend.

U ondersteunt bewoners bij het invullen van allerlei (digitale)
formulieren en het beantwoorden van diverse hulpvragen op
onder andere het gebied van wonen, zorg, financiën, vrijwilli-
gerswerk, talent en maatschappelijke participatie. Daar waar
uw kennis of ervaring niet toereikend is, kunt u een beroep
doen op uw collega vrijwilligers, spreekuurhouders, medewer-
kers van Farent en MEE en van andere interne en externe or-
ganisaties. 

Hierbij kunt u denken aan:
•  formulieren van Arbeidsmarkt en Sociale Zaken
•  de (collectieve) zorgverzekering
•  het zoeken naar huisvesting via onder andere Woonservice
•  aanvragen uitkeringen/ pensioenen  
•  aanvragen parkeervergunningen/ bezoekerskaartjes
•  het schrijven van een eenvoudige (begeleidende) brief
•  indien nodig het bieden van simpele ondersteuning bij de

klantcomputer
•  bewoners die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, dagbeste-

ding/activiteiten, scholing enzovoort koppelen aan een colle-
ga

Wij bieden u:
•  scholing en begeleiding
•  de mogelijkheid deel te nemen aan cursussen van de Vrijwil-

ligersacademie
•  goede samenwerking en overleg met professionals en vrijwil-

ligers
•  U bent WA- en ongevalverzekerd via de gemeente
•  een vrijwilligersovereenkomst (zo weten we allebei wat we

van elkaar mogen verwachten)
•  gezellige team uitjes

Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek kunt u bellen
naar: Muna Mohamed: 06 – 1116 0269 of email: 
munamohamed@farent.nl  !

Vrijwilligers gezocht voor invullen formulieren



Tekst en foto: Jeanne van der Kallen

Eindelijk is vandaag, dinsdag 12 november 2019, de fout met
de herdenkingsboom van Kees rechtgezet.

In het voorjaar was er voor Kees Heemskerk vlakbij de Bosch-
veldtuin een herdenkingsboom geplant, maar het was helaas
niet de juiste. Er was weliswaar een beuk geplaatst, maar niet
de goede kleur. Er was gekozen voor een rode beuk en er
werd een groene geplant. Gelukkig is die fout nu hersteld,
maar dat had nog wel heel wat voeten in de aarde.
De mooie plantjes rondom de boom zijn door de mensen van
de Boschveldtuin eventjes verplaatst en er is zaad gewonnen
van de eenjarige plantjes. Dat wordt gedroogd en bewaard om
in het voorjaar weer rondom de nieuwe boom te zaaien, zodat
het weer een prachtig bloeiend perkje wordt.
Toen ik een foto van de pas geplaatste boom wilde nemen zag
ik echter dat deze niet precies in het midden van de cirkel
stond. Ik heb de bomenplanters gevraagd waarom dat was. Zij
hadden de oude boom, die helaas ook niet goed in het midden
stond eruit gehaald en in dat gat de nieuwe geplaatst. Na wat
telefoontjes was het probleem snel opgelost en werd de nieuw
beuk keurig op zijn plaats gezet. 
Het is een prachtig mooie grote boom; Kees kan eindelijk te-
vreden zijn.

In de winter gaat het gezamenlijk tuinieren op de vrijdagmidda-
gen in de tuin gewoon door. Wel beginnen we een half uurtje
eerder en gaan we, vanwege het steeds vroeger donker wor-
den, een half uurtje eerder naar huis.
We zijn in deze maanden vanaf 14.30 tot 16.00 uur aanwezig
in de tuin.

Mocht je nog meer willen weten over de Boschveldtuin, neem
contact op via: info@boschveldtuin.nl, kijk op
www.boschveldtuin.nl, volg ons op
www.facebook.com/boschveldtuin of kom op vrijdagmiddag
even aanwippen, tussen 14.30 en 16.00 uur. Er zijn dan altijd
mensen in de tuin. Rond 15.45 uur kan je ook gezellig aan-
schuiven voor een kopje koffie/thee, met een koekje.  !

                      Wat doe je eigenlijk met grof vuil? 

Verhuizen, een ander bankstel of nieuwe vloerbedekking?
Hartstikke leuk maar wat doe je met je oude spullen? Grof
vuil zoals meubels, vloerbedekking, laminaat of keuken-
kastjes horen niet op straat (ook niet bij de ondergrondse
container). Maar wat doe je er dan wel mee? 

