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Binnen bij de Boschvelder
Deze ochtend loop ik binnen bij Barbershop Brabant. Hier ontmoet ik eigenaar Rafik, die druk in de weer is met de tondeuse. Bij gebrek aan een baard,
kom ik maar langs met mijn camera en notitieboek.

Barber Rafik vindt goed contact met zijn klanten belangrijk

Sociaal

Ik ben blijkbaar niet de enige die voor een praatje naar Rafik komt, in de kappersstoel zit een klant die speciaal vanuit Engelen naar Boschveld komt voor een knipbeurt. Ik vraag hem waarom hij een barber uitkiest: "Ik baseer mijn keuze vooral op
de klik die ik met iemand heb. Het is toch een vorm van ontspanning. Een moment
dat je even de controle uit handen geeft." Gesprekken gaan over het weer, voetbal,
corona en het 'serieuze leven'. Het is niet gek dat de klik belangrijk is, want veel
klanten komen wekelijks bij Rafik. "Uiterlijk is belangrijk voor mijn klanten. Zeker
als ze uitgaan", vertelt Rafik.

Boschveld

Rafik's klantenkring is uiteenlopend. Sommigen komen vanuit elders in Brabant,
maar er is ook aanwas vanaf het station en de Onderwijsboulevard. "Dan googlen
ze gewoon op 'barbershop in de buurt' en komen hier terecht. Of studenten gaan
een worstenbroodje halen en zien mij dan aan het werk." Voor Rafik is de Copernicuslaan een perfect plekje. Parkeergelegenheid bleek ook een belangrijke overweging, "Dat is hier makkelijker dan in de stad." Zelf woont Rafik drie straten verderop
en komt dus lekker met de benenwagen. Hij woont al 21 jaar in Boschveld en kan
eigenlijk niks bedenken wat de buurt nog mist.

Ondernemen

In januari opende Rafik zijn zaak. Na twee maanden moest hij alweer sluiten vanwege de coronacrisis. Dat was niks voor Rafik, het liefst staat hij namelijk alle dagen in de salon, "Ik ben een echte workaholic." Voorheen werkte hij in een barbershop van iemand anders, maar hij wilde graag zijn eigen tijd kunnen indelen.
Bovendien leek een onderneming hem een leuke uitdaging. Met zijn positieve instelling lijkt Rafik geknipt voor deze taak. Hij heeft bovendien goed contact met zijn
winkelburen en geeft met een glimlach toe dat hij sinds januari wel meer worstenbroodjes eet. !

Gedicht van Friso Woudstra
dagen
zijn niet makkelijk
ook al vallen sommige uurtjes
best wel mee
je hebt heel wat om handen
en doet
wat je ermee kan
en daarom zet ik mijn gevoel
op de melodie
van een roman

nachten
zijn ook hachelijk
waar we ons niet kunnen verweren
tegen dromen
die ons wakker houden
je ligt stil in je gedachten
zonder executie
van je plan
daarom zet ik zelfs mijn dromen
op de melodie
van een roman

Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels
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ICT, data en BAC worden de mix in het nieuwe innovatiedistrict
Het Boschveld Ambacht Centrum (BAC) heeft een nieuwe
frisse kleurrijke website met een nieuw logo en een mooie
aansprekende presentatie van de ambachtslieden. Het
BAC is inmiddels een begrip in de buurt en de stad. Het
wordt straks onderdeel van klein 'Silicon Valley' aan de
Spoorzone. Patrick Kloth, voorzitter van het BAC en tevens eigenaar van Kleefkracht, is enthousiast over dit
plan, maar zijn enthousiasme gaat nog verder. Samen met
de Spijsbereiders en de horeca organiseert hij Strandje
Beton, ofwel beleef de Indian Summer in de voortuin van
zijn bedrijf.

(oude) ambachten samen te laten komen. Zo krijgt SPARK
Makers Zone als 3D specialist straks een belangrijkere positie
in dit gebied. Patrick: "SPARK is een unieke grote creatieve
werkplaats vlakbij het BAC. Hier vind je een state-of-the-art innovatief machinepark. Uniek in samenstelling en open voor iedereen om ideeën te bedenken, te creëren en te realiseren
met behulp van deze nieuwe technologie. Wij als BAC maken
er al gebruik van, we leren er ook van. Verder is samen met
Studio Solarix het idee geopperd om een innovatief zonnepaneelcentrum te bouwen op dit complex met sensoren die van
alles kunnen meten, onder andere de weersomstandigheden."

In de kleurrijke vergaderkamer worden Michael en ik gastvrij
ontvangen door Patrick Kloth. "Zullen we maar beginnen met
Strandje Beton, het Bossche strand zonder zand?" vraagt Patrick. Goedgekeurd! "Het is een initiatief van mij, café Buurt en
de Spijsbereiders. De Spijsbereiders zijn tijdelijk in het BAC
gevestigd. Het zijn jonge creatieve mensen die prima passen
bij ons en die alles uit de kast halen om van wat ze organiseren een culinair feest te maken. En zo werd 'Strandje Beton'
bedacht, er mocht wel weer iets gebeuren in Boschveld. Het
vindt plaats in de twee middelste weekenden van september.
We willen er een mooi feestje van maken en op het grasveld
van Kleefkracht genieten van verse vis, mosselen en de lekkerste wijnen en de koudste bieren. Op ons dak komt, als verwijzing naar de zee, een vier meter hoge octopus, gemaakt
door Eric van Dongen van het BAC. Hopelijk gaan de wijkbewoners het ook leuk vinden. Zo'n evenement gaat vast voor
extra bezoekers zorgen en dat is ook goed voor het BAC." ↓

Innovatiedistrict

"Dat betekent dat dit gebied waar we nu zitten straks helemaal
wordt omgeturnd tot een innovatiedistrict. Ook dit deel van het
complex wordt helemaal verbouwd. Wel worden we iets kleiner
en gaan we ook verhuizen binnen dit complex. Dit innovatiedistrict moet straks een waardevolle toevoeging worden voor de
stad, een meerwaarde als datastad. Er komen een aantal vierkante meters kantoor bij voor ICT- en databedrijven. Daar is
kennelijk behoefte aan in de stad. Ik vind het heel verstandig
om dit te bundelen, want zo krijg je kruisbestuiving. Wel moeten we ervoor waken dat ons BAC niet een te klein onderdeel
wordt in het geheel. Maar als BAC-voorzitter ben ik er om onze
belangen te behartigen. Het idee nu is dat dit gebouw van het
BAC deels weggaat of wordt gerenoveerd. Ons gebouw van
Kleefkracht zal wel blijven staan, maar het gebouw achter ons
zal deels nieuwbouw worden. Grosso modo zal eenderde
nieuwbouw zijn, eenderde SPARK en het BAC en eenderde
ICT en data.”

Bestaansrecht
bewezen

"Het is mooi dat de gemeente hun plannen
heeft bijgesteld en daar
zijn we als BAC ontzettend blij mee. Daar
hebben we best lang
op moeten wachten.
Maar we zijn er nog
steeds, we hebben –
denk ik – ons bestaansrecht wel bewezen. We krijgen nu
contracten van twee
keer vijf jaar. Wethouder Hoskam heeft dit
mede bedacht en staat
hier helemaal achter.
Dat is zeer positief,
want wij willen ook op
langere termijn onze
bijdrage blijven leveren
in dit gebied. In totaal
werken hier circa 20 tot
25 enthousiaste ambachtslieden. Belangrijk is wel dat we ons
blijvend bewijzen als
een innovatief centrum
en mee blijven bewegen en ontwikkelen. In
die zin omarmen we de
mix. En vooruitlopend
Nieuw initiatief: 'Strandje beton'; lekker eten en ontmoeten
op deze plannen hebben we een nieuwe
Van elkaar leren
website laten bouwen met frisse kleuren en een nieuw logo.
En zo komt het gesprek al snel op het plan van de gemeente
Het is goed om beeldend te blijven vertellen wat we doen. Dat
om het gebied rond het BAC te ontwikkelen, te transformeren
kunnen we straks bij de plannen goed gebruiken." !
tot een innovatiegebied. De bedoeling is om ICT, data en
Op 6 oktober is de raadsvergadering, dan wordt het plan voor het innovatiedistrict behandeld. Wij van de redactie gaan
de ontwikkelingen nauwlettend volgen en in de komende buurtkranten hier aandacht aan geven. Volgende keer willen we
bij SPARK op bezoek gaan.
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Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

