Buurtkrant

Boschveld

De krant van en voor de bewoners van Boschveld

Jaargang 16

Nummer 3

Mei 2020

Vergadering van de wijkraad op de nieuwe banken (foto: Nicole Pakker)

toen het virus
om zich heen sloeg
en het te bewandelen pad
langs het water
nog vaag was
simpelweg
omdat er nog niemand
ooit gelopen had
nu horen we het
geknak in de bermen
en het geknaag
van oudere dieren die eenzaam
onder zijn gedoken
ver van de mensen
die maar wat roepen
om de onrust te overstemmen
alsof het virus een gas is
dat je alleen
met vuur kunt temmen
ik loop maar netjes op het pad
voel pijn bij elke afslag
zie daarginds mijn
eigen weggetje
waar mijn passen passen
- Dichter Friso Woudstra -

Ondanks verzet kon de kap van bomen bij Vlek
3 niet worden voorkomen
(Foto: Michael Bögels)
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Tekst en foto: George van der Zande
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En? Hebben jullie in je omgeving al het 'gele' virus ontdekt? Nu doel ik niet op wat
wij zo af en toe noemen: het gele gevaar uit China, ofschoon de Chinese invloed
op de ganse aardbol – misschien wel onbedoeld – er bepaald niet geringer op is
geworden. Het zal nog een hele poos duren voordat dat nare virus is uitgebloeid.
Nee, het gele virus waar ik op doel is heel lieflijk en onschuldig. Ik word, van wat ik
het gele virus noem, heel blij. Sinds het coronavirus mij in de greep heeft kom ik op
mijn dagelijkse grote wandelingen heel veel gele wilde bloemen tegen. Het is volgens mij wel onkruid, maar dan wel mooi onkruid. Ze groeien in groten getale in de
berm en langs de waterkant. Volgens mij zijn het koolzaadplanten. Of heten ze anders? Ik hoor het graag. Wat me is opgevallen is dat de gele plant nogal welig tiert,
zich gemakkelijk vermeerdert. Alleen is het jammer dat het gele virus een beetje
over zijn hoogtepunt heen is, want ik zie het langzaamaan verschralen.
Hopelijk gaat dat ook snel gebeuren met het ons haast lamleggende coronavirus.
Ook in mijn hoofd ben ik zo goed als lamgeslagen door het woord corona. Ik wil er
eigenlijk niet meer over praten, maar dat lukt gewoon niet. Dus ben ik maar dagelijks gaan wandelen om mijn hoofd leeg te maken. Ik kien mijn rondje slim uit, zodat ik niet veel mensen tegenkom. Ik begin mijn tocht op het Wilhelminaplein, loop
langs café Buurt en dan verlang ik meteen naar een biertje op het terras, samen
met mijn buurtkrantmaatje. Maar gaat mij dat straks nog lukken? Ik behoor immers
tot de groep senioren. Nu zijn er kwieke, minder kwieke of helemaal geen kwieke
ouderen. Ik prijs me gelukkig dat ik tot de kwieke groep behoor. Maar het tromgeroffel wordt luider om ouderen een andere bescheidener rol te geven in de samenleving. Allerlei wijsneuzen hebben het er steeds meer over. Nog maar niet aan
denken!
Halverwege de
Maijweg is een
man zijn ramen
aan het lappen.
Ik zeg hem
vriendelijk goedemorgen. Dat
is voor hem het
signaal om mij
aan te spreken.
"Wat hebben we
tegenwoordig
mooie heldere
blauwe luchten.
De lucht is nog
nooit zo mooi
blauw geweest,
en de natuur
lijkt steeds meer
in balans te komen met de
mens. Dat hebben we toch
maar mooi aan
corona te danken." Dat was
me ook al opgevallen, de luchten zijn nu vaak
hemelsblauw,
haast schilderachtig en de natuur oogt vitaler.
Dat biedt wellicht perspectief.
Ik loop verder,
want ik moet
nog 9200 stappen zetten.
Op de Oude Vlijmenseweg zie ik dat de sloop van de eerste flats nog niet is begonnen, het is nu een troosteloos aanzicht. Even later komen twee mensen me tegemoet. Zo te zien lijken ze niet van plan om achter elkaar te gaan lopen, ze zijn te
druk in gesprek. Dus ga ik alvast op de weg lopen zonder rekening te houden met
een fietser die met een boze blik moet uitwijken om mij te kunnen passeren. Ja,
dat nieuwe normaal is wel een dingetje, een heel gepuzzel.
Verderop in het parkje tegenover het JBZ snuffelen in het uitlaatveld een paar honden aan elkaar. Bij hen speelt de anderhalvemeternorm niet. Was ik maar voor
even een hond, dacht ik. Ha gelukkig, daar doemt het gele virus weer op. Dat
maakt me weer blij! ●

Tekst en foto: Perla van Kessel
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Binnen met de Boschvelder
Dit keer niet binnen bij de Boschvelder, maar binnen mét
de Boschvelder. Via Zoom videobelde ik met Chloë, Willem
en kat Chewie, die twee straten verderop in de Voltastraat
wonen. Het huishouden schetst in een notendop de coronacrisis waar we ons op dit moment in bevinden: Willem
staat aan het front - hij is arts in het ziekenhuis - en
Chloë probeert haar draai te vinden met thuiswerken.

Boschveld als uitkomst
De twee gingen allebei naar het Gymnasium Bernrode in
Heeswijk. De vonk sprong echter pas later over.Willem studeerde inmiddels geneeskunde in Nijmegen en Chloë zat in
haar examenjaar. Toen Chloë in Utrecht neuropsychologie ging
studeren, werd er op en neer gependeld en bleef het dikke
mik.Willem begon met werken in Geldrop en Den Bosch leek
een goede uitvalsbasis.Na een tijdje in de Orthenstraat gewoond te hebben vonden ze hun stekje in de Voltastraat. Lekker vlakbij het station, waar Chloë altijd de trein naar Utrecht
pakt, in normale tijden althans. De ruimte van de wijk beviel ze,
eindelijk een parkeerplek dicht bij hun huis! Die blijkt namelijk
essentieel voor Willem's werkschema. Voorheen moest Willem
iedere keer na een dienstnog van de parkeerplek een stuk
naar huis fietsen: "Zeker als je nachtdienst hebt gehad en je
moet daarna nog in het daglicht terugfietsen, is dat echt niet te
doen."

Aan het front
In het ziekenhuis van Geldrop werkt Willem zowel op de Intensive Care als op de spoedeisende hulp.Hij is arts-assistent:
"Dat betekent dat je basisarts bent, maar nog niet in opleiding
tot specialist." Hij wil graag huisarts worden. Overdag ondersteunt Willem de intensivist (IC arts). Als hij een nachtdienst
heeft, is hij zogezegd 'poortwachter' van de afdelingen en de
spoedeisende hulp, "Dan sta je met zijn tweeën en ben je het
eerste aanspreekpunt voor de verpleegkundigen." Op zijn af-

delingen komen de coronapatiënten binnen. Sommigen gaan
naar huis, anderen moeten opgenomen worden op de afdeling
of IC. Willem beaamt dat de huidige situatie heftig is, maar
door zijn opleiding en werkervaring is hij goed voorbereid en
samen met alle artsen en verpleegkundigen kunnen ze de situatie aan. Bovendien is het ziekenhuis er nu wel op ingesteld en
krijgen ze steun van buitenaf, bijvoorbeeld vanartsen van Defensie.Direct na ons gesprek in de avond vertrekt Willem naar
zijn eerste nachtdienst van die week, waarna er nog drie zullen
volgen. "Ik moet hem wel eens helpen met wakker worden"
zegt Chloë, "dan trek ik gewoon de dekens eraf!"

