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Het succesverhaal van Justine
In de vorige buurtkrant hebben we
het schrijnende
verhaal van Sanoune opgetekend.
Aan zijn situatie is
nog niets veranderd. Hij woont
nog steeds in de
noodopvang aan
de Parallelweg.
Ook Justine heeft
daar gewoond. In
tegenstelling tot
Sanoune is haar
verhaal wel een
succesverhaal. Het
is Justine, met behulp van mensen
die zich om haar
bekommeren, namelijk wel gelukt
om een (tijdelijke)
verblijfsstatus te
vergaren. Nu
woont Justine met
haar dochter Habiba in een eigen
woning in Boschveld.
Haar verhaal begint
in 2010. Toen is
Justine vanuit haar
thuisland Rwanda
naar Nederland gevlucht. In Rwanda
heeft ze nare dingen meegemaakt.
In ons land heeft ze
Justine heeft een verblijfsvergunning gekregen
in verschillende
AZC's gewoond.
Van Leeuwarden tot Cuijk om vervolgens in onze stad neer te strijken. Haar dochter
Habiba is in 2011 in een AZC geboren en heeft een Nederlands paspoort. Met haar
dochter heeft Justine in Den Bosch een poosje bij een mevrouw gewoond die uitgeprocedeerde vluchtelingen opving. Daarna is Justine gaan wonen in de noodopvang
aan de Parallelweg, waar Sanoune nog steeds woont. Bij de fietswerkplaats heeft zij
Ton Joore leren kennen. "Ik heb fietsles van Ton gehad en kan nu goed fietsen. Met
Ton en Marieke heb ik nog steeds een goed contact."
Eigenlijk zou Justine van de IND terug moeten naar haar geboorteland Rwanda,
want de IND bestempelde het land als veilig. En dat maakt het verhaal complex,
want Justine is een alleenstaande moeder en zou dan zonder haar dochter terug
moeten naar Rwanda. Dat is onverteerbaar en niet menselijk. Gelukkig heeft het Europese Hof een uitspraak gedaan die van groot belang was voor Justine en Habiba.
Het Hof vond dat moeder en kind niet van elkaar gescheiden mogen worden. Dat
noemen ze het Chavez-arrest. Dat heeft ervoor gezorgd dat Justine alsnog van de
IND een verblijfsstatus heeft gekregen. Om dat voor elkaar te krijgen zijn Ton, Justine en haar dochter naar de IND in Den Haag geweest. Gedurende het lange wachten maakte Habiba een prachtige tekening die ze aan de mevrouw achter het loket
gaf en toen was het ijs snel gebroken.
Justine werkt nu – wat zij zelf noemt – als gediplomeerd 'helpende' in Park Eemwijk.
Een verzorgingshuis voor ouderen van de Van Neijnselgroep. Ze heeft onlangs haar
diploma behaald. Daarvoor had ze bij Van Neijnsel eerst vrijwilligerswerk gedaan en
dat beviel zo goed dat Justine nu een contract heeft voor 24 uur per week. "Ik heb
geen vaste werktijden, de ene keer werk ik 's morgens, dan 's middags en dan
's avonds. Het is heel leuk werk, ik verzorg mensen. Ik help ze bij het douchen, aankleden en naar het toilet gaan. De mensen zijn ook blij met mij." Justine heeft zich
de Nederlandse taal goed eigen gemaakt. Ze kan zelfs een beetje Bosch dialect
praten. Ze voelt zich goed thuis in ons land en wil graag blijven, maar diep in haar
hart zou ze ooit terug willen naar haar thuisland. Niet zo raar, toch?
Volgend jaar moet ze opnieuw naar de IND voor de verlenging van haar verblijfsvergunning. Dat zal haar vast gaan lukken met haar ontwapenende positiviteit! !

Tekst: George van der Zande
Foto : Michael Bögels
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"Ik ervaar mijn werk als een soort van roeping"
Youssef El Badye is namens woningbouwvereniging BrabantWonen sinds 1 maart
2021 de nieuwe wijkbeheerder van Boschveld én het Paleiskwartier. Twee buurten die
qua reuring niet zoveel met elkaar gemeen
hebben, maar dat maakt Youssef niet zoveel uit. "Ik ben er voor de bewoners en
voor de leefbaarheid in beide wijken, want
wonen is een eerste levensbehoefte. Dat
moet een goede thuisbasis zijn."