De school is weer begonnen, iedereen is blij
In het Kindcentrum 't Boschveld is het nieuwe schooljaar
weer begonnen. Maar dit schooljaar is alles anders. Immers het coronavirus is nog steeds onder ons, dus waakzaamheid is geboden. Ondanks die wetenschap klinkt directeur Anouk Schipper niet minder enthousiast. Samen
met haar team is Anouk blij dat het schooljaar weer fysiek
een aanvang heeft genomen. En ook de kinderen en de ouders zijn blij.
Terwijl ik in de hal van het Kindcentrum wacht op Anouk Schipper zie ik kinderen ongedwongen leesboeken uitzoeken in de
schoolbieb. Ik proef positieve energie, en dat voelt prettig.
Anouk heeft samen met haar team het nieuwe schooljaar extra
goed voorbereid. "We zijn goed gaan nadenken hoe het nieuwe schooljaar vorm en inhoud te geven, dat hebben we samen
gedaan met de kinderopvang en het BBS-beheer. Natuurlijk
hoopten we dat het coronavirus zou zijn afgezwakt, maar dat
gebeurde niet. Dat betekende dat we de school coronaproof
moesten inrichten. Ook voor de ouders was dat jammer, want
ze mochten de kinderen niet naar de unit brengen. Alleen voor
de ouders van kinderen die voor de eerste keer naar school
kwamen is een uitzondering gemaakt, immers voor zowel het
kind als de ouder is een nieuwe school best een spannende
gebeurtenis. Dat ging allemaal heel goed. Het is wel zo dat ouders die een afspraak hebben binnen welkom zijn, maar wel
met een gezondheidscheck." ↓

maar ook de ouders waren heel blij dat hun kinderen weer
naar school mochten en dat ze de andere kinderen zagen. En
wij waren er ook helemaal klaar voor. Gelukkig hoeven de kinderen geen onderlinge afstand te houden, ook niet naar hun
leerkracht. Binnen de school kunnen we dus heel normaal met
de kinderen omgaan. We kunnen doen wat nodig is, dat voelt
voor de kinderen ook goed. Ze kunnen namelijk doen zoals ze
altijd doen. Wij als team moeten daarentegen wel onderling afstand houden."

Koffiemomentje

"Voor de start van de schooldag hebben we als team een koffiemomentje. Dan komen er allerlei zaken voorbij. Dat gebeurt
vaak aan de hand van de actualiteit. We communiceren juist
nu extra goed met elkaar. Dankzij de korte lijnen kunnen we
snel organiseren als het moet. Dat is het voordeel van een
team van 14 leerkrachten. Daarnaast hebben alle directeuren
wekelijks contact met het bestuur over de voortgang. Op het
moment dat er wijzigingen zijn, wordt dat meteen gedeeld met
het team. Het is een gekke tijd, ook voor de kinderen. We merken ook wel dat kinderen behoefte hebben aan regelmaat én
om iedere dag vriendjes en vriendinnetjes te zien."

Waakzaam blijven

"Mochten er toch kinderen ziek worden dan nemen we contact
op met de GGD voor nader onderzoek. Er wordt altijd overlegd
met de GGD en het bestuur over wat te doen in dergelijke situaties. Het komt er op neer dat we heel
alert en oplettend moeten zijn op alles
wat er op school gebeurt. Bij de ouders is er veel begrip over hoe we het
doen. Ze zien het liever ook anders,
maar snappen wel dat het zo moet.
Ouders houden zich ook heel goed
aan de afspraken. Er heerst een soort
van medeverantwoordelijkheidsgevoel.
Natuurlijk missen wij en de ouders het
onderlinge (fysieke) contact. Even een
babbeltje maken binnen de school,
even spontaan binnenlopen om iets te
vragen of om iets leuks te vertellen.
Maar het belangrijkste zijn de kinderen, dat het goed gaat. Daar doen we
het voor. In die context vinden de leerkrachten het heel fijn om weer aan de
slag te zijn met het geven van onderwijs. We zijn allemaal heel blij om weer
met de kinderen te kunnen werken."

Extra toetsperiode

"Het afgelopen schooljaar was ook
voor ons een bijzondere tijd. We weten
niet precies waar onze leerlingen nu
staan. Om die reden plannen we in oktober een extra toetsperiode om te
checken waar de kinderen nu qua leersituatie staan. Dat wordt dan het ijkpunt voor de invulling van ons verdere
lesprogramma. In die zin gaan we
meedoen aan een subsidieprogramma
van de overheid voor het wegwerken
van eventuele achterstanden. Dat
houdt in dat we een soort van verlengde schooldag gaan organiseren voor
kinderen die dat nodig hebben. Het is
Ena, Myria, Suleika, Selma, Thieu, Yasmin, Raphaël, Berkant, Guevara, en
vooral bedoeld voor kinderen die een
Benjamin, 10 van 108 kinderen die weer terug naar school gingen.
extra duwtje nodig hebben om het
schooljaar goed door te komen. Een
De eerste schooldag
leerkracht en een onderwijsassistent gaan dit traject begelei"Alle 108 kinderen waren er op de eerste schooldag. Dat was
den. Daarnaast gaan we ook kijken of we dit schooljaar meer
voor ons heel fijn. Zo hebben we het schooljaar op een mooie
leuke activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren." !
manier kunnen openen. Niet alleen de kinderen waren blij,
De school is nu enkele weken onderweg. Het blijven onzekere tijden, ook voor het team van het Kindcentrum Boschveld.
Ze hebben er naast het onderwijs geven een extra taak bij: waakzaam blijven. Dat gaat vast lukken, met dank aan de positieve houding en het niet aflatende enthousiasme van teamleider Anouk Schipper.
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Zernikestraat 2
☎ 073 • 822 5380 / www.kijkopkoo.nl
wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl

Koo Wijkplein
Boschveld open op
afspraak

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

Spreekuren Wijkplein
Wijkplein
Wijkplein Boschveld is open, maarSpreekuren
alleen op afspraak.
Voor het maken van een afspraak
Organisatie

Medewerker
Tijd
kunt u het onderstaande nummer
bellen. Dat kan maandagDag
t/m vrijdag van
08.30 tot 17.00
Bureau
Sociale
Tamara Marcos
Maandag
09.00 - 12.00
uur via
0800Raadslieden
- 3500 012 (gratis nummer)
ofTesouro
073 - 2068 888 (Whatsapp)
Buurtteam

Bettine/ Jill/ Laurette/ Tessa

Woensdag

10.00 - 12.00

De
het Buurtteam zijn ook weer bereikbaar
met het spreekuur
KOOhulpverleners
Wijkplein spreekuurvan
(Digi)Taal
Donderdag
10.00 - 11.00 op woensdagen
tussen
10.00
en
12.00
uur.
Ook
hier
alleen
op
afspraak.
Via
de
hier
boven vermelde
Farent Vrijwillige Thuishulp (VTH)
Wim Huiskamp / Marian Tuerlings
Donderdag
11.00 - 12.00
nummers kunt u een afspraak maken.
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 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel of email:
De
wijkwerkers, Gabor Martens & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail.
bas.van.boxtel@politie.nl

Gabor Martens : 06 - 2159 6447 of gabormartens@farent.nl
De
Gabor
Martens
Wim Smeets, houden geen apart spreekuur. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail
Wimwijkwerkers,
Smeets : 06
- 2159
4960 of&wimsmeets@farent.nl

Gabor Martens
Wim Smeets

: 06 - 2159 6447 of gabormartens@farent.nl
: 06 - 2159 4960 of wimsmeets@farent.nl

Vrijdag 16 oktober van
19.00 tot 21.00 uur
organiseert
Buurtteam Boschveld
samen met Boschveld
Actief

Buitenbioscoop
voor jong en oud!
De film blijft nog een
verrassing!
Neem een eigen stoel/
kleed mee, zorg voor
iets lekkers en sluit gezellig aan!
Locatie: ter hoogte van
Marconistraat
(achter de BBS)
Bij slecht weer gaat
het niet door!
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Wilt u een afspraak bij Sociaal Raadslieden?
Hebt u sociaal juridisch advies nodig? Of wilt u hulp bij het invullen van formulieren of het schrijven van een brief naar een instantie? De raadslieden helpen u graag, bijvoorbeeld met vragen over uitkeringen, toeslagen, belastingzaken, beslag op uw inkomen
of uw rechten als huurder.
Voor een afspraak belt u naar 073 - 6159 090. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur of op
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. !