Het thuisfront
Met een soms chagrijnige Willem om haar heen, probeert
Chloëzich ondertussen door het promotieonderzoek te worstelen. Een kamertje doet dienst als kantoor en moet de komende
tijd het UMC gebouw vervangen, waar ze normaal gesproken
werkt. De koffiepauze met collega's wordt digitaal gedaan, om
zo niet helemaal te vereenzamen in het werk. Op de neurologie afdeling (normaal gesproken dan) onderzoekt Chloëde relatie tussen dementie en diabetes type 2 (suikerziekte)."Mensen met diabetes type 2 hebben in vergelijking met gezonde
mensen een hoger risico op dementie. Dit komt onder andere
doordat de kleine bloedvaatjes in de hersenen beschadigd raken. Hierdoor kunnen ze problemen krijgen met het denken",zo legt het pientere stel me uit. "Het is een mooi onderwerp, maarnu zit ik echt hele dagen alleen maar in mijn hoofd,
dat maakt het soms wel lastig." 
Om te ontspannen worden er spelletjes gedaan, boeken gelezen en geklust. Trots laten ze me via de webcam de nieuwe
tuinbank/tafel zien, waar kat Chewie inmiddels zijn relaxplekje
heeft gevonden. "Eigenlijk het enige in mijn leven wat verder
nog gewoon doorgaat is zangles" zegt Chloëtreurig enenthousiasttegelijkertijd. "Dat heb ikéénop één met afstand. En
daarna gaat de docent met een desinfectiedoekje over alles
wat ik heb aangeraakt", voegt ze lachend toe. ●

Ook interviews gaan tegenwoordig digitaal. Willem en Chloë (en kat Chewie) vertellen hun verhaal

Tekst: Alfred Heeroma

Onderwijsboulevard

Eind vorig jaar werd er een onderzoek gedaan naar het afsluiten van de Onderwijsboulevard waarbij twee omleidingsroutes
door het Paleiskwartier werden getest. Al tijdens de proef bleek
dat bewoners van het Paleiskwartier hier veel overlast van ondervonden. Uit de voorlopige evaluatie blijkt dat er te weinig
draagvlak is voor de afsluiting van de Onderwijsboulevard. Een
definitieve evaluatie moet nog volgen.
Tijdens de proef was er ook een lichte toename van het ver-

keer door Boschveld, maar onduidelijk is of dit ook in de evaluatie zal worden meegenomen. De wens om de Onderwijsboulevard te vergroenen blijft wel bestaan.
Een motie om een gedeelte van het busverkeer (terug) te verplaatsen naar de Onderwijsboulevard werd op 7 april verworpen.
Hoe de toekomstige inrichting van de Onderwijsboulevard zal
worden, moet nog worden vastgesteld. ●
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Tekst: Leidi Haaijer
Foto: Olaf Smit

Kijk eens in de etalage van de NaaiMeetUp
Voor wie het nog niet weet, de NaaiMeetUp repareert nog steeds kleding. Naast reparaties
kun je terecht voor andere textielopdrachten of
zelf een kledingstuk laten maken al dan niet
vanaf patroon.
Vanwege het coronavirus wordt wel verzocht
vooraf contact op te nemen. Je kunt een afspraak maken via telefoon (06 - 2521 5340 of
06 - 1835 9643), mail (info@copernikkel.nl),
sms of app. We spreken af wat dan het beste is
om te handelen, waarbij ieders gezondheid
voorop staat.
Zo zorgen we ervoor dat we met onze kennis en
kunde ten dienste staan van de directe omgeving, dat de inkomsten lokaal blijven en dat het
milieu op lokaal en globaal niveau minder belast
wordt; drie vliegen in één klap, wat wil je nog
meer?
Je vindt de NaaiMeetUp in het winkelcentrum,
Copernicuslaan 324 ●

Bewoners repareren of maken kleding bij NaaiMeetUp

In verband met het coronavirus is ook Copernikkel dicht, maar
als buurtbewoners blijven we gewoon voor elkaar zorgen! Heb
je zelf hulp nodig of ken je iemand die hulp nodig heeft? Wil je
meehelpen? Wil je gewoon even praten? Neem dan contact
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met ons op. Hieronder een overzicht van diensten die we op dit
moment voor elkaar kunnen verrichten. We staan klaar voor iedereen die dat dat nodig heeft! Bel of app Copernikkel:
06 - 2521 5340 of stuur een e-mail naar info@copernikkel.nl.

KOO Wijkpleinen
gesloten, maar wel
bereikbaar

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

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

Spreekuren Wijkplein

Als
onderdeel van de maatregelen
tegen het Coronavirus zijn de
voorlopig gesloOrganisatie
Medewerker
DagKOO Wijkpleinen
Tijd
ten.
De
KOORaadslieden
Wijkpleinen zijn te bereiken
perTesouro
email via wijkpleinrosmalen@kijkopkoo.nl.
Bureau
Sociale
Tamara Marcos
Maandag
09.00 - 12.00 Via dit
emailadres zijn alle Wijkpleinen te
bereiken.
Per telefoon
via 0800
- 3500 01210.00
(gratis
nummer) en
Buurtteam
Bettine/
Jill/ Laurette/
Tessa
Woensdag
- 12.00
KOO
spreekuur
(Digi)Taal
Donderdag
10.00 -inwoners
11.00
073 Wijkplein
- 2068 888
(regulier
nummer, niet gratis) van 08.30 tot 17.00
uur. We houden
op de
Farent
Vrijwillige
Thuishulp
(VTH)
Wim
Huiskamp
/
Marian
Tuerlings
Donderdag
11.00
12.00
hoogte via de websites www.kijkopkoo.nl en www.s-hertogenbosch.nl
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel of email: bas.van.boxtel@politie.nl
Wijkagent:
per telefoon
0900 -8844
enSmeets,
vragenhouden
naar wijkagent
Boschveld
Bas
Boxtel
of email:
bas.van.boxtel@politie.nl
De wijkwerkers,
Gabor Martens
& Wim
geen apart
spreekuur.
Zij van
zijn te
bereiken
per telefoon
of mail.
Gabor
Martens : Gabor
06 - 2159
6447 of
gabormartens@farent.nl
De wijkwerkers,
Martens
& Wim
Smeets zijn te bereiken per telefoon of mail:
Wim Smeets
Gabor
Martens : :06
06- -2159
21594960
6447ofofwimsmeets@farent.nl
gabormartens@farent.nl
Wim Smeets : 06 - 2159 4960 of wimsmeets@farent.nl

Buurtteam werkt door

Tekst: Silvia en Laurette
Foto: Arti Ramman

We willen jullie laten weten dat, ondanks de maatregelen in
verband met corona, onze hulpverlening zeker doorgaat. We
werken grotendeels thuis, door te bellen, appen, mailen en videobellen met bewoners of cliënten. We proberen zo contact te
houden en te bespreken hoe het met de cliënten gaat, verlenen hulp en bieden ondersteuning aan degenen die zich voor
hulp bij het Buurtteam hebben gemeld.
Onze ervaring tot dusver is dat dat goed gaat, de hulpverlening
kan goed doorgaan, ondanks dat we thuiswerken.
Vergaderingen van het Buurtteam gaan digitaal.

Cliënten kunnen ons ook gewoon bereiken.
Onze spreekuren op woensdag tussen 10 en 12 uur liggen helaas wel stil. Zodra de maatregelen versoepeld worden gaan
we kijken hoe we onze taken op het wijkplein weer kunnen oppakken.
Wil je je aanmelden voor hulpverlening of heb je vragen of wil je vrijwilligerswerk doen of iets betekenen voor een ander, dan kun je met
ons in contact komen en je aanmelden via KOO, op telefoonnummer
073 - 2068 888 of 0800 - 3500 012
(gratis).
We wensen iedereen veel succes
en sterkte in deze periode en
schroom niet om contact op te nemen.

Tekst: KOO Wijkpleinen

Met vriendelijke groeten,
Buurtteam Boschveld, Deuteren en Paleiskwartier
Laurette en Jill, maatschappelijk werkers van Farent, sociaal
werk.
Silvia en Antwan, clientondersteuners van MEE De Meent
Groep. ●