Wijkbeheerder

Youssef: "De functie van wijkbeheerder bestaat nu ongeveer 10 jaar. Het initiatief voor
deze functie komt uit de koker van de
woningbouwvereniging. BrabantWonen
vindt het belangrijk om zichtbaar te zijn in de
wijk, als aanspreekpunt toegankelijk te zijn
voor hun huurders. Dat komt de leefbaarheid in de buurt ten goede. Zo weet je ook
wat er speelt in de buurt en kun je eventuele
verloedering of overlast beperken of nog liever: voorkomen. Om dit te kunnen realiseren
ben ik iedere dag te vinden in beide buurten." Lachend: "Ze kunnen mij onder andere
herkennen aan mijn BrabantWonen auto en
mijn mooie BrabantWonen jas. Ik maak dagelijks mijn rondjes en zie en spreek bewoners. Op deze manier houd ik feeling met de
mensen in de buurt en weet ik wat er speelt.
Indien nodig ga ik ook op huisbezoek. Mijn
hoofdtaak is om me op individueel niveau
bezig te houden met de leefbaarheid in beide buurten. Mensen die iets willen weten of
een melding hebben over de leefbaarheid in
hun buurt, bijvoorbeeld overlast of anderszins kunnen dat bij mij melden. Ik werk ook
veel samen met mijn netwerkpartners zoals
de wijkagent en de wijkwerker. Met hen loop
ik iedere week door de buurt en ga gesprekken aan met buurtbewoners. Het kan een
spontaan gebeuren zijn, maar het kan ook
dat mensen hebben gebeld met een melding over iets wat hen bezighoudt."

Dienstverlener

Youssef heeft de opleiding sociaaljuridische
dienstverlening gedaan, maar zegt hij: "Je
kunt heel veel opleidingen hebben doorlopen, maar het gaat om mensenkennis. Mensen aanspreken op hun gedrag vraagt tact
en behoedzaam opereren. Zijn er buurtconflicten dan ga ik op huisbezoek en pas ik
hoor en wederhoor toe. Als het nodig is
schakel ik buurtbemiddeling in, want die
Youssef El Badye is wijkbeheerder voor BrabantWonen
hebben hiervoor capabele mensen rondlopen. Soms moet je als wijkbeheerder ook
clame voor hen. Wie weet hebben ze nog ooit plannen om in
slechtnieuwsgesprekken voeren, in geval van overlast of huurde Betuwe te starten", grapt Youssef.
schulden. Als iemand zijn gedrag niet aanpast dan kan huisuitzetting volgen. Maar dat is wel het laatste middel wat we inzetPositieve energie
ten. Bovendien moet je met dergelijke delicate kwesties heel
Na twintig jaar haalt Youssef nog heel veel voldoening uit zijn
zorgvuldig omgaan en het vooral niet alleen willen oplossen. Ik
werk en dat is te horen. "Ik vind het fijn om voor én met menben dienstverlener en geen hulpverlener. Het is mij wel opgesen te werken. Als ik zie dat ik echt iemand kan helpen schenkt
vallen dat de hulpverlening in Den Bosch goed is georganimij dat voldoening, dat geeft mij goede energie. Het omgaan
seerd. In die context heb ik maandelijks overleg met alle promet mensen blijft mij boeien. Kijk ieder mens heeft zijn talenten
fessionals over allerlei kwesties die spelen en dat zijn hele koren ik denk dat mijn talenten bij het werken met mensen liggen.
te lijntjes."
In een gesprek weet je wat er speelt, hoor je wat mensen op
hun hart hebben. Ik wil graag empathisch zijn. Eigenlijk ervaar
Bekend wereldje
ik mijn werk als een soort van roeping. Immers, wonen is voor
Wijkbeheerder zijn is voor Youssef een bekend wereldje, want
mensen heel belangrijk, het is een eerste levensbehoefte.
hij is al twintig jaar werkzaam in met name de sociale huursecMaar als daar allerlei problemen om heen spelen dan heb je
tor. "Ik heb inmiddels op verschillende plekken bij verschillende
geen stabiele situatie en dan heeft dat ook invloed op de weerwooncorporaties onder andere in Tilburg, Eindhoven en Breda
stand van de bewoner zelf en op de buurt. Als het even niet
gewerkt, maar ik vind het fijn om nu in Den Bosch te werken. Ik
goed gaat dan is fijn als ik er ben. Ik kan en wil een bemiddewoon nu in Culemborg, dat mooie stadje aan de Linge waar je
lende rol vervullen en oplossingen aandragen. Maar ook als
heerlijk kunt wandelen tussen de rivieren. Qua reistijd is Den
het wel goed gaat dan ben ik er graag, want vanuit positieve
Bosch gunstig voor mij. Iedere dag rijd ik met mijn mooie Braenergie kun je misschien nog wel veel meer opbouwen in een
bantWonen autootje heen en weer. Zo maak ik nog gratis rebuurt!" En dat is Youssef wel toevertrouwd! !
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Tekst, foto en afbeelding: Tomas Sluiter