Tekst: Arnoud Verhoeven
Foto: Renate van Rijnsbergen

Even kennismaken:
Arnoud Verhoeven, kinderwerker
in Boschveld / Deuteren
Van augustus tot en met november is er een nieuwe kinderwerker van Farent actief in de buurten Boschveld en Deuteren. De kinderwerker maakt onderdeel uit van het Buurtteam
van Farent.
Als kinderwerker ben ik actief op straat aanwezig om in contact te
komen met kinderen (4 tot 12 jaar) en organiseren wij structurele
activiteiten ten behoeve van talentontwikkeling, sport, preventie
en gezond en veilig opgroeien. Jullie kunnen mij bijvoorbeeld vinden tijdens Plein Actief op vrijdagmiddag achter BBS Boschveld
of de grote activiteiten zoals de Zomer Instuif of Herfstmiddag
waarbij wij kinderen uit heel West mogen ontmoeten. Zo ontdekken de kinderen spelenderwijs hun talenten en leren op een goede manier met elkaar om te gaan en te spelen. Daarnaast organiseren wij incidenteel activiteiten die voortkomen uit gesprekken in
de wijk met kinderen, ouders en andere bewoners. Ook geven wij
informatie aan ouders en ondersteunen hen bij hulpvragen.
In de maand september kom ik, samen met mijn stagiaire Renate,
op een aantal plekken in Boschveld en Deuteren om kennis te
maken met de kinderen en samen met hen buiten te spelen. De
flyer staat op pagina 5 afgedrukt. Wij hopen natuurlijk een groot
aantal kinderen te mogen ontmoeten.
Mocht u een vraag of een leuk idee hebben, neem gerust contact
met mij op: 06 - 2932 5705 of email
arnoudverhoeven@farent.nl !

Tijdelijk kinderwerker Arnoud Verhoeven
Tekst: Iggy van Gurp
Foto: Wim Smeets

Hallo allemaal
Mijn naam is Iggy van Gurp. Ik volg de opleiding Social Studies bij Avans Hogeschool in 's
Hertogenbosch. Ik zit in het derde leerjaar. Sinds begin september ben ik werkzaam als stagiair maatschappelijk werker in het Buurtteam, binnen Farent.
Als maatschappelijk werkers bieden we ondersteuning bij het omgaan van lastige situaties
en kansen in het dagelijks leven. Denk hierbij aan hulp bij gezondheid, financiën, relaties,
huisvestingszaken enzovoort.
Tijdens gesprekken ontleden we de hulpvraag en bekijken we wat de passende vervolgstappen zijn. Jouw persoonlijke doelen staan voorop: samen gaan we op zoek hoe we jouw
doelen kunnen verwezenlijken.
Wie weet ontmoet ik je in het komende jaar. Ik kijk er naar uit! !
Stagiair Iggy van Gurp
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Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, september 2020
Editie Buurtkrant Boschveld

‘Grenco wordt stoer gebied’
Het Grenco-terrein biedt in de toekomst ruimte voor data- en ICT-bedrijven en ambachtslieden. “Het wordt een stoer
gebied”, aldus projectleider Walter Stam.
Onlangs verscheen ‘Gr&co’, een visiedocument over de
toekomst van het terrein. Die toekomst doet recht aan de
huidige situatie, want behoudt deels de bestaande
aspecten en biedt onderdak aan werkplaatsen voor
ambachtslieden en data- en ICT-bedrijven. De ambachtsbedrijven, samengebracht in het BAC, hebben aan de visie
meegewerkt. Net als SPARK, een kenniscentrum voor
innovatie, creativiteit en samenwerking. SPARK is er nu
ook al te vinden.
Unieke mix
Walter: “Er komt een unieke mix van
ambachtelijk werk en data- en ICTactiviteiten in dit gebied. We heten
bedrijven welkom die de ruimte krijgen om
zichzelf verder te ontwikkelen.” Wat die
ruimte betreft: er is straks 25.000 tot
30.000 m2 aan kantooroppervlakte beschikbaar. Maar daar blijft het niet bij. ‘Gr&co’
voorziet ook in horeca en andere voorzieningen. Zo ontstaat een levendig gebied.
Hoewel de nadruk ligt op de bedrijvigheid,
gaan er ook mensen wonen. Er komen 100
tot 150 woningen en die zullen qua opzet,
doelgroep en stijl passen bij het innovatiedistrict waarin ze worden gevestigd.
De visie voor Grenco is een onderdeel van
de gehele ontwikkeling van het industriële
gebied aan de rand van Boschveld. Het
pand Grasso krijgt eveneens een functie als
zogeheten hotspot op het gebied van data
en ICT. Dit pand is volgend jaar klaar.
Uitwerking
Die visie is vastgesteld door het College van
’s-Hertogenbosch. Begin oktober wordt het

aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna begint het
eigenlijk pas: het maken van concrete plannen. “Die
uitwerking is een zaak van diverse partijen. Daar horen
ook de bewoners van Boschveld bij”, belooft Walter. “Ze
worden nadrukkelijk betrokken bij de verdere ontwikkeling.” Walter noemt het terrein “een stoer gebied, waar
een kruisbestuiving plaats gaat vinden tussen data, ICT,
innovatie en ambachten. Tel daarbij op dat we ook in de
gebouwen en omgeving oud en nieuw in balans brengen
en het resultaat wordt een prachtig gebied.”

Grenco wordt een gebied voor data/ICT en ambachten.

Laat de regen maar komen
Het lijken oninteressante kuilen, maar het zijn ingenieuze constructies: wadi’s. In Boschveld zijn er vlak bij de
Paardskerkhofweg diverse aangelegd.
De klimaatverandering heeft gevolgen. Tijden van langdurige droogte komen steeds vaker voor, net als korte
extreem hevige buien. Met wadi’s proberen gemeenten de
gevolgen letterlijk op te vangen. Dat gebeurt ook in
Boschveld.

Water opvangen
Jeroen Kortooms is bij de gemeente adviseur op het gebied
van water, riolering en klimaatadaptatie. Dat laatste wil
zoveel zeggen als: inspelen op de klimaatveranderingen.
Vervolg op pagina 8.
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Bij de wadi’s komen al zijn specialismen samen.
“Het werkt als volgt”, legt Jeroen uit. “De wadi is op het
eerste gezicht een greppel of een kuil, waarin water wordt
opgevangen als het erg heeft geregend. Dat water komt
van pas als het later weer lange tijd droog is.” Onder in de
wadi’s zitten putten. “Zo’n kuil kan overstromen en dan
krijgen we alsnog de wateroverlast die we juist willen
voorkomen. Vandaar de putten. Het water wordt zo
afgevoerd via bestaande regenwaterriolen naar het
Westerpark.”
Niet overal
Wadi’s – het woord staat voor Water Afvoer Drainage en
Infiltratie – kunnen niet overal worden aangelegd. “In het

noorden van de stad is er kleigrond en daar kan het water
amper of niet doorheen. Dan heeft een wadi geen zin. In
Boschveld gelukkig wel.” Nog een geluk: de wadi’s worden
aangelegd op plaatsen waar de gemeente toch al bezig is
met het renoveren van een straat, veld of buurt. “Dat was
hier dus ook het geval.”
Op de vele momenten dat een wadi niet gebruikt hoeft te
worden, is het nog altijd een aanwinst. Ze worden beplant
door de gemeente, zodat de buurt weer wat groen erbij
krijgt.