Milieustation
Grof vuil kan naar de milieustations. Je vindt onze milieusta-
tions aan de Treurenburg of in de Kruisstraat. Voor grof vuil be-
taal je bij het milieustation € 0,05 per kilo. Zorg wel dat je je
milieustationpas of pas voor de ondergrondse container bij je
hebt. Zonder pas betaal je namelijk meer. Heb je geen pas
(meer) dan kan je er één krijgen bij de Afvalstoffendienst. Dit
kost € 10,- aan vervangingskosten.

Laten ophalen
De Afvalstoffendienst haalt grof vuil ook thuis bij je op. Maak
hiervoor tijdens werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur een af-
spraak bij onze klantenservice op 073 - 6156 500. Voor deze 

service vragen we € 15,- voorrijkosten en € 0,05 per kilo. Je
kan bij de Afvalstoffendienst ook terecht voor vragen.

Wil je een afspraak maken? Doe dit dan op tijd! Onze routes
zitten snel vol. Dit kan betekenen dat we pas na een week of
twee bij je langs kunnen komen. Je maakt dus eerst een af-
spraak en pas op de ophaaldag zet je je grofvuil voor 07.30 uur
op straat aan de voorkant van je huis of van je flat (dus niet
aan de zijkant of onder de galerij). 

Geef grof vuil een tweede leven
Zijn je spullen nog in goede staat? Maak dan iemand anders er
nog blij mee. Of verkoop je spullen. Bij milieustation Treuren-
burg vind je ook een afgiftepunt van kringloopbedrijf Vinding-
rijk. Ga daar ook even langs, misschien krijgen je oude spullen
daar nog een tweede leven. 

Boete
Als je je grof vuil zomaar op straat zet kan je een boete krijgen
van minimaal € 150,-.  Dat risico kan je beter niet lopen, zonde
van je geld!

Meer info: www.afvalstoffendienst.nl    !
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De rode beuk staat nu mooi in het midden

Tekst: Linda van Nuland/
Edith van Venrooij



Tekst: Johannes Lijzen
Foto: Alfred Heeroma/ Brabanthallen

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 maandag 25 november om 19.30 uur in de BBS.

Terugblik overleg 7 okober
Als eerste is gesproken over de ‘Li-
ving Lab aanpak verkeer’ op de On-
derwijsboulevard, dat door de ge-
meente werd toegelicht. Vanaf 22 ok-
tober tot en met 19 december is de
Onderwijsboulevard dicht aan beide
kanten. Dit is onderdeel van een ver-
keersexperiment. Vanuit de scholen
en vanuit de gemeenteraad bestaat
de wens iets te doen aan de ver-
keersveiligheid en leefbaarheid van
het gebied rond de scholen. Wat er
daarna besloten wordt is nog open.
Er zijn twee varianten; van de eerste
variant wordt verwacht dat het ook in-
vloed heeft op de hoeveelheid ver-
keer over de Copernicuslaan en rich-
ting de stoplichten aan de Nelson
Mandelalaan. Daarom liggen er op
verzoek van de bewoners van Bosch-
veld nu ook lussen op de weg direct
na de rotonde. Bewoners kunnen in
een digitale enquête reageren (zie
https://www.denbosch.nl/nl/projecten/
spoorzone/living-lab.   

Ten tweede zijn de nieuwe plannen
voor de Brabanthallen gepresen-
teerd, en dan vooral de plannen voor
het parkeerterrein op de landtong.
Libéma heeft plannen voor de verdere
ontwikkeling, gericht op meer beurzen en evenementen. Om-
dat het Michelinterrein volgend jaar wordt bebouwd (Weener
XL) is het overloop parkeerterrein dan niet meer beschikbaar.
Om hetzelfde aantal parkeerplaatsen te behouden is het plan
een deel van de insteekhaven te dempen en daar een parkeer-
terrein aan te leggen. Er zal géén sprake zijn van een garage,
maar van open verharding en er worden bomen geplaatst.