Beste bewoners van Boschveld
De regering heeft de maatregelen rondom het coronavirus
drastisch afgebouwd. Gelukkig
komt er weer ruimte om elkaar
te ontmoeten en samen dingen
te doen. Veel Nederlanders
hebben de mouwen opgestroopt en zich laten vaccineren. Het normale leven komt
weer op gang. We kunnen
weer gaan genieten van de
dingen die we voor corona ook
deden, maar we zijn nog wel
voorzichtig. Van een nagenoeg
uitgestorven buurt tijdens de
avondklok zie ik dat de buurt
weer gaat leven.
Ook als overheid gaan we
weer gezamenlijk zaken oppakken en zo hebben we eind
juni nog een mooie eerste gezamenlijke controle gehouden.
De overleggen kunnen weer
met elkaar en in het echt. Ik
kwam als wijkagent midden in
de derde golf. Ik heb een hoop
mensen nog nooit in het echt
gezien, alleen maar via een
computerscherm. Gelukkig waren de mogelijkheden er om
toch digitaal elkaar te treffen,
maar hoe fijn is het om elkaar
gewoon met een kop koffie te
spreken. Ik heb afgelopen tijd
dan ook echt weer genoten dat
ik zonder allerlei sprongen en
kunstgrepen bij mensen thuis
op visite kon gaan. Afstand

houden van elkaar hoort er nog bij en handen schudden kan
nog niet, maar ik ben al blij dat het ontmoeten er weer is.

Ut komt van eiges wir goed!

Wijkagent Tomas Sluiter

We hebben ook weer een aantal mooie dagen gehad waarin
we ons waanden in zomerse temperaturen. De ramen en deuren gaan weer open en we genieten van het schitterende zomerweer. Houden jullie wel rekening met insluipers? Ik heb
gezien dat het onbewaakt open laten van een raam of deur
verkeerd kan aflopen. Ook de mensen met verkeerde bedoelingen komen weer naar buiten en nemen hondsbrutaal gewoon de dure spullen mee. Recent hebben we ook nog een
insluiper gehad in de wijk. We zagen op de camerabeelden
dat hij aan alle deuren en ramen aan het voelen was en uiteindelijk een dure fiets meenam. Deze draaideurcrimineel hebben we aangehouden, maar de fiets is tot op heden, jammer
genoeg, nog niet terug. Let alsjeblieft op je eigen spullen en
meld verdachte situaties via 112.
Kijk ook eens op
https://www.politie.nl/informatie/tips-om-woninginbraak-tevoorkomen.html !

In Boschveld en omgeving waren diverse woninginbraken
Advertentie
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Tekst: Pierre Don
Foto's: Antwan de Bodt, René en Peter van der Krogt,
Wikipedia
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Respect voor historie