De wadi’s in Boschveld aan het einde van een droge zomer.

Zit u goed in uw vel?
Boschveld is één van de vier buurten waar gericht wordt gewerkt aan een Positieve Gezondheid van de inwoners. Dat
begrip staat voor meer dan ‘Ik ben niet ziek’.
Uit het tweejaarlijkse onderzoek van de gemeente blijkt
dat inwoners van Boschveld zich minder gezond voelen
dan gemiddeld in ’s-Hertogenbosch. Dat geldt trouwens
ook voor de bewoners van Hambaken, Gestelse buurt en
Graafsepoort. In die buurten gaat daarom, zodra corona
dat mogelijk maakt, het programma Positieve Gezondheid
van start. Positieve Gezondheid gaat over goed in je vel
8

zitten, je gezondheid onderhouden, een fijne leefomgeving hebben en redelijk onafhankelijk je eigen leven
kunnen leiden.
Er komt een actieprogramma en dat wordt de komende
jaren uitgevoerd. Vanwege corona laat dat echter nog
even op zich wachten.

Vlek 3: woningen verkocht
Alle koopwoningen van bouwplan Vlek 3 zijn verkocht. De kopers moeten nog wel een jaar geduld hebben.

De bouw in Vlek 3 is begonnen.
De bouw liet vanwege langlopende procedures even op
zich wachten, maar als deze buurtkrant verschijnt is de
fundering gelegd. Het is met 32 appartementen, vijf
bouwlagen en nog eens twaalf grondgebonden woningen
een flink project – het verklaart waarom het wel even
duurt voor alles klaar is.

Cees Robbemond is projectontwikkelaar bij bouwbedrijf
Van Wanrooy uit Geffen en vertelt dat het werk voor de
aannemer er naar verwachting in het derde of vierde
kwartaal 2021 op zit. “En dan moet ook de bestrating en
de rest van het openbaar gebied nog worden verzorgd.
Maar eind volgend jaar zal alles klaar zijn.”

Nog veel wijkgeld beschikbaar
Bijna € 6.000 is nog beschikbaar voor initiatieven van bewoners in Boschveld. Ruim € 6.500 is al uitgegeven.
Bewoners en bewonersgroepen kunnen geld aanvragen
om Boschveld socialer, veiliger of mooier te maken.
Hoewel de gemeente formeel toestemming geeft voor de
bestedingen, is het een eigen bewonersadviesgroep die
erover beslist.
Een lange reeks initiatieven kreeg dit jaar al geld. Zo
worden komend najaar gastvrouwen en -heren van
Copernikkel getraind in hun werk. Die training staat in het

teken van sociale vaardigheden en zou al eerder plaatsvinden, maar moest vanwege corona worden uitgesteld.
Corona is er waarschijnlijk ook de oorzaak van dat er
sowieso minder wijkgeld is uitgegeven dan andere jaren.
Er ging geld naar een uitstapje naar attractiepark
Hemelrijk in Volkel, de jaarafsluiting van de basisschool, de
buurtkrant, het corona-proof maken van enkele locaties,
een deur in een brandgang, de viering van nationale
vrouwendag en een schuim-discoparty.
9

‘Of ons werk zin heeft, vraag je?’
Door corona gingen de deuren van wijkplein Koo in de BBS dicht, terwijl de behoefte aan hulp en advies juist groeide.
Wijkpleincoördinator Muna Mohamed is blij dat er weer afspraken worden gemaakt.
“Vraag me niet hoe ze het voor elkaar kregen, maar het is
nogal wat mensen gelukt om mijn huisadres te achterhalen. En dan stonden ze ineens voor mijn deur, met vaak
een brief in hun hand die ze van een instantie hadden
gekregen. ‘De BBS is dicht en ik heb nu echt hulp nodig.’ In
de deuropening, met anderhalve meter afstand, deed ik
dan mijn best om zo goed en kwaad als het kon zo iemand
van dienst te zijn. Maar dat is natuurlijk geen doen. Dat
was dan ook het moment dat ik met collega’s ben gaan
overleggen. Zo kan het niet langer, stelden we vast.”

Hardnekkig
Wat niet wegneemt dat geldgebrek een hardnekkig
probleem is. “Ik mocht ooit een jongeman helpen, waarvan ik jaren eerder zijn moeder had bijgestaan met
vergelijkbare vragen. Het is waar: geldzorgen gaan vaak
over van ouders op kinderen.” En dus bedacht Muna met
collega’s een project om basisschoolkinderen meer over
geld te leren.

Indrukwekkend
Muna is al sinds de lancering van de naam Koo coördinator
van de Boschveld-vestiging van het wijkplein. “Die naam
was toen nieuw, maar feitelijk bestaan we al een jaar of
veertien. Dankzij een goede campagne werd de nieuwe
naam trouwens snel bekend. Ik denk dat bijna iedereen in
de buurt Koo wel kent.”
Dat is maar goed ook, want nogal wat buurtbewoners
kunnen zo nu en dan wel wat hulp gebruiken. Die hulp
vinden ze bij enkele Koo-beroepskrachten, maar vooral bij
vrijwilligers. “Toen corona de kop opstak, besloten mensen
zoals ik al snel dat persoonlijk contact voorlopig taboe is.
We bleven telefonisch bereikbaar, maar de vestigingen
gingen op slot. Ik vond het indrukwekkend dat vooral de
vrijwilligers van geen wijken wilden weten.”
Ervaringsdeskundigen
Muna weet wel waarom. “De vrijwilligers zijn niet alleen
erg deskundig, het zijn vaak ervaringsdeskundigen.
Mensen dus die met problemen kampten, waar onze
klanten mee aankloppen. Als je de problemen van een
klant voelt, tja – dan wil je doorgaan. Maar dat was de
eerste maanden geen optie. We hebben nogal wat
vrijwillige medewerkers die juist extra risico lopen. Omdat
ze lichamelijk wat mankeren of al op leeftijd zijn.”
Mede dankzij de bij-de-voordeur-gesprekken die Muna en
andere collega’s voerden is Koo weer open, zij het alleen
op afspraak. Via website of telefoon melden mensen zich
en worden afspraken ingepland. Dat gebeurt veel. “We
spreken zo’n 75 tot 80 klanten per week. Dat is nogal wat,
ja. En ik kan je zeggen dat corona de behoefte aan hulp
alleen maar groter heeft gemaakt. Mensen verliezen hun
baan en zzp-ers hun klanten.”
Gebrek aan geld
In 80% van de hulpverzoeken draait het om geld. Of beter:
om het gebrek eraan. Al is dat bij iedere nieuwe klant niet
één, twee, drie duidelijk. “Het is begrijpelijk, maar ook
jammer dat veel mensen zich schamen voor geldzorgen.
Niet zelden blijft de hulpvraag eerst beperkt tot het
afhandelen van één aanmaning. Of we kunnen helpen een
betalingsregeling te treffen. ‘Verder gaat het helemaal
goed, hoor. Het gaat alleen om dit ene bedrijf dat op geld
wacht’.”
De vrijwilligers van Koo weten hoe subtiel kan worden
doorgevraagd. Soms is er een tweede of zelfs een derde
gesprek voor nodig alvorens het hele verhaal op tafel
komt. “Hoewel er dan nog niets is opgelost, is er dan al
wat bereikt. Het lucht enorm op als je je problemen kunt
delen. En nee, natuurlijk laten we het daar niet bij. We
begeleiden mensen om met geld om te gaan en bieden ze,
door de gemeente geleverde, schuldhulpverlening aan.”
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Wim Sme