Koo nieuws: belasting en kwijtschelding

Heeft u vragen over uw belastingaangifte? Als u voor 1 mei
aangifte heeft gedaan, dan was u nog gewoon op tijd. U kunt
altijd uitstel aanvragen door te bellen naar de Belastingdienst
(0800 - 0543). Houdt uw burgerservicenummer (BSN) bij de
hand.
Had u al een afspraak voor de aangifte bij een van de Wijkpleinen? Dan nemen de Wijkpleinen zelf contact met u op voor
een nieuwe afspraak wanneer wij weer open kunnen.
Ontving u een papieren kwijtscheldingsformulier van de gemeente? En heeft u hulp nodig van de Wijkpleinen bij het invullen van het formulier? De Wijkpleinen zijn de komende weken

gesloten. En zij kunnen u nu dus helaas niet helpen. Wacht
met het indienen van uw verzoek tot u terecht kunt bij de Wijkpleinen.
U hoeft de aanslag tot dan niet te betalen. Heeft u automatische incasso?
Dan schrijven
we wel af. Wilt u
niet dat we afschrijven. Bel
ons dan via
073 - 6155 475.
●
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Bedankt voor de zorg voor elkaar!
Als wijkwerker van Buurtteam Boschveld, Deuteren en Paleiskwartier probeer ik samen met collega Gabor Martens zoveel
mogelijk in beeld te krijgen of bewoners zich nog kunnen redden in deze coronacrisis. In de meeste contacten die we hebben geven bewoners aan dat ze veel hulp krijgen van familie,
vrienden en/of buren. Of ze bieden zelf hulp aan. Dit gebeurt in
meerdere flatgebouwen en straten in de buurt. Bedankt voor
de zorg voor elkaar!
Daarnaast zijn er meerdere hulpinitiatieven ontstaan, die een
luisterend oor en passende hulp aanbieden voor bewoners die
in de knel komen vanwege de coronacrisis. Zo ook in Boschveld, Deuteren en Paleiskwartier. Ik noem hier onder andere:
* Copernikkel: Bel/app 06 - 2521 5340 of mail
info@copernikkel.nl
* Bosschenaren helpen elkaar: Bel 06 - 2321 2011
* Buren uit het Paleiskwartier: mail:
paleiskwartierhelpt@gmail.com
Bij deze initiatieven hebben zich veel bewoners/vrijwilligers
aangemeld om hulp te bieden. Aan de initiatiefnemers, de
coördinatoren en de aangesloten bewoners/vrijwilligers zeggen
we ook: Bedankt voor de zorg voor elkaar!
Wij, de wijkwerkers, kunnen gelukkig voor hulp ook terugvallen
op onze directe collega's van Farent en MEE uit de Buurtteams; de maatschappelijk werkers, kinderwerkers, opvoedondersteuners, mantelzorgers, VTH-coördinatoren, Wijkpleincoördinatoren en cliëntondersteuners.

Verder hebben we korte lijnen met bewonersen vrijwilligersgroepen,
de netwerkpartners en
de gemeente. Juist in
deze tijd, met al zijn
beperkingen, is het fijn
dat we elkaar weten te
vinden en goed kunnen
samenwerken om door
de coronacrisis te komen. Bedankt hiervoor!
Met al die hulp en zorg
voor elkaar zullen we
deze crisis overwinnen.
Er komt een tijd dat we
weer terug kunnen
naar normaal. Alleen hoe ziet dat normaal er dan uit? Is dat het
normaal van voor de crisis, waarbij we weer veel meer met ons
zelf bezig zijn of is dat het normaal van nu, waarbij we veel
meer zorg voor elkaar hebben.
Ook na de coronacrisis zullen nog veel familieleden, vrienden
en buren hulp nodig hebben.
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik dan nog steeds kan
zeggen: Bedankt voor de zorg voor elkaar! En wij helpen
hierbij graag.
Wim Smeets
Wijkwerker Farent ●

PowerUp073 en kinderwerk Farent
Jongerenwerkers en kinderwerkers hebben vooral via app, facetime of snapchat extra contact
met jongeren en kinderen. Online worden allerlei challenges uitgezet en uitgevoerd om fit te blijven. Daarnaast worden de medewerkers van PowerUp073 momenteel ingezet om 12+ jongeren
te begeleiden die gebruikmaken van de noodopvang in 's-Hertogenbosch. ●

6

Tekst: Wim Smeets
Foto: Olaf Smit

Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, mei 2020
Editie Buurtkrant Boschveld

Voorbereiding sloop ﬂats dit najaar
&GXQQTDGTGKFKPIXQQTFGUNQQRXCPFGƃCVUKP8NGMDGIKPVPCCTXGTYCEJVKPIKPQMVQDGT&CVOCCMVGPFGIGOGGPVGGP
$TCDCPV9QPGPDGMGPFQRLCPWCTKVĎFGPUGGPFTWMDG\QEJVGKPHQTOCVKGCXQPF
&GUNQQRXCPFG\GXGPƃCVUQRFGJQGMXCPFG
%QRGTPKEWUNCCPGPFG1WFG8NĎOGPUGYGIYQTFVGGP
KPITĎRGPFRTQLGEV1OQXGTFGDQWYXCP\GXGPPKGWYG
CRRCTVGOGPVGPEQORNGZGPPQIOCCTVG\YĎIGP

JWKFKIGƃCVYQPKPIGPYQTFGPXGTXCPIGPFQQTOCCT
NKGHUVCRRCTVGOGPVGPGPXKGTYQPKPIGPOGVVWKPGP&G
WKVDTGKFKPIXCPJGVCCPVCNCRRCTVGOGPVGPKUOQIGNĎM
QOFCVFGƃCVUOGV\KEJVQRFG1WFG8NĎOGPUGYGI\GXGP
NCIGPMTĎIGP

Gezinswoningen
&GDGVTQMMGPJGKFDĎJGVRTQLGEVKUITQQV\QDNĎMVVĎFGPU
FGDĎGGPMQOUVKPFG$$5'TYCTGPXTCIGPQXGTFG
ITQGPXQQT\KGPKPIGPFGTWKOVGXQQTUEQQVOQDKGNUGP
RCTMGGTXQQT\KGPKPIGP'PFCPYCUGTPQIFGXTCCIXCPFG
$QUEJXGNFUGDGYQPGTUQTICPKUCVKG1$$YCCTQOGTPKGV
OGGTYQQPTWKOVGPMQOGPXQQTIG\KPPGP*GVCPVYQQTF
XCP$TCDCPV9QPGPFGDGJQGHVGCCPCRRCTVGOGPVGPXQQT
JWKUJQWFGPUXCPGGPGPVYGGRGTUQPGPKUITQVGTGP
WTIGPVGT1XGTKIGPUYQTFGPXKGTVGUNQRGPJWK\GPYGN
XGTXCPIGPXQQTPKGWYGYQPKPIGP
*GVIQGFGPKGWYUXQQTYQPKPI\QGMGPFGPKUFCVFG

*GVFWWTVPQIYGNGXGPXQQTDGYQPGTUGTJWPKPVTGM
MWPPGPPGOGP*GVJGNGRTQLGEVXCPUNQRGPGPDQWYGP
IGDGWTVKPHCUGPXCPUVGGFUVYGGƃCVUGPFWWTVVQVGPOGV
'TMQOVFCPQQMXGGNDĎMĎMGP&GHCUGTKPIKUPQFKI
QOFGJWKFKIGDGYQPGTUVĎFGNĎMGGPDNĎXGPFGXGTXCPIGPFGYQPKPIGPVGIGXGP'PFCP\ĎPGTPQICNNGYGTM\CCOJGFGPFKGGTDĎMQOGPJGVTGCNKUGTGPXCPYCVGTDGTIKPI
PKGWYGTKQNGPGPNGKFKPIGPGPJGVRNCPVGPXCPDQOGPGP
CPFGTITQGP
&GPKGWYDQWYDGIKPVKPJGVXQQTLCCTXCP&G
QRNGXGTKPIXCPFGGGTUVGƃCVUVCCVIGPQVGGTFXQQT
2CUKPKUFGNCCVUVGƃCVMNCCT

Zo komt het er straks uit te zien..

Corona
Op de volgende pagina’s treft u informatie aan over de hulp en ondersteuning die beschikbaar is voor wijkbewoners
tijdens de coronacrisis.
/QIGNĎMFCVVĎFGPUJGVFTWMMGPGPXGTURTGKFGPXCPFG\G
PKGWYUDTKGHFGUKVWCVKGKUIGYĎ\KIFGPFGKPHQTOCVKGJKGT