In het vorige nummer van de Buurtkrant Boschveld stonden
twee foto's van reliëfs die afkomstig waren van de Hertog Jan
Mulo school. De reliëfs liggen nu voor het Bewust Wonen Werken Boschveld (BWWB) complex in onze buurt. Het zijn eigenlijk tegeltableaus met een keramisch reliëf.
Er zijn wat vragen
rond deze reliëfs:
wie is de kunstenaar, wat stelt de
afbeelding voor
en waarom hebben ze in de zijgevel van de
school gezeten?
Eén van de reliëfs is linksonder
gesigneerd:
Ninaber. Het betreft de kunstenaar Antonius
Cornelis (Toon)
Ninaber van Eijben. Geboren op
21 december
1896 te Den
Haag en gestorVier Jaargetijden
ven in Boxtel op
19 april 1977. Op de website 'Mens & Dier in Steen & Brons'
van René en Peter van der Krogt uit Delft vinden we informatie
over reliëfs uit Liempde (Boxtel) die qua vormgeving en materiaalgebruik identiek zijn aan die uit Boschveld. De reliëfs uit
Liempde zijn afkomstig van de voormalige Sint Albertusschool
en bestaan uit vijf tableaus voorstellende de vier jaargetijden
en één met zon, maan en sterren (Zie fotocollage).
Toon Ninaber van Eijben studeerde af aan de Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verhuisde hij in 1944 naar 's-Hertogenbosch en later,
datzelfde jaar, naar Boxtel. Dat verklaart de aanwezigheid van
zijn werk in Noord-Brabant en in onze stad.
Waarom beide tableaus op de school zaten? De mens heeft
van oudsher behoefte aan versieringen en verbeeldingen op
vloeren en wanden. Denk aan de eerste grotbewoners met hun
wandtekeningen en aan de Romeinen en Grieken met hun mozaïeken. Een school van katholieke oorsprong wilde haar signatuur vroeger ook naar buiten toe uitdragen.

Jonge Hertog Jan
ke kunst is het Agnus Dei de figuur van een lam.
Op het tweede tableau zien we een jonge jongen, rijdend op
een paard. Dit is geen voorstelling van een heilige, want er waren er maar drie die konden paardrijden: St. Michaël, St. Maarten en St. Nicolaas. Geen van drieën is hier afgebeeld.
Het is (een jonge uitvoering van) Hertog Jan (de naamgever
van de school). Over Jan I, Hertog van Brabant (1235-1294) is
een liedje geschreven van negen coupletten. Uit de eerste zinnen van coupletten 1, 3, 4 en 9 staan de aanwijzingen naar het
paard en onze stad:
'Toen Hertog Jan kwam varen, te peerd parmant, al triomfant.'
(eerste couplet)
'Laat de Hertog binnenkomen, hij heeft een peerd van doen.'
(derde couplet)
'Hij heeft een peerd gekregen, een schoon wit peerd, een
schimmelpeerd. Daar is hij opgestegen, die ridder onverveerd.'
(vierde couplet)
'Hij is in Den Bosch gekommen, al in de nacht en niemand zag
't. En op de Sint Jan geklommen, daar ging hij staan op wacht!
(negende couplet)
Maar in Boschveld ligt Hertog Jan dus op de grond…
Kunstenaar Toon Ninaber van Eijben, die getrouwd was met
Carla Hoyng (1910-1975),
heeft zijn talent doorgegeven aan zijn zoon Bruno Ninaber van Eijben die industrieel vormgever werd en in
1980 verantwoordelijk was
voor het ontwerp van de
beeltenis van Koningin Beatrix op de Nederlandse
Gulden en later de Euro.
Een ‘Ninaber’ ligt niet alleen
in Boschveld op straat maar
zit dus ook nog gewoon in
je portemonnee.

Lam Gods
Het eerste tableau is een christelijk religieuze voorstelling. Hier
houdt een herder een vaandel vast met het opschrift 'Agnus
Dei' (Latijn voor Lam Gods). Hiermee wordt Jezus Christus bedoeld die de zonden van de wereld wegneemt. In de Christelij-

Toon Ninabar
Bronvermeldingen:
- Mens & Dier in Steen &
Brons (vanderkrogt.net)
- Toon Ninaber van Eyben - Wikipedia
- Bruno Ninaber van Eyben - Wikipedia
- Ontdek glasschilder, graveur (prentmaker), tekenaar Toon Ninaber van Eijben (rkd.nl)
- Agnus Dei - Wikipedia
- Toen den Hertog Jan kwam varen - Scoutpedia.nl
(scoutwiki.org) !
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Tekst en foto: Stefan Vlaminckx

Versoepelt u mee?