“Het was een prachtig project, waarbij we kinderen een
klein beetje zakgeld zouden geven en vervolgens met hen
in gesprek gaan over wat met dat geld te doen. Hoe je
door later te gaan werken, meer geld krijgt. En dat geld
niet gerelateerd is aan problemen, zoals kinderen nogal
eens gewend zijn. Maar dat geld ook leuk is. Dat het fijn is
om geld uit te kunnen geven.”
Goede beslissingen
Via dat project zouden ook de ouders worden benaderd.
Er was aandacht voor gezond én betaalbaar boodschappen
doen, voor een ‘APK Financiën’ en er was een zogeheten
klapperproject. Daarbij leren die ouders om alle geld- en
andere administratieve zaken netjes te ordenen in mappen, in klappers dus. “Dat geeft overzicht, overzicht geeft

Koo is het informatie- en adviespunt
voor inwoners van de gemeente
‘s-Hertogenbosch. Bij Koo werken
beroepskrachten en vrijwilligers van
Farent, MEE, GGD en gemeente samen.
Ze helpen bij vragen over geld, zorg,
jeugd, gezin, wonen, vervoer, opleiding,
werk, dagbesteding en vrijwilligerswerk.
Bellen voor een afspraak kan gratis:
0800 3500 012. Voor meer informatie en
aanmeldingen is er ook website
kijkopkoo.nl.

eets (met hoed) en Gabor
Muna
Martens
Mohamed:
(rechts)
“Meer
in gesprek
geldzorgen
met wijkbewoners..
door corona”.

rust en rust zorgt dat je beter kunt nadenken en goede
beslissingen neemt.”
En toen kwam corona. Weg project. “Maar we gaan er vast
later nog mee aan de slag.” Overigens gaat het bij Koo
niet alleen over geld. Thema’s die ook vaak voorbijkomen
zijn scholing, opvoeding en taal. Stuk voor stuk onderwerpen waar Muna, haar collega’s en vrijwilligers veel vanaf
weten.
Zelf bellen
De vraag of de gesprekken met Koo nut hebben, leidt tot
een verbaasde blik bij Muna. “Of ons werk zin heeft, vraag
je? Ab-so-luut. Niet alleen lucht het op en hebben we
goede adviezen, we begeleiden mensen ook om zich
sterker en zelfbewuster te voelen. Om zelf problemen
onder ogen te zien en aan te pakken.”
Ze vertelt over een klant die wegens geldzorgen geen
beltegoed meer had. “Een paar keer vroeg ze ons om
telefoontjes met instanties namens haar te doen. Omdat
ze niet durfde of het niet goed kon. Een paar maanden
later vroeg ze weer om hulp. Of ze hier mocht bellen
omdat ze nog steeds geen telefoon had. Maar nee, wij
hoefden het gesprek niet voor haar te voeren. Dat kon ze
zelf wel.”

’t Is weer voorbij…
Zoals Gerard Cox ooit zong: het is weer voorbij, die
mooie zomer. Mooi was de vakantieperiode vooral voor
de kinderen uit Boschveld kinderen die zich lieten
vermaken door Boschveld Actief.
Cindy Damen is een van de vrijwilligers van Boschveld
Actief. Ze kijkt met voldoening terug op de activiteiten
die met financiële steun van het wijk- en dorpsbudget en
Farent gehouden werden.
Zo was er de schoolafsluiting, georganiseerd ter vervanging van het al bijna traditionele zomerfeest. “Dat kon
vanwege corona niet doorgaan, maar de afsluiting was
een groot succes. We hadden een stormbaan, een
springkussen en een schuimparty. Vooral dat laatste werd
zeer gewaardeerd en hebben we daarom later nog eens
herhaald.”
En dan was er nog het uitstapje naar Duinoord. “We
hoopten vooraf op 80 kinderen. Toen de inschrijfperiode
van start ging, hadden we al meteen 70 belangstellenden. Uiteindelijk werden het er 120. Het was een hoop
werk, maar het was de moeite meer dan waard.”
Cindy vertelt dat Boschveld Actief draait op vier vrijwilligers. “Dat waren er ooit meer, maar helaas moesten er
mensen vanwege werk en andere redenen afhaken.
Maar we hoeven ze maar te bellen, of ze staan klaar om
ons te helpen. Gaat prima dus.”
Inmiddels is het viertal druk met nieuwe activiteiten. “In
de herfstvakantie organiseren we altijd iets. Geen idee
nog wat het wordt. En daarna zijn er de activiteiten rond
Sinterklaas en Kerst.” Voor wat betreft de zomer van
2021: “Ik zou het geweldig vinden om een bouwdorp te
organiseren. Geen idee of het lukt, maar het zou geheid
een succes zijn.”
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Hoe veilig voelt Boschveld zich?
Hoe veilig voelt u zich in uw buurt? Wat kan er beter en hoe dan? Antwoorden op deze vragen worden gevonden door
middel van een uitgebreid onderzoek. Dat gaat binnenkort van start. Uiteindelijk doel, aldus burgemeester Jack Mikkers:
“Mensen moeten hier prettig en veilig kunnen wonen”.

Hoe cijfers en gevoel elkaar in de weg zitten. Volgens cijfers van de gemeente is de Simon Stevinweg
niet bovengemiddeld onveilig. Bewoners klagen echter over te hard rijdende automobilisten.
Over de veiligheid van Boschveld is al één en ander
bekend. Er zijn bijvoorbeeld cijfers over inbraken, overtredingen en aangiften bij de politie. Maar die kille cijfers
zeggen niet alles. Er is immers ook zoiets als een
veiligheidsgevoel.
Ingebroken
Mensen kunnen bijvoorbeeld denken dat het wel los loopt
met het coronavirus, terwijl het gevaar nog niet is geweken. Ze wanen zich veiliger dan ze zijn. Het tegenovergestelde komt ook voor: in een bepaalde buurt kan al
jarenlang niet zijn ingebroken, terwijl de vrees daarvoor
toch groot is. In dat geval voelen mensen zich onveiliger
dan volgens de cijfers nodig is.
De gemeente wil daarom weten hoe het is gesteld met de
veiligheid én het veiligheidsgevoel in de buurt. Als de
resultaten van het onderzoek bekend zijn, worden ze
gepresenteerd aan de deelnemers en andere belangstellenden. Dan wordt ook gevraagd aan buurtbewoners wat
er moet worden aangepakt en hoe. Het gaat daarbij om
wat de gemeente kan doen, maar het gaat ook over de
inzet van politie, welzijnswerk, andere organisaties en wat
mensen zelf kunnen doen.
Helpen bij invullen
Het onderzoek heeft pas zin als veel mensen meedoen.
Daarom was er eind augustus een bijeenkomst.
Vertegenwoordigers van allerlei instanties en organisaties
van bewoners discussieerden over hoe zoveel mogelijk
mensen verleid kunnen worden om mee te doen.
Via sociale media worden inwoners van Boschveld naar
een digitale vragenlijst van slechts twee pagina’s A4
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verwezen. Er wordt door studenten van Avans ook huis
aan huis aangebeld. Die studenten reiken dan niet alleen
vragenlijsten uit, maar willen ook helpen bij het invullen.
Verder wordt overwogen om op één of meer locaties in de
buurt punten in te richten waar het onderzoek kan
worden ingevuld. Tot slot gaat de gemeente bewoners
benaderen die heel veel mensen kennen. Deze zogeheten
sleutelfiguren kunnen op hun beurt mensen over de streep
trekken.
Grote actie
Al die moeite wordt gedaan omdat veiligheid voor veel
mensen een belangrijk onderwerp is. Wie zich veilig voelt,
is in het algemeen gelukkiger dan iemand die bang of
bezorgd is. Of dat nu is vanwege onveiligheid in het
verkeer, criminaliteit of een onveilige situatie in het eigen
huis.
De gemeente gaat trouwens niet passief zitten wachten op
de resultaten van het onderzoek. Het bevorderen van de
veiligheid gaat vanzelfsprekend onafgebroken door. Zo is
eind juni nog een grote actie gehouden in heel West tegen
ondermijning. Het leidde tot vijf aanhoudingen en nog
eens 35 proces-verbalen.
Gastvrijheid
De actie heeft hetzelfde doel als het onderzoek.
Burgemeester Mikkers: “’s-Hertogenbosch staat voor
gastvrijheid. Daar hoort ook bij dat inwoners hier prettig
en veilig moeten kunnen wonen. Ik tolereer geen gedrag
dat zorgt voor ontwrichting, angst en onrust voor andere
inwoners”.
Het onderzoek wordt niet alleen in Boschveld gehouden,
maar ook in de andere buurten van West.