GPFCCTFQQTFGVĎFKUKPIGJCCNF4CCFRNGGIFGIGOGGPVGNĎMGYGDUKVGXQQTCEVWGNGKPHQTOCVKG
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Corona: u staat er niet alleen voor
Een greep uit de hulp en informatie die beschikbaar is. Met dank aan het Bossche vrijwilligersnetwerk Galant. De
informatie is bijgewerkt tot en met 27 april.
Lokaal hulp vragen en aanbieden
-11JGVKPHQTOCVKGGPCFXKGURWPVXQQTKPYQPGTUXCPFGIGOGGPVGoU*GTVQIGPDQUEJKUDGTGKMDCCTXKCJGV VĎFGNĎM ITCVKU
VGNGHQQPPWOOGTGPFGYGDUKVGMĎMQRMQQPN
#NUOCPVGN\QTIGTMCPFG\GUKVWCVKGGZVTCNCUVKI\ĎPJQG
\QTILGIQGFXQQTLG\GNHGPLGPCCUVG P !$GN6GCO
/CPVGN\QTI(CTGPVXQQTRTCMVKUEJCFXKGUQHGGPIGURTGMQR
s
%QTQPCJWNRITQGR&GP$QUEJ$QUUEJGPCTGPJGNRGPGNMCCT
*GDLGJWNRPQFKIQHYKNLGJGNRGPOGNFLGCCPXKC
s
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9KNLGLGCCPUNWKVGPCNUXTĎYKNNKIGTDĎ%TGY#ICKPUV%QTQPC
&GP$QUEJDGNFCPPCCT
8KCFKXGTUG(CEGDQQMRCIKPCoUXQQToU*GTVQIGPDQUEJGP
$TCDCPVMWPLGJWNRXTCIGPGPCCPDKGFGP6KMKPJGV
\QGMUEJGTO%QTQPC&GP$QUEJGPLGXKPFVFKXGTUGITQGRGP

Telefonische hulp
0WXGGNOGPUGPXGTRNKEJVDKPPGP\KVVGPNKIIGPGGP\CCOJGKFRU[EJKUEJGGPTGNCVKQPGNGRTQDNGOGPQRFGNQGT'T
\ĎPXGTUEJKNNGPFGVGNGHQPKUEJGJWNRFKGPUVGPYCCTLGLG
XGTJCCNMYĎVMWPVQHCFXKGUMWPVMTĎIGP

8QQTOCPVGN\QTIGTUKUGTPCCUV6GCO/CPVGN\QTI(CTGPV
QQMFGNCPFGNĎMG/CPVGN\QTINĎPs

&G.WKUVGTNĎPs

-QTTGNCVKGKUGGPNCPFGNĎMGQTICPKUCVKGFKGCPQPKGOGP
RTQHGUUKQPGGNRU[EJKUEJGGPRU[EJQUQEKCNGJWNRDKGFV2GT
VGNGHQQP EGPVRO GPEJCVQROCCPFCIVO
XTĎFCIXCPVQVWWT

+PHQRWPV'GP\CCOJGKFXCP(CTGPVsQH
KPHQRWPVGGP\CCOJGKF"HCTGPVPN
*GV4QFG-TWKUJGGHVGGPJWNRNĎPXQQTMYGVUDCTGOGPUGP
IGQRGPF

8QQTMKPFGTGPKUGTFG-KPFGTVGNGHQQP

8QQTGGPPQIWKVIGDTGKFGTGNĎUVXCPQTICPKUCVKGUGP
VGNGHQQPPWOOGTUICPCCTICNCPVPNGPVKMKPJGV\QGMUEJGTO%QTQPC

#0$1 #NIGOGPG0GFGTNCPFUG$QPF1WFGTGP JGGHVGGP
VGNGHQQPNĎPIGQRGPFYCCTQWFGTGPQRKGFGTOQOGPV
PCCTVQGMWPPGPDGNNGPs

Er zijn diverse telefoonlijnen voor wijkbewoners met vragen naar aanleiding van het Coronavirus.
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Topdrukte bij Copernikkel

&G$QUEJXGNFDCPF\QTIVTGIGNOCVKIXQQTGGPQRVTGFGPQRFGUVQGR
Het lijkt vanwege corona overal stil en verlaten, maar schijn bedriegt. Bij Copernikkel hebben ze het drukker dan ooit.
p*GVKUGXGPKORTQXKUGTGPqXGTVGNV,QCPFCXCP)GHHGPXCP
%QRGTPKMMGNp&GFGWTKUCNGGPVĎFLGIGUNQVGPXQQT
DG\QGMGTUOCCTYG\ĎPGTPQIUVGGFU9GOGTMGPFCVYG
PWOKUUEJKGPPQIYGNOGGTPQFKI\ĎPFCPCPFGTUq

MQPFGPGTQR\QPFCIPQIIGGPOCCNVĎFGPYQTFGP
CHIGJCCNF*QWFGDGTKEJVIGXKPIKPFGICVGPYCPVGT
YQTFVCCPIGYGTMVQOFKGFKGPUVUPGNYGGTVGTWIVG
DTGPIGP

Strenge regels

Groeien en bloeien

<GUQOVQRYCVGTCNNGOCCNMCPGPUQOUQQMCNIGDGWTV
p8TĎYKNNKIGTUXCPFGDWWTVEQÒRGTCVKGDGNNGPOGV CNFCP
PKGVGGP\COG YĎMDGYQPGTUFQGPDQQFUEJCRRGPXQQT
CPFGTGPNCVGPJQPFGPWKVTGRCTGTGPMNGTGPMQMGPGP
DG\QTIGPOCCNVĎFGPGPFQGPMNWULGUDĎOGPUGPVJWKU9G
JGDDGPGGPDQGMGPMCUVLGDWKVGPUVCCPOGVITCVKUDQGMGP
QOOGGVGPGOGPYG\QTIGPXQQTƂGVUOCCVLGUGPFG
$QUEJXGNFDCPFIGGHVOW\KMCNGQRVTGFGPUQRUVTCCV'PFCV
CNNGOCCNPGVLGUOGVTGURGEVXQQTFGUVTGPIGTGIGNU\QCNU
CPFGTJCNXGOGVGTCHUVCPFq

&GDNQGOGPGPRNCPVGPKPFG$QUEJXGNFVWKPFQGPPKGVCCP
EQTQPCGPITQGKGPGPDNQGKGPFQQT1PFGTJQWFKUFWUQQM
PQICNVĎFPQFKI8CP\GNHURTGMGPFKUGTQQMJKGTJGVGGPGP
CPFGTCCPIGRCUV1RXTĎFCIOKFFCIKUFGVTCFKVKQPGNG
IG\GNNKIGFTWMVGGXGPYGI+PRNCCVUFCCTXCPOQIGPGT
PQQKVOGGTFCPVYGGOGPUGPVGIGNĎMCCPJGVYGTM\ĎP

'T\ĎPPKGWYGVĎFGNĎMGFKGPUVGPDGFCEJVOCCTQQMFG
DGUVCCPFGCEVKXKVGKVGPICCP\QIQGFCNUOQIGNĎMFQQT&G
$QUEJXGNF9GTGNFMGWMGPDĎXQQTDGGNFKUnWRCPFTWPPKPIo
-QMGPXQQTITQGRGPGPDĎGGPMQOUVGP\KVGTGXGPPKGVKP
GPFCCTQODGMĎMGPFGMQMUQHGTOGGTXQQTIG\KPPGP
IGMQQMVMCPYQTFGP$ĎJGVVGTRGTUGICCPXCPFKVDNCF

10

&G0CCK/GGV7RKUGTPQIUVGGFUOCCTCNNGGPXQQTTGRCTCVKGUCNYGTMGPFGXTĎYKNNKIGTUPWXQQTCNXCPWKVJWKU<G
YGTMGPCCPOQIGNĎMJGFGPQOCNDGGNFDGNNGPFOGVGNMCCT
EQPVCEVVGJQWFGP&G4GRCTCVKGUVTCCVGPFG
(KGVUYGTMRNCCVUCCPFG-GNXKPUVTCCVNKIIGPJGNCCUGXGPUVKN
FGƂGVUYGTMRNCCVUXCPn9Ď)CCP(KGVUGPoKPJGV
%GOGPVTWOKUPQIYGNQRGP

8QQTOGGTKPHQTOCVKGKPHQ"EQRGTPKMMGNPN

Farent werkt gewoon. Nou ja, gewoon…
De beroepskrachten van Farent werken gewoon door. Nou ja, gewoon. “Het gaat allemaal wat anders dan normaal”,
aldus wijkwerker Wim Smeets.
5COGPOGVEQNNGIC)CDQT/CTVGPUOCCMV9KOVYGGMGGT
RGTYGGMGGPTQPFGFQQTFGYĎMp9CPVXCP\GNHURTGMGPF
EQOOWPKEGTGPYGPWXQQTCNVGNGHQPKUEJGPFKIKVCCNOCCT
UQOOKIGYĎMDGYQPGTUOKULGFCP1RUVTCCVMQOGPYG\G
PQIYGNVGIGP'PLCPCVWWTNĎMJQWFGPYGQPUCCP
CHURTCMGP\QCNUCPFGTJCNXGOGVGTCHUVCPFq1XGTKIGPU\ĎP
QQMLQPIGTGPGPMKPFGTYGTMGTUPQIKPFGYĎMVGXKPFGP