Nederland versoepelt. En ook voor
ons Boschvelders wordt het leven
gemakkelijker, nu de lockdown voorbij is. Toch zijn de zorgen nog niet
voorbij, want heel wat mensen twijfelen erover of zij zich wel zullen laten vaccineren. De berichten in de
pers, met name rondom het vaccin
van AstraZeneca, hielpen daar niet
bij.
Toch begrijp ik uw zorgen heel erg
goed. U bent geen wetenschapper,
Stefan Vlaminckx
u hoort over zeer ernstige bijwerkingen en kunt maar moeilijk inschatten
wat dat voor u betekent. Laat ik een poging doen u uit te leggen waarom ik mijzelf wel heb laten vaccineren.
Toen ik de oproep ontving om, als zorgverlener, met voorrang
ingeënt te worden heb ik direct een afspraak geboekt. Die afspraak ben ik niet nagekomen. Omdat juist toen de bijwerkingen van het AstraZeneca vaccin in het nieuws kwamen. Toen
bleek dat ik als 49-jarige man zonder verdere relevante
gezondheidsproblemen nagenoeg geen risico liep, heb ik alsnog een nieuwe afspraak gemaakt, maar ook die werd afgezegd. Niet door mij, maar door de GGD, want men was geheel
gestopt met het toedienen van het AstraZeneca vaccin. Dit totdat nader onderzoek meer duidelijkheid zou geven.
Weken later mocht ik opnieuw een afspraak maken om met het
Pfizer vaccin ingeënt te worden. Het Pfizer en Moderna vaccin
zijn zogenaamde MRnA vaccins, die niet de bijwerkingen geven zoals die van AstraZeneca en Janssen vaccins wel kunnen
geven.
Omdat ik gelezen heb over de techniek achter de Moderna en
Pfizer vaccins, weet ik dat de gebruikte techniek weliswaar
voor het eerst wordt gebruikt om grootschalig vaccins mee te
produceren, maar dat de techniek al vele jaren in ontwikkeling
is. Daarom ben ik naar de Brabanthallen gefietst om mij te
laten vaccineren. En ik kan u melden, behalve een pijnlijke
arm, en een beetje vermoeidheid in de twee dagen na de
eerste spuit, had ik nergens last van.
Ja toch wel. Versoepelleritus, knuffelen, zoenen en handen
geven. Daar had ik zin in en dat heb ik binnen mijn vriendenen kennissenkring ook gedaan. Heerlijk! Eindelijk weer eens
echt contact kunnen maken met de mensen waarvan je houdt.
Daarom mijn vraag waar deze column mee begint: Versoepelt
u mee? Alstublieft, want ook u heeft de behoefte om uw naasten weer eens te knuffelen, dicht bij u te voelen en bijvoorbeeld
oma weer te zoenen als u haar ziet.

Inmiddels heb ik veel kennis opgedaan over de verschillende
vaccins en de bijwerkingen. Dus mocht ik uw vragen kunnen
beantwoorden dan doe ik dat graag. Stel ze, rechtstreeks aan
mij op telefoonnummer 073 - 6994 348. Of per mail:
nieuwestartervaringswerk@gmail.com
Want alleen samen krijgen we Boschveld versoepeld. !

Tekst en foto: Alfred Heeroma

Bouw Vlek 3

Eigenlijk had de bouw van Vlek 3 al lang klaar moeten zijn. Gaande het
proces waren er echter veel obstakels die gezorgd hebben voor vertraging. De nieuwbouw op de plek van de voormalige basisschool bestaat
uit 12 koopwoningen en 32 huurappartementen. De koopwoningen zijn
bijna klaar en kunnen wellicht al na de zomer betrokken worden.
De appartementen van Brabantwonen zullen pas dit najaar worden opgeleverd. Begin juni werd wel het hoogste punt bereikt. Nu moeten de woningen nog worden afgewerkt. De woningen zijn al (grotendeels) toegewezen. Het gaat veelal om bewoners van Vlek 21 die gebruikmaken van
de doorverhuismogelijkheid !