Een mooi koppel
Bij Farent en de politie noemen ze het koppeldagen: de dagen dat een wijkagent en wijkwerker samen door de buurt
wandelen. De stappentellers van de deelnemers hebben het druk sinds corona.
Wim Smeets is wijkwerker bij Farent en houdt zich in die
functie bezig met het wel en wee van Boschveld. In het
verleden hield hij één keer in de drie weken met wijkagent
Bas van Boxtel zo’n koppeldag.
Anderhalve meter
“Toen corona uitbrak en allerlei diensten en voorzieningen
stil kwamen te vallen, besloten wij het tegenovergestelde
te doen”, zegt Wim. “Sindsdien maken we wekelijks onze
ronde. Want juist in die periode is het goed om contact te
zoeken met buurtbewoners.” Daarbij hielp het dat het
voorjaar was aangebroken
en er meer mensen in
voortuinen en op openbare
plekken waren te vinden.
“Ook met de regels over
anderhalve meter afstand
houden is het goed te doen
om samen te lopen en met
mensen praatjes te maken.”

genoeg. “Zo konden we mensen die klagen over herrie of
andere hinder van buren verleiden om buurtbemiddeling
in te schakelen. Klachten over hardrijders hebben geleid
tot extra politiecontroles aan de Simon Stevinweg.”
Overigens geldt ook hier dat straat- of buurtgenoten er
met elkaar uit kunnen komen. “Want vaak komen de
hardrijders uit de directe omgeving. We kunnen helpen
het gesprek daarover met elkaar aan te gaan.”
Wim en Bas zijn elke dinsdag van 13.00 uur tot 16.00 uur in
Boschveld.

Dat de frequentie is opgevoerd, komt omdat Bas en
Wim ontdekten dat de
koppeldagen waardevol zijn.
“Juist doordat je gesprekken
voert die niet zijn gepland,
krijg je informatie waar je
wat mee kan. En kunnen wij
andersom ook mensen
informeren en adviseren.
Vanwege corona werd de
behoefte waarschijnlijk ook
groter. Het spreekuur in het
buurthuis kwam stil te
liggen en veel andere
activiteiten gingen ook niet
door.”
Buurtbemiddeling
Voorbeelden over het nut
van de wandelingen zijn er

Wijkwerker Wim Smeets (links) en wijkagent Bas van Boxtel aan de wandel.

Weer korting
op regenton
Inwoners krijgen de hele maand oktober € 25 euro korting
op een regenton.

✁
€ 25 korting op een regenton
Van 22 september tot en met 24 oktober krijgen

Postcode

inwoners van gemeente ‘s-Hertogenbosch maar

Huisnummer

liefst € 25,- korting op een regenton.
Actievoorwaarden

Een regenton is een slimme manier om schoon regenwater
op te vangen. Dat water kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de tuin water te geven. De eigenaar draagt zo
bij aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving.
Het bespaart ook nog eens drinkwater.

Met een volledig ingevulde bon kun je terecht bij:

•

Groenrijk Den Bosch, Graafseweg 244-246A, Den Bosch

ingevulde bon voor inwoners van de

Boerenbond Den Bosch, Rietveldenweg 2, Den Bosch
Intratuin Rosmalen, Empelseweg 9, Rosmalen

Korting alleen op vertoon van de volledig

gemeente ‘s-Hertogenbosch.
•

Boerenbond Rosmalen, Weidestraat 14, Rosmalen

De korting is geldig op alle regentonnen
in het assortiment.

•

Maximaal één bon per huishouden.
Minimum aanschafbedrag = € 45,- incl.

Vul de bon in, knip hem uit en lever hem in bij Groenrijk
Den Bosch, Boerenbond Rosmalen, Boerenbond Den Bosch
of Intratuin Rosmalen.

accessoires.
•

Actieperiode: 22 september t/m
24 oktober 2018.
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Strijd tegen illegaal afval gaat door
Cijfers zeggen niet alles. Het aantal meldingen over illegaal gedumpt afval neemt af, maar reden voor blijdschap
is er niet.

Illegaal afval: hardnekkig probleem.
Illegaal gestort afval is een hardnekkig probleem in
Boschveld. Eén van de oorzaken is waarschijnlijk dat deze
buurt al jarenlang het toneel is van renovatie, sloop en
nieuwbouw en daardoor van verhuizingen. Waarbij
oorzaak niet hetzelfde is als een reden – afval hoort
gewoon niet stiekem ergens in de wijk te worden
gedumpt.
Meldingen
Het probleem lijkt kleiner te worden, aangezien het aantal
meldingen sinds twee jaar flink af is genomen.
Wijkmanager Riekje Bosch wijst erop dat schijn bedriegt.
“Begin 2018 overleed Kees Heemskerk en die was met zijn
legendarische betrokkenheid bij Boschveld goed voor zo’n
drie meldingen per dag.”
Alle reden dus om de strijd tegen het afvalprobleem voort
te zetten. Dat gebeurt dan ook. De buurt heeft daarbij aan
woningcorporatie BrabantWonen een trouwe partner in
de strijd. Woonconsulent Edith van Venrooy vertelt hoe de
corporatie voor de vertrekkende bewoners van de zeven
sloopflats de kosten van duizend kilo grofvuil per huishouden betaalt. “Wie verhuist, moet minstens twee weken van
tevoren aan de Afvalstoffendienst doorgeven dat er
grofvuil aan de straat wordt gezet. De dienst factureert de
kosten aan ons.”

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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Flyer
Daar blijft het niet bij. “Flats die tijdelijk leeg staan, krijgen
tijdelijke bewoners. We hebben een bedrijf in de arm
genomen die dat voor ons regelt. De medewerkers daar
bezoeken de tijdelijke huurders regelmatig en wijzen hen
op de regels met betrekking tot afval. Ook hebben we in
iedere flat een flyer opgehangen. Daarin staat wat mensen
met hun grofvuil moeten doen.”
Het helpt. Maar lang niet genoeg. Edith: “Het is lastig te
achterhalen wie de veroorzakers zijn. Het kunnen mensen
zijn die verhuizen, het kunnen - al dan niet tijdelijke huurders zijn van ons of van Zayaz, het kunnen andere
Boschvelders zijn en het is ook mogelijk dat de daders van
buiten de buurt komen.”
Rekening
“Zodra we een melding krijgen, geven we het door aan
Weener XL. Mensen van dat bedrijf ruimen de boel op en
sturen de rekening naar ons. Dat is natuurlijk zuur. We
zouden graag willen weten wie de veroorzakers zijn. Dan
kunnen we niet alleen de rekening doorsturen, maar we
kunnen met die mensen ook het gesprek aangaan.”
Overigens draait niet alleen BrabantWonen voor de kosten
op. “Als het vuil op de grond van de gemeente ligt, dan
liggen verantwoordelijkheid en kosten daar.” Riekje: “In
beide gevallen draait feitelijk de hele gemeenschap ervoor
op. Zowel de woningcorporatie als de gemeente zijn
immers maatschappelijke organisaties die werken met
gemeenschapsgeld en voor de gemeenschap.”

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: Ilse Staps
Foto's: Leidi Haaijer & Nicole Pakker

info@obboschveld.nl

Feest in de Boschveldtuin!

We hadden afgelopen maand wat te vieren! De Boschveldtuin
heeft namelijk het Groene Lintje gewonnen wat jaarlijks uitgereikt wordt door Groen Links aan een duurzaam en milieuvriendelijk project in de gemeente. We mochten het lintje in ontvangst nemen bij Villanueva, de winnaar van vorig jaar. De jury
omschreef de Boschveldtuin als "een fantastisch project dat
mensen bij elkaar brengt." Juryvoorzitter René Vonk gaf in zijn
speech aan dat de tuin uitblinkt in het werken aan gemeenschapszin en echt samen met elkaar bezig zijn. Jeanne en Leidi waren aanwezig en Jeanne nam volkomen verrast en met
een big smile deze prijs in ontvangst. Vorig jaar waren we al
genomineerd en nu dus echt in de prijzen gevallen. Het groene
lintje en de oorkonde krijgen een mooi plekje in de keet. We
zijn supertrots op deze prijs en we hopen nog lang een mooie
groene milieuvriendelijke verzamelplaats in de buurt te mogen
blijven.