OKPFGTPKGWYGOGNFKPIGPIQGFDGPWVp9GJGDDGPFG
YCEJVNĎUVGGPUVWMMWPPGPKPMQTVGPq
9CVXQNIGPU9KOQRXCNVKUFCVFG$QUEJXGNFGTU\KEJPGVLGU
CCPFGEQTQPCTGIGNUGPCFXKG\GPJQWFGPp*GVKUTWUVKI
)TQGRUXQTOKPIQRUVTCCVKUGTCORGTq8GTFGTMQOVKP
FG\GVĎFJGVDGUVGKPFGOGPUGPPCCTDQXGPp*GVCCPDQF
QOVGJGNRGPKUKPOKFFGNUITQVGTFCPFGXTCCIq

Wachtlijst korter

Huisarts

'TKUXGGNEQPVCEVOGVEQNNGICoUXCP(CTGPVGPCPFGTG
QTICPKUCVKGUGPXTĎYKNNKIGTUGPDGYQPGTUITQGRGPp6QGP
EQTQPCFGMQRQRUVCMMYCOGPGTGXGPOKPFGTXGT\QGMGP
XQQTJWNR\QTIGPQPFGTUVGWPKPI)GNWMMKIYGVGPOGPUGP
QPUYGGTVGXKPFGPq1XGTKIGPUKUFGMQTVGRGTKQFGXCP

<QTIGP\ĎPGTQQMp&GJWKUCTVUGPRTCMVĎMJGGHVJGV
TWUVKIGT/GPUGPXQGNGP\KEJOQIGNĎMDG\YCCTFQOOGV
CPFGTGMNCEJVGPFCPEQTQPCCCPVGMNQRRGP&GQRTQGRKU
DGPLG\KGMPGGOEQPVCEVQROGVFGFQMVGT'EJVFQGPq

9KO5OGGVU OGVJQGF GP)CDQT/CTVGPU TGEJVU KPIGURTGMOGVYĎMDGYQPGTU

Algemene tips
2TQDGGTVGXQQTMQOGPFCVWJGVEQTQPCXKTWUMTĎIVQHCCPCPFGTGPIGGHV
*QWFOGVGTCHUVCPFQPVXCPIPQQKVOGGTFCPFTKG
EQTQPCU[ORVQOGPXGTVQQPVICCNNGGPPCCTDWKVGPCNUJGV
RGTUQPGPKPWYJWKUXGTOĎFEQPVCEVOGVCPFGTGPCNUW
Wim Smeets (met GEJVPKGVCPFGTUMCPsQHYGNDNĎHVJWKU
hoed) en Gabor Martens (rechts) in gesprek met wijkbewoners..
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EKP: meedenken in corona-tijd
De komende maanden zetten gemeente en gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed nieuwe stappen in de ontwikkeling van
het EKP-terrein Noord. Stappen waarbij de omgeving wordt uitgenodigd om mee te denken en te praten. En toen kwam
corona. Wethouder Roy Geers, projectleider Sonja de Jong en ontwikkelingsmanager Rick Janssen over roeien met de
digitale middelen die ze hebben.
*GVIGURTGMOGVFGYGVJQWFGTXKPFVRNCCVUXKCGGP
KPVGTPGVXGTDKPFKPI\QCNU\QXGGNDGURTGMKPIGPKPFG\GVĎF
1PFGTYGTRXCPIGURTGMKUJGVXQQTOCNKIG'ZRGFKVKG
-PQQRRWPVXCP2QUV0.5RGEKƂGMGTJQGGTOGVQOYQPGPFGPGPCPFGTGDGNCPIJGDDGPFGPQXGTNGIYQTFVIGXQGTF
PWEQTQPCDĎGGPMQOUVGPQPOQIGNĎMOCCMV
Kunstacademie
0QWYCTGPGTIGNWMMKICNFKXGTUGIGNGIGPJGFGPYCCTQR
KPYQPGTUKPDTGPIMQPFGPNGXGTGP5VGTMGTPQIXQQT5&-
8CUVIQGFQPFGTFGGNXCP8QNMGT9GUUGNUYGTFIGUGNGEVGGTF
\ĎPFGKFGGÇPXCPQOYQPGPFGPOGGIGPQOGPKPJGV
\QIGJGVGPQPVYKMMGNMCFGTFCVDGIKPFQQTFG
IGOGGPVGTCCFKUXCUVIGUVGNF1QMMQPFGQOIGXKPIDĎFG
UVCTVXCPFGCCPDGUVGFKPIURTQEGFWTGKPIGURTGMOGVFG
FTKGOCTMVRCTVĎGP&G\GRTQEGFWTGKUIGYQPPGPFQQT5&-
8CUVIQGFOGVJWPRNCPn7KVFGMWPUVCCPFG&KG\Go
4KEM,CPUUGPKUXCP5&-8CUVIQGFGPXGTVGNVp1PURNCPUNWKV
IQGFCCPQRYCVGGTFGTFQQTFGIGOGGPVGOGVQOYQPGPFGPKUDGFCEJV'GPXQQTDGGNFKUJGVDGJQWFXCPFG
MWPUVCECFGOKG #-8^5V,QQUV KPJGVIGDKGF+PYQPGTU
ICXGPCCPFCV\GFCVQRRTĎUUVGNNGPYCCTPCYĎJGV
KPKVKCVKGHPCOGPQOOGVFGCECFGOKGVGQXGTNGIIGPQXGT
GGPRGTOCPGPVGRNGMKPJGVXQQTOCNKIG'-2IGDQWYq

CNNGUFQGPYCVOCCTOQIGNĎMKUQOFGUVCFVGDNĎXGP
QPVYKMMGNGP&GDGJQGHVGCCPYQPKPIGPKPQP\GUVCFKU
ITQQV7KVUVGNYCUYCVQPUDGVTGHVFCPQQMIGGPQRVKGq
&GIGOGGPVGKUQQMIGUVCTVOGVJGVnRNCPQNQIKUEJLCULGo
YCCTCCPFGDQWYRNCPPGPNCVGTYQTFGPIGVQGVUV*GV
YQTFVIGGPDGUVGOOKPIURNCPOCCTGGPTWKOVGNĎMGP
HWPEVKQPGGNMCFGTYCCTKPQPFGTOGGTJGVDQWYXNCMFG
DQWYJQQIVGUGPFGHWPEVKGXCPFGDGDQWYKPIKUXCUVIGNGIF1QMYQTFGPFGDGNCPITĎMUVGRNGKPGPTQWVGUGP
\KEJVNĎPGPCCPIGIGXGP+PJGVDGGNFMYCNKVGKVURNCPYQTFGP
FGWKVICPIURWPVGPDGUEJTGXGPXQQTFGWKVUVTCNKPIGP
OCVGTKCCNIGDTWKMXCPFGDGDQWYKPIGPFGQRGPDCTG
TWKOVG&GEQPEGRVXGTUKGUXCPJGVTWKOVGNĎMGPHWPEVKQPGGN
MCFGTGPJGVDGGNFMYCNKVGKVURNCPYQTFGPXQQTFG\G\QOGT
VGTKP\CIGIGNGIF
'PYCVJGVIGOKUCCPDĎGGPMQOUVGPDGVTGHVRTQLGEVNGKFGT
5QPLCFG,QPIDGMGPVFCV\GFGIGURTGMMGPOGVDGYQPGTU
KPXQNNG\CCNVLGUOKUVOCCT\KGVQQMGGPNKEJVRWPVLGp9G
XGT\WEJVGPCNVĎFFCVYGQRFKGCXQPFGPCORGTLQPIGTGP
DGTGKMGP9KGYGGVQPVFGMMGPYGPWFCVJGVXKCFG
FKIKVCNGYGIKPGGPUYGNMCP9GJQRGPQQMOGGTOGPUGP
VGDGTGKMGPOGVGGPFTWMMGDCCPQHIG\KPGPICCPITCCI
OGVJGPQRGGPCPFGTGOCPKGTKPIGURTGMq