De politiecijfers gaven een positief beeld voor de periode 1 ja-
nuari tot en met 1 oktober 2019 in vergelijking met diezelfde
periode het jaar ervoor. De cijfers van woningcriminaliteit, voer-
tuigcriminaliteit, geweldsdelicten en geluidshinder zijn gedaald.
Het aantal vernielingen van auto’s, overige vernielingen en het

aantal gestolen fietsen is gestegen. Dat laatste wordt door een
aantal bewoners bevestigd. Door sluiting van Starlight is ook
het aantal overlastmeldingen gedaald, wel is er nog overlast
naast de voetbalkooi. Hoe dan ook blijft het belangrijk overlast
te melden (bijvoorbeeld via 0900-8844). 
Tot slot is nog gesproken over de kap van een groot aantal bo-
men voor de nieuwbouw op de plek van de oude basisschool.
De werkgroep Groen en Spelen heeft overleg gehad met de
wethouder om de kap tot het strikt noodzakelijke voor de
nieuwbouw te beperken, en niet grote, nog gezonde bomen
mee te pakken.

Vooruitblik naar 25 november 2019
 De nieuwe 'Sociale visie' zal door de ge-
meente worden toegelicht. De zes the-
ma’s zijn: Sociaal en veilig; Samen wo-
nen; Samen leven; Kinderen en jonge-
ren; Taal en communicatie; Onderne-
mend Boschveld. Daarna gaan zij over
de geplande activiteiten daarvoor graag
in gesprek met ons als bewoners. Na de
pauze zal de nieuwe directeur van de
basisschool 't Boschveld zich kort voor-
stellen en haar visie geven op de toe-
komst van de school. Graag komt ze in
contact met meer mensen uit de wijk. 

Naast het Boschveldoverleg hebben we
het plan een moment te prikken dat wijk-
bewoners elkaar kunnen spreken over
wat er in de wijk speelt. Verder zal de
stand van zaken van de nieuwbouwplan-
nen, de spoorzone en het groen worden
besproken. 

We zien u graag op 25 november in BBS
Boschveld, Zernikestraat 2. Het begint
om 19.30 uur.   !
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De Onderwijsboulevard is 2 maanden lang afgesloten

Toekomstplan voor de Brabanthallen



Tekst:  Lonneke Munnichs
Foto's: Mieke Haggenburg, Nicole Pakker

Groen en Spelen
Nog een goeie maand en dan laat Koning Winter zich, als
het goed is, ook zien in onze wijk. Drukke tijden voor de
groenvoorzieningen en ook zeker voor onze werkgroep.
Deze periode van het jaar is het de tijd om nieuwe bomen,
planten en struiken te planten. Nu de temperaturen zak-
ken, valt de sapstroom langzaam stil. Hierdoor kunnen bo-
men en planten zonder problemen worden verplant en ge-
plant. Tevens zorgt de nieuwe aanplant in het najaar voor
een groeivoorsprong in de lente.

Nieuwe aanplant
Op diverse plaatsen in de wijk is dan ook al de nieuwe aan-
plant te zien die tijdens de inboetronde is afgesproken. Tevens
zijn de dode bomen in het Groene Hart vervangen door nieuwe
bomen en zijn ook de straten van fase 1 van Hart van Bosch-
veld voorzien van het nodige nieuwe groen. De ‘Keesboom’ is
vervangen door de juiste boom, een mooie rode beuk (zie pa-
gina 9). 

Magnolia
Eindelijk is het zover. Onze mooie prachtige magnolia uit de
Pastorietuin aan de Edisonstraat is behouden gebleven en ver-
plant. Hij staat nu te schitteren op het veldje naast het school-
plein en hopelijk hebben we er als wijkbewoners nog vele jaren
plezier van. Complimenten voor alle actieve mensen die zich

hiervoor hebben ingezet. Het bewijs dat vele handen licht werk
maken en de aanhouders winnen.

Vlek 3
Het worden spannende tijden voor de bomen in Vlek 3. Zoals
ook in de vorige edities van de Buurtkrant hebben we aange-
geven dat van alle te kappen bomen er tien kunnen blijven
staan. We zijn hiervoor onlangs naar de wethouder geweest.
Er is toen zeer duidelijk gemaakt dat het nu tijd is voor veran-    

 dering. Bomen zorgen voor onze zuurstof, gaan hit-
testress tegen in de warme zomermaanden, zorgen
voor een fijne omgeving en zijn een bron van voed-
sel voor onze grond en dieren. Wij staan als werk-
groep voor behoud van de bomen. Dat is de eerste
stap in het bomenbeleidsplan van de gemeente 's-
Hertogenbosch. Als een boom echt niet kan blijven
staan dan moet worden gekeken of deze boom ver-
plaatst kan worden en als dit niet mogelijk is dan pas
kan er gekapt en gecompenseerd worden met nieu-
we bomen. Helaas is er ook bij Vlek 3 nauwelijks re-
kening gehouden met dit stappenplan waardoor er
meer dan 70% op de kaplijst staat. 
Op dit moment ligt het voorstel bij de wethouder met
de onderbouwing waarom deze tien bomen kunnen
blijven staan en hebben we ook formeel bezwaar ge-
maakt tegen de omgevingsvergunning om zo de bo-
men proberen te behouden.