Struinen in de tuinen

Een ander feestje wat we hadden was Struinen in de Tuinen
op 6 september: een landelijk initiatief om natuur en cultuur bij
elkaar te brengen. Normaal ook in privétuinen, maar vanwege
corona nu alleen in openbare tuinen waar vaak iets meer ruimte is. Het was een gezellige bedoening met muziek van de
Boschveldband, Vocal Group Muchoss en close harmony
kwartet Beau4. We konden heel veel Struiners welkom heten
in onze mooie tuin en we kregen veel complimenten over onze
organisatie. Wellicht komt er volgend jaar een vervolg.

Extra handjes

Zo brengen we heel wat mensen samen in de Boschveldtuin.
Om deze plek te onderhouden kunnen we soms best wat extra
handjes gebruiken. Daarom doen we ieder jaar mee aan Bu-

Jeanne is blij met de prijs van het Groene Lintje
rendag, een initiatief van het Oranjefonds. Dit jaar vieren we
Burendag op zaterdag 26 september tussen 10.00 en 14.00
uur en we hopen dat onze buren ons op deze dag een handje
komen helpen. We willen gaan werken aan het vervangen van
verouderde tuinbakken, de paden weer onkruidvrij maken, het
gazon verticuteren en er zijn nog veel meer klussen. Er wordt
gezorgd voor een lekker soepje en al samen werkend leer je je
buren weer wat beter kennen. Wil je ook komen helpen? Meld
je dan even aan via info@boschveldtuin.nl of loop op 26 september gewoon even binnen in de tuin. !

Feestelijkheden tijdens Struinen in de tuinen
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Tekst: Johannes Lijzen

Prioriteiten voor OBB/Wijkraad Boschveld
Waar gaan we als buurtbewoners samen met het OBB de
schouders onder zetten het komende jaar? Tijdens de ledenvergadering van het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld
(OBB) op 29 juni hebben de leden weer aangegeven wat ze
belangrijk vinden om in onze wijk aan te werken. Wat kwam er
zoal naar voren? (Tussen haakjes het aantal maal dat het onderwerp werd aangegeven):
• Schone buurt: zorgen voor een schone buurt met minder afval op straat en voldoende onderhoud van het groen (5x);
• Verkeer: minder verkeersoverlast nu en in de toekomst (7x);
• Groen: meer groen, behoud groen in de buurt en speelgelegenheid (5x);
• Jongeren: meer betrekken van jongeren bij de buurt; verminderen overlast (3x);
• Sociale huisvesting/ doorstroming: aandacht voor betaalbare
sociale huurwoningen in het algemeen, kunnen verhuizen
binnen de buurt, anti-speculatiebeleid en sloop/ nieuwbouw
van de zeven flats van BrabantWonen (7x);
• Samenwerking: zorg voor meer contact tussen bestaand en
nieuw Boschveld. Vaak zijn mensen die een woning kopen
mondiger. Zorgen voor verbinding tussen huurders en kopers;
• Meer culturele integratie in de buurt en in het OBB, de inwoners met een migratie-achtergrond zijn zwaar ondervertegen-

woordigd in overleggen;
• Kleine ondernemers: meer zichtbaar maken van ondernemers in de buurt, bijvoorbeeld in het Boschveld Ambacht
Centrum (BAC).
Het zijn een aantal bekende onderwerpen en ook een aantal
nieuwe. Wil je er iets aan doen? Laat het ons weten! Het is teveel om allemaal intensief op te pakken, maar we proberen het
als OBB in elk geval onder de aandacht te brengen van de gemeente, corporaties, Koo, andere relevante instanties en onze
mede buurtgenoten.
We zoeken verder nog enkele enthousiaste mensen voor:
• Het regelen van het Boschveldoverleg (verzamelen onderwerpen, opstellen en verzenden van de agenda, regelen van
de zaal, enzovoort) in overleg met het bestuur;
• Een groepje mensen dat het leuk vindt twee keer per jaar een
feestje in de buurt te (laten) organiseren om elkaar op een
leuke manier te ontmoeten (bijvoorbeeld het openen van het
park);
• Nieuw leven inblazen van de website voor de buurt.
Een reactie kun je sturen naar info@obboschveld.nl of stop
een briefje met je telefoonnummer in onze brievenbus in de
BBS. Dan bellen we je terug. !

Nieuwe serie ontmoetingsavonden OBB op de eerste maandag van de maand
Na een succesvolle ontmoetingsavond op 3 maart moesten we er vanwege corona mee stoppen. Op maandag 5 oktober nodigen
we je graag weer uit. Je bent vanaf 19.30 tot 20.30 uur welkom in de BBS aan de Zernikestraat 2. Je kunt dan buurtgenoten ontmoeten en bespreken wat er in de buurt gebeurt of wat je bezighoudt. Ook ideeën voor verbeteringen in de wijk zijn welkom om
met anderen en het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB/Wijkraad Boschveld) te delen. Het OBB zorgt voor de koffie/
drankje. Daarna kun je natuurlijk nog even blijven. We doen dit de rest van het jaar alle eerste maandagen van de maand (5 oktober, 2 november, 7 december). Noteer deze data dus alvast in je agenda!

Tekst Johannes Lijzen
Foto: Alfred Heeroma

Boschveldoverleg maandag 21 september 19.30 uur in de BBS
In het Boschveldoverleg van 6 juli was er veel belangstelling
voor de toelichting op het 'Ruimtelijk en Functioneel Kader' en
het 'Beeldkwaliteitsplan EKP-terrein Noord’. Uit de presentatie
werd duidelijk dat het om een zeer stedelijk plan gaat met 800
woningen (hoogbouw) en andere functies zoals horeca. Daarmee is het een forse uitbreiding in Boschveld. Er waren veel
kritische vragen over de gevolgen van dit plan voor de omgeving. Alle inspraakreacties neemt de gemeente mee om een
definitief kader te maken dat eind 2020 naar de gemeenteraad
zal gaan. Bewoners kunnen aan werkgroepen deelnemen, die
de ontwikkelaar SDK gaat organiseren (zie ook de gemeentelijke projectenwebsite: www.denbosch.nl/ekp-terrein).
Na de pauze werden de cijfers van het Meldpunt (gemeente)
en Koo Wijkplein Boschveld over 2019 toegelicht. Het aantal
meldingen over illegale stort is afgenomen, maar vormt helaas
nog steeds een belangrijk deel van de meldingen. De vragen
bij het Wijkplein (dat heet nu Koo) waren voor ruim de helft administratieve en financiële vragen. Dit is een toenemende trend
de afgelopen jaren.
In het aankomende Boschveldoverleg op 21 september gaat
het over de ontwikkeling van het Grenco-terrein en over het
onderzoek naar de schoolkeuze van kinderen in Boschveld.
Na de ontwikkelingen op het voormalige EKP-terrein zal ook
het Grenco-terrein verder worden ontwikkeld. In het Brabants
Dagblad, De Bossche Omroep en ook in onze eigen Buurtkrant
(zie pagina 7) heeft u hierover kunnen lezen. De ontwikkeling
gaat niet in één keer, maar zal over een aantal jaren gaan lopen. Tijdens het Boschveldoverleg zal het plan voor dit deel
van Boschveld worden toegelicht. Bedrijven die nu al in dit gebied zitten zijn bij het maken van het plan betrokken. De gemeente en de BIM willen ook de omwonenden bij de ontwikkelingen betrekken.
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Er is een plan om het Grenco-terrein aan te passen
Verder zal de gemeente een toelichting geven op het onderzoek naar schoolkeuze in het basisonderwijs in Boschveld.
Eind 2019 is er gekeken naar waar kinderen naar school gaan.
Binnenkort start het tweede deel van het onderzoek naar de
motivatie voor schoolkeuze. Hierbij is ruimte voor vragen en
ideeën vanuit de bewoners.
Verder is er natuurlijk ruimte voor vragen over wat er verder
gebeurt in de wijk. Wees welkom op 21 september in de BBS!
Als je je per email aanmeldt via info@obboschveld.nl kun je in
elk geval naar binnen (vanwege corona is er maar beperkt
ruimte). !

info@obboschveld.nl

Tekst: Nina Hagoort
Foto's: Willy van Kessel & Nina Hagoort

Groen en Spelen
De natuur heeft het behoorlijk zwaar gehad deze zomer.
Sommige perken hebben de droge periode niet overleefd.
In oktober komt er weer een nieuwe 'inboetronde' waarbij
gemeente samen met de werkgroep langs de perken
loopt om na te gaan waar opnieuw aangeplant moet worden of dode bomen moeten worden vervangen.