Enquête
p*GVYCUFGDGFQGNKPIQOQRCRTKNGGPKPHQTOCVKGDĎGGPMQOUVVGJQWFGPÅPJGVKPHQEGPVTWOKPJGVIGDKGF
QHƂEKGGNVGQRGPGPqXGTVGNV4KEMp+MJQGHPKGOCPFWKVVG
NGIIGPYCCTQOFCVPKGVFQQTIKPI+PRNCCVUFCCTXCPKUGT
FCCTQOGGPGPSWÆVGFKGXKCFGYGDUKVGGMRFGPDQUEJPN
VQVOGKCUMCPYQTFGPKPIGXWNFq4KEMXGTVGNVXGTFGT
FCVJGVKPHQEGPVTWOPCCUVFGGPVTGGXCPFGMWPUVCECFGOKG
PCCTXGTYCEJVKPIXCPCHGKPFOGKGNMGYQGPUFCIOKFFCIEQTQPCRTQQHQRGPKU
&GYGVJQWFGTp5&-8CUVIQGFKUXGTCPVYQQTFGNĎMXQQT
FG\GFKCNQQIOCCTFGIGOGGPVGKUGTXCP\GNHURTGMGPF
PCWYDĎDGVTQMMGP<QYGGVKMFCV5&-8CUVIQGFCNNGUKP
JGVYGTMJGGHVIGUVGNFQO\QXGGNOQIGNĎMOGPUGPVG
DGTGKMGPGPPCCTFGUKVGGPGPSWÆVGVGNQMMGPXKCUQEKCNG
OGFKCOCCTQQMXKCVTCFKVKQPGNGTGMCPCNGP\QCNUJGV
JWKUCCPJWKUDNCFGPDTKGXGP<QMCPKGFGTGGPOGGFGPMGP
OGVFGWKVYGTMKPIXCPJGVRNCPq
Bouwen aan de stad
)GGTUXQGIVGTCCPVQGFCVpYGOQGVGPXQQTMQOGPFCV
FQQTEQTQPCGEJVCNNGUUVKNMQOVVGNKIIGP*GV%QNNGIGYKN

Informatie
.QUNKIIGPFGUVQGRVGIGNUGGPMCRQVVG
NCPVCCTPRCCNQHXGTPKGNFGURGGNVQGUVGNNGP!
.CUVXCP\YGTHXWKNQHITQGPFCVPQFKICCP
QPFGTJQWFVQGKUGP\!$GNJKGTXQQTJGV
/GNFRWPV5EJQQP*GGNGP8GKNKI  
XQQT\CMGPKPFGQRGPDCTGTWKOVG<QYGTMV
W|OGGCCPGGPUEJQPGUVCF
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9GVJQWFGT4Q[)GGTUp9GDNĎXGPFQQTDQWYGPCCP
QP\GUVCFq

-ĎMQQMGGPUQRYYYUJGTVQIGPDQUEJPN*KGTKUXGGN
KPHQTOCVKGVGXKPFGPQXGTWYYĎM*GDVWXTCIGP
PGGOFCPEQPVCEVQROGVYĎMOCPCIGT 4KGMLG$QUEJ
VGNGHQQPPWOOGT  QHOCKNPCCT
YĎMIGTKEJVYGTMGP"UJGTVQIGPDQUEJPN4KGMLG\KVQQM
QR(CEGDQQM9ĎMOCPCIGT9GUVU*GTVQIGPDQUEJ
&G\GPKGWYUDTKGHKUGGPKPKVKCVKGHXCPFGIGOGGPVG
oU*GTVQIGPDQUEJ

www.s-hertogenbosch.nl

info@obboschveld.nl

Tekst: Hannie Borsetti
Foto's: Nicole Pakker

Groen en Spelen
Nieuwe aanplant in de wijk
De oplettende wijkbewoner heeft het vast al gezien, de gemeente heeft de zogenaamde inboet afgewerkt in de afgelopen maanden. Zo zien we onder andere bij de Fahrenheitstraat
en Van Musschenbroekstraat langs de gevels van de woonblokken nieuwe struiken. Bij de renovatie was er door steigers
veel groen kapot gegaan, dat is nu hersteld.

Behouden linde in het Groene Hart van Boschveld
en Celsiusstraat. Ondanks langdurige tegenstand van de wijkraad en de werkgroep Groen en Spelen gaan daar nagenoeg
alle bomen tegen de vlakte. De bouw wilden we niet hinderen,
maar wel dat er zes grote bomen gespaard zouden blijven. Het
had prima gekund, maar de gemeente is tot het bittere eind
halsstarrig gebleven. Mensen, wat kost zoiets veel energie, tijd
en geld. Superjammer. Op 22 april zijn er 14 bomen gekapt en
volgend jaar komen daar nog eens zeven bomen bij als het
aan de gemeente ligt. Weg natuur… Via een beroep bij de
rechtbank proberen we nog een aantal grote bomen, die voor
parkeerplaatsen moeten wijken, overeind te houden.

Bloeiende natuur en nieuw groen aan de
Paardskerkhofweg

Groene gevel met bloeiende clematis (Paardskerkhofweg)

Hart van Boschveld
Veel mensen binnen en buiten de buurt hebben al gereageerd
op onze nieuwste aanwinst. De mooie, robuuste houten
banken bij de Boschveldtuin die gemaakt zijn van Stadshout,
trekken publiek. Het hout is van bomen uit Nuland. De grijze
stroken die je in het hout ziet, zijn ontstaan omdat er in de
Tweede Wereldoorlog granaatinslagen zijn geweest. Op één
plek zie je de scherven nog zitten als zwarte deeltjes. Wat een
verhaal! Hopelijk lukt het de Stichting te zijner tijd ook om een
QR-code op de banken te zetten; dan kun je die direct scannen en informatie lezen.
De bank bevindt zich rondom de boom ter herinnering aan
Kees Heemskerk en moet bewoners met elkaar verbinden, dat
was waar Kees ook voor stond. De bank
heeftzélfs in de 1,5-metersamenleving
deze functie al goed bewezen (zie
voorpagina).

Ondertussen zitten we in een lente die wel zomer lijkt met een
droogte die hopelijk niet weer maandenlang gaat duren. Er is
maar één goede remedie tegen droogte en hitte namelijk veel
groen in lagen laten groeien; hoge bomen, lage bomen,
struiken en allerlei andere aanplant. Waar geen bomen kunnen
staan werkt groen tegen een gevel ook verkoelend. Bovendien
levert dat een wonderlijk mooi gezicht op (zie foto links).
De BIM heeft al haar best gedaan met het vergroenen van de
zogenaamde zaagtanden op hun bedrijventerrein bij het BAC
aan de Paardskerkhofweg. Er zijn veel bomen, struiken en
bakken met planten gekomen. Het ziet er meteen een stuk
vriendelijker uit. Het is weliswaar eigen terrein, maar je mag ervan genieten en doorheen lopen naar de Parallelweg of even
op de 'krukjes' gaan zitten.

Speelaanleiding in de wijk
Het plein achter de Kamerlingh Onnesstraat heeft lange tijd
geen liggende boomstam gehad, want ook zo'n element in de
openbare ruimte moet worden gekeurd voordat deze er neergelegd mag worden. De laatste speelboom was afgekeurd en
dan moet de betreffende ambtenaar, Jasper Maas, uitkijken
naar een nieuwe. Die wordt binnenkort geplaatst! ●

Groene Hart
Het Groene Hart-park wordt aan de
zijde van de Oude Engelenseweg pas
in het najaar ingeplant dus het blijft nog
een tijdje een kale boel. Gelukkig staan
er nog een paar volwassen lindes
overeind, dat geeft wat groen.
Hopelijk zijn de nieuwe bewoners ook
goed in het scheppen van nieuwe natuur, want een nieuwbouwproject zorgt
tot nu toe ook bijna altijd voor een
enorme kaalslag.
Dat zien we ook aan de andere zijde
van het langgerekte park, bij de Edison-

Nieuwe aanplant aan de Paardskerkhofweg
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Tja, het is een cliché om het ook hier nog maar eens te zeggen, maar wat zijn het toch rare tijden! Onlangs was ik op
een vrijdag aan het tuinieren in onze buurtmoestuin en wat
een grappige 'dans' ontstaat er dan van gezellige tuinders
die elkaar vooral maar niet proberen te knuffelen. Dit lukt
best aardig, behalve bij de kindertjes die net bezig zijn met
hun prinsessenverhaal (ook belangrijk!). Haha die staan
plots voor je neus.