Vlek 21
Begin december hebben we samen met het OBB en de ge-
meente een informeel overleg over het conceptplan bij Vlek 21
(vijf flats tussen Copernicuslaan en Oude Vlijmenseweg). Voor
ons is het van enorm belang om te kijken of de gemeente zich
nu wel houdt aan stap 1 van het bomenbeleidsplan, namelijk
de bestaande bomen in het ontwerp inpassen. We zijn heel erg
benieuwd.

Natuurlijke spelaanleidingen Groene Hart
In oktober hebben we een gesprek gehad met de architect van
het Groene Hart, William Jans. Wij hebben bij hem een voor-
stel gedaan voor meer natuurlijke spelaanleidingen in het park.
Dit voorstel gaan we ook toelichten in het volgend Boschveldo-
verleg. Denk hierbij aan meer houten speelpaaltjes en een
treintje op de rails, boomstammen en een echte levende klim-
boom.

Compensatiekaart
In de afgelopen jaren zijn er
al heel wat bomen in onze
wijk gekapt en voor elke ge-
kapte boom krijgen we er
één terug. Maar doordat er
zoveel is gekapt was er geen
overzicht over hoeveel er nu
precies nog gecompenseerd
moest worden en wat er al
was geplant. In overleg met
Jan Winter (bomenbe-
leidsmedewerker bij de ge-
meente) hebben we nu een
kloppend overzicht gekregen
en kunnen we nagaan of al-
les nu ook daadwerkelijk
wordt gecompenseerd. Daar-
uit is gebleken dat we in ie-
der geval nog 23 bomen te-
goed hebben en er ook geld
is om nog bomen terug te
planten. 

Ideeën voor plekken voor
nieuwe bomen zijn welkom
bij de werkgroep Groen en
Spelen, mail naar:
info@obboschveld.nl   !
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De Magnolia uit de Pastorietuin heeft een nieuw plekje

Op diverse plaatsen in de wijk worden nu nieuwe bomen geplant



Stadsverlichting
Eén van de voordelen van mediteren is dat je zelf bepaalt
waar je aan denkt.
Als je vaak vooruit denkt zoals:
oh jee, als die afspraak morgen (volgende week) maar goed
gaat. Als ze maar niet zeggen dat… Als mijn collega - buur -
partner maar niet zegt dat… want dan val ik door de mand,
dan ben ik niet goed genoeg.

Of als je vaak achteruit denkt zoals:
Ooh gisteren (vorige week) heb ik zoiets stoms gezegd.
Oh jee vorige keer had ik echt de foute kleren aan.
Wat als ik nu wéér te laat kom?

STOP. Voel je ademhaling. Leef in het hier en nu.
Geniet :)

Meditatie is voor iedereen. Ongeacht huidskleur, religie of ge-
aardheid.
Elke zondagavond van 20.00 tot 21.00 uur. Deelname is gra-
tis. Graag van tevoren aanmelden. 
Corrievanrijthoven@gmail.com
06 - 1377 4400

                                   Agenda komende 2 maanden
    Datum
    Zondag 24 november

Tijd
13.30

Wat
Stadsdichter uit Boschveld?

Waar
BBS Boschveld

Door Wie
Friso Woudstra

    Maandag 25 november
    Zaterdag 14 december
    Zaterdag 11 januari 2020
    Maandag 27 januari 2020

19.30
12.00

Boschveldoverleg
Reparatiestraat

12.00
19.30

Reparatiestraat
Boschveldoverleg

BBS Boschveld
Copernikkel

OBB
Dienstencentrum

Copernikkel
BBS Boschveld

Dienstencentrum
OBB

  

Openingstijden
Maandag 10.00	-	20.00
Dinsdag 10.00	-	20.00
Woensdag 10.00	-	20.00
Donderdag 10.00	-	20.00
Vrijdag 10.00	-	21.00

Zaterdag 10.00	-	20.00
Zondag									11.00	-	20.00
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