Nieuwe klimboom in de Ampèrestraat

In oktober wordt het park verder aangelegd
U kunt zelf via de buiten-beter app aangeven als u gaten in de
perken ziet, zodat alles straks weer netjes aangeplant kan
worden.
Waar sommige planten het juist heel zwaar hebben gehad
deze zomer, lijkt er op andere plekken juist veel te veel te

groeien; het keramisch spoor aan de Paardskerkhofweg staat
vol onkruid. Al jaren piept het onkruid hier tussendoor en
wordt het grind uit de randen gereden. De kiezelranden wordt
binnenkort in de epoxy gezet.
Wat ook nog gaat gebeuren dit jaar is de aanleg van de beplanting in het Hart van Boschveld. In oktober worden alle
perken en bomen aangeplant. Ook het hondenuitrenveldje
hier wordt voorzien van een bankje en prullenbak.
Onlangs is ook de nieuwe klimboom in de Ampèrestraat geplaatst. We hopen dat de kinderen hier veel plezier mee gaan
hebben! !

Boschveld in beeld

In Vlek 3 (voormalige basisschool) ging op 21 juli de eerste
paal voor de nieuwbouw de grond in. Eind volgend jaar zullen
de nieuwe woningen worden opgeleverd. De koopwoningen
zijn verkocht, de huurwoningen komen later beschikbaar.

Na thuisonderwijs en een zomervakantie, mochten de
kinderen eindelijk weer naar school (foto Michael Bögels)

De eerste paal gaat de grond in (foto Cor Marcé)

Deze zomer was er gedoe over de verkoopprijs van de
voormalige pastorie. De aannemer vroeg veel meer dan de
prijs die hij had betaald (foto Michael Bögels)
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buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant

Tekst: Joanda van Geffen
Foto: Olaf Smit

Taallessen
Sinds woensdag 2 september zijn de wekelijkse Nederlandse taallessen voor volwassenen weer (ook
NT2) gestart. De lessen worden gratis gegeven door
vrijwilligers met een onderwijsachtergrond. Het leslokaal is 'Copernikkel Tijdelijk' in Winkelcentrum Boschveld Copernicuslaan 324 (naast schoenenwinkel Willems).
Lestijden Nederlands & docenten:
Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur docent: Lilian Martens
Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur docent: Fons
Brenninkmeijer
NT2 & inburgering is individueel en op afspraak met Igor
Zevenbergen. Meld je daarvoor gerust aan bij Copernikkel: 06 - 2521 5340.

RIVM maatregelen

In verband met het coronavirus treffen we op advies van
het RIVM de volgende voorzorgsmaatregelen:
maximaal zes cursisten worden per les toegelaten (dus
kom op tijd) dit wegens de beperkte ruimte om afstand te
houden.
Verder is het dragen van mondkapjes verplicht. !
Tekst en foto: Olaf Smit

Wie zegt dat leren saai en vervelend zou zijn?

Gulle gift aan Copernikkel

Toon (links) geeft instructies over de apparaten
Copernikkel wordt op diverse manieren gesteund, maar
zo af en toe gebeurt dat toch wel op een heel bijzondere
manier. Zo mocht Abdyl van de Klussendienst eind juli
een groot aantal dozen vol met klusspullen, apparaten en
materialen in ontvangst nemen. Gulle gever was Toontje
van Stiphout, naar eigen zeggen ook bekend als 'Kleine
Toontje' of 'Toontje Deuteren'.

kwam hij bij Copernikkel om zo'n 12 volle dozen af te geven.
IJzerwaren, schilderspullen, elektrisch gereedschap, bevestigingsmateriaal, handgereedschap, noem het maar op. Toon
was zelf even meegekomen om uit te leggen wat het allemaal
was en hoe het moest worden gebruikt.
Een paar weken later, op 8 augustus, is Toon overleden.

Ziek

Abdyl heeft de spullen gesorteerd en opgeborgen in de klusruimte. Dat maakt bij Copernikkel alleen maar iedereen blij.
We zijn Toontje heel dankbaar voor zijn bijzondere én gulle
gift. Deze vergeten we niet zo 1-2-3 meer. !

Toon was ernstig ziek en besloot om zelf nog het gereedschap aan Copernikkel te schenken. Gereedschap dat hij in
zijn leven bij elkaar gespaard had. Samen met zijn neef Toine
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Dankbaar

De schoolBiEB heeft u nodig!!

Tekst: Anouk Schipper

In BBS Boschveld hebben wij een mooie schoolBiEB. Iedere week komen de
kinderen boeken lenen met behulp van vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in de schoolBiEB.
Wat zijn de taken van de vrijwilligers? Kinderen helpen met het inleveren en uitlenen van boeken en ook het nakijken en opruimen van ingeleverde boeken zal
tot de werkzaamheden gaan behoren. Het is echt leuk en gezellig om dit te
doen.
Mocht u het leuk vinden dan krijgt u als vrijwilliger een gratis bieb abonnement
aangeboden vanuit de bieb.
Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken om mee te kijken.
Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden via de mail bij:
Mariëlle van Boekel: marielle.vanboekel@signumonderwijs.nl,
Anouk Schipper (directeur van de school): anouk.schipper@signumonderwijs.nl
Madelon van Zeelst (werkzaam als leesconsulent vanuit de bibliotheek Den Bosch voor onze school:
madelonvanzeelst@huis73.nl.
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust met één van deze personen contact op. !

Even voorstellen

Tekst: Javier Gabièr
Foto: Olaf Smit

Mijn naam is Javier. Ik ben 21 jaar oud en
woonachtig in Den Bosch. Sinds 2017 ben ik
slechtziend en slechthorend geworden. Op dit
moment studeer ik Sociaal Werk aan het Koning Willem I College. Ik zit in mijn tweede
schooljaar en sinds 25 augustus 2020 loop ik
stage bij werkwinkel Copernikkel.
Mijn hobby's zijn gitaar of elektrische gitaar bespelen, wandelen en sporten. Verder ben ik
begripvol en ga graag in gesprek met een ander. Voel je je eenzaam, wil je iets kwijt of wil
je juist gezellig met iemand praten die je niet
beoordeelt? Dat kan nu bij werkwinkel Copernikkel. Ik sta klaar om naar jou te luisteren.
Het is de bedoeling dat we gezellig een gesprek kunnen voeren. Ook met vragen kan je
bij mij terecht en zal ik je helpen.
Als je wil kan ik je ook advies geven (onder begeleiding). Bij ingewikkelde situaties kunnen
mijn collega's jou verder helpen. We staan
klaar voor je!

Javier wil gesprek met jou

Ik ben er op woensdag en donderdag van 10.00
tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Loop gerust eens binnen bij Copernikkel voor een praatje bij de koffie of thee. Een afspraak is niet perse nodig. Wil je toch een afspraak maken? Bel of app Copernikkel:
06 - 2521 5340 of stuur een mail naar info@copernikkel.nl !
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Bloedprikken bij prikposten JBZ: Alleen op afspraak
Bloedprikken bij prikposten JBZ: Alleen op afspraak
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