Kleurrijke natuur in de Boschveldtuin

Aangepast tuinieren
Op dit moment is de tuin, gelukkig, nog gewoon open. Voor alle
bewoners van Boschveld, die net als ik, geen tuin of balkon
hebben is dit heerlijk. Toch even naar buiten kunnen en wroeten
in de aarde en luisteren naar de vogeltjes. We hebben wel extra
regels ingesteld voor ieders veiligheid. Zo mag je met maximaal
drie personen tegelijk tuinieren in de tuin en het is belangrijk dat
iedereen minimaal 1,5 meter afstand probeert te houden. En
verder, ja je kent het wel: je mag momenteel niemand onderkuchen of -niezen en al helemaal niemand knuffelen haha. Deze
maatregelen lijken tot nu toe effectief, want volgens mij heeft
nog geen enkele Boschveldtuinier het coronavirus opgelopen.
Gelukkig maar.
Verder gaat het leven in de tuin gewoon door. Apart is dat. De
wereld is ziek, maar je merkt er niks van in de natuur. De insecten zoemen rond en allerlei planten schieten op uit de grond.
Het is zo een heerlijk lentegevoel.

Slijmerige oorlogsvoering
Naast de huidige medische oorlog die gevoerd wordt, voer ik ieder jaar mijn persoonlijke oorlog in de tuin. Nu na vier jaar geef
ik nog steeds niet op. Ieder jaar zet ik de meest prachtige jonge
plantjes in mijn bak en veldje, regelmatig met behulp van onze
tuingoeroe Jeanne, om na twee dagen weer moeilijk naar mijn
bak te staren. U raadt het vast, ik heb last van slakken! Die slijmerige, zwervende met huis of dakloze naakte beesten die
nooit zo redelijk zijn om de oogst met mij te delen. Nee, zij wil-

Tekst: Katharina Verhagen
Foto's: Katharina Verhagen, Pixabay.com

len alles. Het is nooit 50/50. En het liefst knabbelen ze op mijn
jongste grut dat daardoor slechts een kort leven beschoren is.
Peultjes, snijbonen, worteltjes… en zelfs de prachtige pompoenen nemen ze te grazen. Hahaha, ja het is frustrerend en komisch tegelijk.
Zoals jullie vast wel weten, proberen wij in de tuin zonder chemische bestrijdingsmiddelen te werken. Dit zijn natuurlijk allemaal prachtige idealen, maar goed… ik moet ook eten! Daarom
heb ik toch een wijze gevonden om met mijn slijmerige vrienden
af te rekenen, zonder daadwerkelijk gif te gebruiken. Men
neme: goedkoop bier. Dit mag van iedere supermarkt afkomstig
zijn, zolang het maar niet te lekker is (dan drink je het misschien zelf op). Je hoeft het niet te koelen, daar geven onze
vrienden niet om. Ook niet om ijsklontjes of citroentjes.
Vervolgens plaats je een klein bakje of kommetje in je bak. Dit
doe je nabij de gewassen die je wilt beschermen. Je plaatst het
bakje in de aarde en zorgt ervoor dat de rand ter hoogte van de
aarde zit. Ik bedoel hiermee, dat een slak die vrolijk aan komt
slijmeren, er zo tjoep in kan glijden. Maak het ze zo makkelijk
mogelijk! Vul het bakje vervolgens voor de helft met het el cheapo bier.
Wanneer je de volgende dag terugkomt, zul je waarschijnlijk al
één of meerdere verdronken slakken in je bakje treffen. Ik laat
het bakje meestal een paar dagen in de bak zitten. Vervolgens
gooi ik het leeg tussen de planten en spoel ik het om. De gemarineerde, dode slakken kunnen dan eventueel nog opgepeuzeld
worden door een merel met een voorkeur voor het el cheapo
bier.
Het bakje vul ik vervolgens weer tot de helft met bier, waarna
het buurtcafé weer geopend is.
Heeft u ook last van ongewenste, slijmerige contacten? Profiteer dan van mijn ervaring en begin ook uw eigen buurtcafé tussen de peulen en wortels!

Als je slakken bier geeft, eten ze niet van de planten
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. Helaas gaat het gezamenlijk tuinieren op de vrijdagmiddag nu niet door in verband met Corona. Je bent alsnog iedere dag welkom om eens
door de tuin te wandelen en/ of je vragen aan ons te sturen via
de e-mail. ●

Boschveldoverleg maandag 11 mei gaat online door!
Op 16 maart is het Boschveldoverleg helaas niet doorgegaan
vanwege de coronamaatregelen. De onderwerpen die op het
programma stonden zijn toen niet besproken. Toch gaan de ontwikkelingen in de buurt door, vooral rond Vlek 3 van de voormalige basisschool. Het geplande onderwerp over de resultaten
van een onderzoek naar de schoolkeuze in het basisonderwijs in
Boschveld zal op een later moment gepresenteerd worden. Intussen is voor het EKP-terrein informatie over het plan op de
website www.ekp-denbosch.nl beschikbaar. Daar is tot 15 mei
ook een enquête in te vullen over wat je belangrijk vindt.
Op 11 mei is er een online Boschveldoverleg om toch door te
gaan. Mensen die eerder geweest zijn, krijgen ongeveer vijf dagen van tevoren de agenda met een eenvoudige link, waarmee
ze mee kunnen doen met de online-bijeenkomst. De bijeenkomst is van 20.00 tot 21.00 uur, maar je kan al vanaf 19.45 uur
'naar binnen'. Wil je meedoen, maar ben je nog niet eerder ge-
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weest bij een Boschveldoverleg, stuur dan een mail naar
info@obboschveld.nl. Je ontvangt dan de agenda met link.
De volgende onderwerpen zullen we bespreken:
Ten eerste wordt door BrabantWonen toegelicht wat gedaan
wordt aan het onderhoud van de leefomgeving (zoals voorkomen illegale stort) rond de zeven flats die de komende jaren vernieuwd worden.
Ten tweede horen we graag van de diverse groepen en professionals waar ze in deze coronatijd mee bezig zijn én waar ze tegenaan lopen. Wat valt je zelf op in de buurt en zijn er volgens
jou nog specifieke behoeften om te bespreken? Kan het OBB
daaraan nog iets bijdragen?
Ten derde zijn er mededelingen van de OBB-werkgroepen, die
ingaan op wat er zoal gebeurt in Boschveld. Als er nog tijd is dan
worden de cijfers 2019 van het Meldpunt en van KOO-Wijkplein
nog toegelicht door de gemeente en Farent. Leuk als je er (digitaal) bij bent! ●

Weer naar school

Tekst: George van der Zande
Fotocollage: Anouk Schipper
Op 11 mei gaat basisschool 't Boschveld
weer open, maar wel op halve kracht.
Het wordt nog een gepuzzel om alles in
goede banen te leiden. Intussen staat
het team van Anouk Schipper, directeur
van de school, te popelen om weer te
beginnen. Ook de kinderen hebben er
weer heel veel zin in. Het was een bijzondere tijd, maar Anouk en haar team
kijken met grote tevredenheid terug op
de thuisonderwijsperiode.

Op 16 maart gingen alle scholen vanwege
de coronacrisis op slot. Het kwam niet als
een verrassing, maar het zorgde er wel
voor dat Anouk Schipper en haar team in
korte tijd een plan moesten maken voor het
leren op afstand. "We besloten om lespakketten samen te stellen voor de leerlingen,
opdrachten klaar te zetten en deze door de
ouders op te laten halen. En dat hebben we
samen met de ouders en de kinderen toch
maar mooi voor elkaar gekregen, dat was
heel knap. In het begin hebben we bewust
niet gekozen voor het aanbieden van online
leerprogramma's. Dat zijn we een paar weken later gaan doen. Voor ons was dat ook allemaal nieuw.
Eerst hebben we laptops geregeld voor kinderen die hier niet
over beschikten. Niet ieder kind beschikt over een laptop, zeker niet in een gezin waar meer kinderen zijn. Via onze school
hebben we laptops uitgeleend, dat was heel fijn voor de ouders
en de kinderen."