De bouw van Vlek 3 schiet al op
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Zernikestraat 2
☎ 073 • 822 5380 / www.kijkopkoo.nl
wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl

Koo Wijkplein
Boschveld is open op
afspraak

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

Spreekuren
Wijkplein Boschveld
is open,Wijkplein
maar alleen op afspraak.
Medewerker
Dag
Tijd - 3500 012
het maken van een
afspraak kunt u het telefoonnummer
0800
(gratis
nummer)
of
073
2068
888
(Whatsapp)
bellen.
Bureau Sociale Raadslieden
Tamara Marcos Tesouro
Maandag
09.00 - 12.00
Dat kan van maandag
tot en met vrijdag vanWoensdag
08.30 tot 17.00
uur.
Buurtteam
Bettine/ Jill/ Laurette/ Tessa
10.00 - 12.00
Organisatie
Voor

KOO Wijkplein spreekuur (Digi)Taal

Donderdag
10.00 - 11.00
De hulpverleners van het Buurtteam zijn bereikbaar met het
spreekuur op
woensdagen tusWim
Huiskamp
/
Marian
Tuerlings
Donderdag
- 12.00
hier alleen op afspraak via de bovenstaande 11.00
telefoonnummers.

Farent
Vrijwillige
(VTH)
sen
10.00Thuishulp
en 12.00.
Ook

Wijkagent:
Bas vanSluiter
Boxtelofofemail:
email:tomas.sluiter@politie.nl
bas.van.boxtel@politie.nl
Wijkagent: per
per telefoon
telefoon 0900
0900 -8844
-8844 en
en vragen
vragen naar
naar wijkagent
wijkagent Boschveld
Boschveld Tomas
De
De wijkwerkers,
wijkwerkers, Gabor
Gabor Martens
Martens &
& Wim
Wim Smeets,
Smeets, houden
houden geen
geen apart
apart spreekuur.
spreekuur. Zij
Zij zijn
zijn te
te bereiken
bereiken per
per telefoon
telefoon of
of mail.
mail
Gabor
Gabor Martens
Martens :: 06
06 -- 2159
2159 6447
6447 of
of gabormartens@farent.nl
gabormartens@farent.nl
Wim Smeets
Smeets :: 06
06 -- 2159
2159 4960
4960 of
of wimsmeets@farent.nl
wimsmeets@farent.nl
Wim

Sluiting Wijkplein Boschveld in de zomervakantie
Wijkplein Boschveld is in de zomervakantie gesloten vanaf
Maandag 16 augustus 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021
Maandag 30 augustus 2021 zijn we weer open op afspraak.
Koo is tijdens deze sluiting nog steeds bereikbaar. En er kunnen dan ook nog afspraken
ingepland worden in andere Wijkpleinen.
Tekst: George van der Zande
Foto : Olaf Smit

De opbouwwerker is weer terug in de buurt
Iedere dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
maken wij, Wim Smeets en Gabor Martens een rondje door de wijk, soms met
de wijkbeheerders en de wijkagent. Namens Farent zijn we opbouwwerker voor
de wijk. Ja hoor, het woord opbouwwerker is weer terug van weggeweest. Dat
komt omdat de opbouw van de samenleving weer hoog op de agenda staat. Tijdens ons rondje door de buurt spreken
we met allerlei buurtbewoners. Zo kunnen we de buurt beter proeven. Ook
gaan we op signalen af die we hebben
gekregen van buurtbewoners, wat soms
leidt tot een huisbezoek. Op deze manier
krijgen we informatie van bewoners waar
we iets mee kunnen, want we willen
graag problemen in een vroegtijdig stadium oplossen en zo eventuele verergering voorkomen.