Goed contact
"Het contact met de ouders en de kinderen is goed gegaan.
Het contact gebeurde vooral telefonisch. Iedere leerkracht belde steeds een groepje ouders op om waar nodig ondersteuning te bieden en vragen te beantwoorden, maar ook om even
te kletsen over hoe het ging. Het is een uitzonderlijke situatie
voor de ouders, de kinderen en voor ons als school. Ouders
zijn ouders en geen leerkracht, ze moeten het wel allemaal
kunnen behappen. Je moet hen niet overvragen bij het aanbieden van leerstof, want dan gaat het niet goed. Dat betekent
wel dat we niet alle leerstof hebben kunnen afwerken, maar
dat gaan we vast de komende tijd wel inhalen."
"Het is wel mooi dat kinderen en de ouders in de verplichte
thuisperiode andere dingen hebben geleerd. Zij zijn op een andere manier met elkaar contact gaan zoeken. Ze hebben geleerd om op een andere manier buiten te gaan spelen of spelletjes te bedenken. Ze worden dan heel creatief. Wat kinderen
gemist hebben op school halen we linksom of rechtsom zeker
in. Kinderen staan niet stil, die ontwikkelen zich door." Over de
onderlinge samenwerking is Anouk heel tevreden. "Ik ben heel
blij over hoe het is gegaan. We hebben met alle ouders contact
gehad, hen vaak feedback gevraagd en wederzijds elkaar
complimenten gegeven. Ouders zijn heel bereid om mee te
denken, dat is heel mooi. Er was heel veel begrip voor de situatie. Er was een goede afstemming over wat er nodig was om
verder te kunnen met elkaar."

Fijn op school
"De beleving van de kinderen daarentegen was heel wisselend. De eerste twee weken vonden ze het best fijn om thuis te
zijn, maar naarmate de tijd vorderde hoorde ik steeds meer: 'Ik
Tekst: Alfred Heeroma
Impressie: Dura Vermeer

wil zo graag naar school. We missen elkaar en we missen
onze leerkracht', zeiden ze. We kregen een heel mooie brief
van een meisje uit groep 6. Ze schreef: 'Als ik op school ben
denk ik: ik wil weer graag naar huis en nu ik thuis ben weet ik
hoe fijn het op school is'. Zo mooi om te lezen. Daar spreekt
veel waardering uit voor de school en haar leerkrachten! Ons
team is af en toe op school geweest om lessen voor te bereiden, maar ook om, op gepaste afstand, met elkaar te kunnen
praten over hoe het gaat. Via online verbinding belegden we
korte bijeenkomsten om de voortgang af te stemmen. Gelukkig
is niemand van de collega's besmet geraakt. Hopelijk blijft het
zo. Ik denk wel dat iedereen dit als een bijzondere tijd heeft beleefd. Je moet er maar niet al te veel bij nadenken. We gaan
samen met de kinderen en het team veel aandacht aan deze
periode schenken, want ieder kind beleeft dit op zijn of haar
manier."

Weer beginnen
"Nu gaan we weer beginnen, dat moeten we goed voorbereiden. We gaan voor 50% open en dat betekent dat kinderen
deels naar school zullen gaan. We gaan met ouders afstemmen hoe we dat gaan organiseren. Belangrijk hierbij is: hoe
houden we afstand naar elkaar toe. Immers de ouders brengen
hun kinderen straks weer naar school. Daarnaast moet Iedereen weer zijn/haar vertrouwde plek terug zien te vinden, maar
wel conform de richtlijnen van het RIVM. De kinderen onderling
hoeven niet op anderhalve meter van elkaar te blijven. Da's
wel heel fijn, anders gaat het niet lukken. Wij als leerkracht en
ander personeel moeten dat zoveel mogelijk wel. Dat vraagt de
nodige discipline en daar moeten we het met elkaar wel over
hebben. Los daarvan staat mijn team te popelen om weer te
beginnen, want fysiek lesgeven hebben we enorm gemist. Net
als de kinderen. Boschveld is ook een heel warme wijk, dat
hebben we wel ervaren. We hebben er ook alle vertrouwen in
dat het gaat lukken. Het is voor iedereen een pittig proces dat
we later zeker gaan evalueren, want we kunnen hier alleen
maar van leren." ●

Oude Vlijmenseweg

Het College van B&W heeft besloten om de parallelweg lang de Oude Vlijmenseweg, tussen de Boksheuvelstraat en Oude Engelenseweg af te sluiten. Dit stuk
wordt nu vaak gebruikt als parkeerplaats door forensen en bezoekers van de Brabanthallen. Dit wordt al jaren gedoogd.
In september wordt begonnen met de nieuwbouw van WeenerXL en is afsluiting
noodzakelijk. De toegangen worden fysiek afgesloten met betonblokken en bebording. Langs het bouwterrein komt een hekwerk waar alleen bouwverkeer doorheen
mag. De bouw zou eind 2021 afgerond moeten zijn. Uiteindelijk zullen er 900 tot
1000 mensen komen te werken in de nieuwbouw en worden er op jaarbasis 17.000
bezoekers verwacht. ●

Impressie nieuwbouw WeenerXL
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Denkend aan Boschveld
Door Boschveld loopt een denkbeeldige scheidslijn. Die lijn
wordt gevormd door de Copernicuslaan. Aan de ene kant liggen de winkels, zit de BBS, staat een kerk en zit in feite ook
het bedrijventerrein van de BIM. Aan de andere kant staan alleen woningen en zijn er nagenoeg geen voorzieningen
(meer). Ja de WereldKeuken en Fietswerkplaats zitten verscholen, maar dit is weinig vergeleken met die ene kant waar
alle andere voorzieningen zitten.
Je vraagt je af of die scheiding ook geldt voor bewoners. In
vroegere jaren was deze er wel. De kinderen van de ene kant
mochten buiten school om eigenlijk geen contact hebben met
de andere kant. Dat wil niet zeggen dat dit contact er niet was,
maar toch. Ook als ik naar de bezoekerslijst van het Boschveldoverleg kijk, kan ik me niet onttrekken aan het idee dat de
ene kant hierbij er in meerderheid onderdeel van uitmaakt.
Aan beide kanten van de Copernicuslaan is de afgelopen jaren
nieuwbouw gepleegd, al is het aan de andere kant vooral in de
vorm van huurwoningen en aan de ene kant vooral van koopwoningen. Als het gaat om renovatie lijkt de ene kant evenredig te zijn aangepakt als de andere kant.
Nu kan ik wel proberen de buurt in tweeën te delen, maar uiteindelijk zijn het toch de mensen en niet de stenen die bepalen
of er een scheiding is. Door alle initiatieven die de afgelopen
jaren hebben plaatsgevonden, is die menselijke scheiding wel
minder geworden, maar dat wil niet zeggen dat deze helemaal
weg is. Een volksbuurt is Boschveld allang niet meer en ook
niet meer die criminele buurt die het ooit is toebedacht.

Ook hier geldt, het is er nog wel, maar een stuk minder.
Boschveld verandert, langzaam. Waar men er vroeger liever
niet voor uitkwam dat men in deze buurt te woonde, zijn steeds
meer bewoners nu wel tevreden. Een tweede Paleiskwartier,
zoals de gemeente het ooit wilde, zal het wel niet worden,
maar je kan het ook niet vergelijken met bijvoorbeeld Deuteren
(hoewel ook die wijk verandert).
Nu in deze coronatijd kan een buurt haar ware gezicht laten
zien. Komen de bewoners voor elkaar op, werken ze samen
om dit ellendige virus te verslaan? Het lijkt er wel op, al werkt
lang niet iedereen mee. Maar goed, wat heb je aan leefbaarheid als iedereen doodaat? Dus maken de meeste bewoners
er het beste van, ieder op zijn/ haar eigen manier. Dat is goed,
zolang je elkaar waardeert. Er is ook meer rust, nu er in de
Brabanthallen geen activiteiten zijn, meer mensen thuiswerken
enzovoort. Wel zal het virus van de eenzaamheid meer kans
krijgen, daar moeten we dus wel voor waken.
Als de bewoners in staat zijn om fysieke en sociale scheidslijnen te doorbreken, dan komt het vast wel goed. Een soort van
samen uit, samen thuis. Of de toekomst nog hetzelfde zal zijn
als het verleden, ik denk het niet. Sterker nog ik denk dat deze
crisis het moment is om eens na te denken wat je met die toekomst wilt.
Droom daarom nog maar eens van wat je zou willen. Hopelijk
kun je je dromen dan ook ooit eens realiseren.
De Denker ●

 
  
 

  
   
 


 

  

Ook spelen is aan regels gebonden (foto Nicole Pakker)

Agenda komende 2 maanden onder voorbehoud
Datum
Maandag 11 mei
Zaterdag 13 juni
Dinsdag 23 juni
Maandag 6 juli
16

Tijd
20.00
12.00
19.30
19.30

Wat
Boschveldoverleg
Reparatiestraat
Ledenvergadering OBB
Boschveldoverleg

Waar
Online (link wordt nog verstuurd)
Copernikkel
BBS
BBS

Door Wie
OBB
Dienstencentrum
OBB
OBB