Kortom

We willen als opbouwwerker mensen ondersteunen zodat zij deel uit kunnen blijven maken van de maatschappij. We
Gabor (links) en Wim (midden) in gesprek met een buurtbewoonster
proberen mensen ook in hun kracht te
zetten om zelf in actie te komen en weer
mee te doen aan de samenleving. We brengen mensen met elen te sporten. Ook werken we veel samen met bestaande
kaar in contact. In feite zijn we de schakel tussen bewoners,
buurtinitiatieven zoals de Copernikkel en Sociaal Centrum de
vrijwilligers, zorg, onderwijs, wonen, sport, cultuur en werk.
Westhoek. Maar het kan natuurlijk altijd beter.
Voor de goede orde: we zijn geen hulpverlener, daar gebruiken
We willen vooral laagdrempelig en toegankelijk zijn voor alle
we de korte lijntjes in ons professionele netwerk voor. Daarbuurtbewoners. Dus, heb je hulp of ondersteuning nodig of zit
naast kunnen buurtbewoners bij ons terecht voor vragen over
je verlegen om een praatje bel of email ons dan op
vrijwilligerswerk.
Gabor Martens, 06 - 2159 6447/ gabormartens@farent.nl
We willen graag het vrijwilligerswerk stimuleren in de wijk. Ons
Wim Smeets, 06 - 2159 4960 / wimsmeets@farent.nl
streven is om iedereen in een buurt mee te laten doen. In die
of spreek ons aan tijdens ons rondje door de buurt. Appen kan
zin willen we initiatieven ontwikkelen zodat iedereen een bijook! Schroom niet, voel je niet geremd om ons aan te spreken.
drage kan leveren en dat mensen zich minder eenzaam voeKunnen wij je niet helpen dan weten we vast een professional
len, minder gezondheidsklachten krijgen door gezond te eten
die wel hulp en ondersteuning kan bieden. !
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Tekst: Wim Smeets
Foto's Jill Franken

Uitreiking prijswinnaars woordzoeker briefpakketjes actie Buurtteam
In mei hebben we de laatste twee acties gehouden om huis aan
huis briefpakketjes rond te brengen in weer een nieuw deel van
Boschveld. In deze briefpakketjes zat veel informatie voor de
bewoners. Informatie die ze rustig thuis konden bekijken en bewaren voor in de nabije toekomst.
In het briefpakketje hadden we ook nog een woordzoeker opgenomen. De bewoners konden deze oplossen en de winnende
slagzin doorgeven aan mij of inleveren bij de Brede Bossche
School.

Uit de goede oplossingen hebben we drie winnaars getrokken.
Op woensdagmiddag 30 juni hebben we de winnaars bezocht
en de door hen gewonnen prijs overhandigd. De winnaars waren blij verrast en vonden het ook prima om op de foto te gaan
met ons. !

!
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Tekst en Foto's: Hannie Borsetti

info@obboschveld.nl

Groen en Spelen
Hieronder lees je over een aantal onderwerpen waar de werkgroep Groen en Spelen zich momenteel mee bezighoudt om
de wijk voor alle bewoners van Boschveld fijner te maken.

Boomspiegels

Dit zijn de plekken rondom de bomen in je straat. Er zijn bewoners die deze boomspiegels beplanten met bloemen en kruiden. Dat gaat soms in overleg met de gemeente zodat de
onderhoudsdienst van Weener XL deze plekken met rust laat.
De gemeente heeft als voorwaarde dat bekend is wie de
boomspiegel onderhoudt en dat het per hele straat gaat. Voorbeeld is de Zernikestraat.
Nu heeft de werkgroep Groen en Spelen voorgesteld dat de
boomspiegels, die bewoners zelf beheren, een aanduiding krijgen in de stoep. Op die manier is het voor gemeente en
Weener XL makkelijker te herkennen en voorkomen we dat
bloemen en planten toch omgeschoffeld worden. Hiervoor hebben we contact gezocht met Jasper Sluis van DoeFactory en
Carlijn Crielaars van De Groene Buurvrouw. We zijn hard op
weg om een stoeptegel te maken die de boomspiegel een
merkteken geeft. Wordt vervolgd!

Biologische bloembollen

Aan de Copernicuslaan gaan we samen met wijkbewoners in
het najaar een bloembollenveld maken van duizenden biologische krokussen, narcissen, en nog meer bloemen met een ingewikkelde naam. De kleuren zijn roze, lila, wit, geel, blauw.
1200 bloembollen zijn een cadeau van de provincie NoordBrabant en VELT. Hiermee promoten ze het gebruik van gifvrij
geteelde bloemen. Voor meer bollen probeert de werkgroep
wijkbudget te krijgen, want 1200 bollen is weinig in de open
ruimte. In ieder geval gaat het grasveld aan de Copernicuslaan
er een stuk leuker uitzien in 2022, dan bloeien de verschillende
bloemen in het voorjaar. Jij, als wijkbewoner, kan hiermee ook
aan de slag want het poten van al die bollen heeft veel handen
nodig. Leerlingen van Helicon komen waarschijnlijk ook meehelpen. Je hoort er nog van!

Vlek 3 inrichtingsplan

Nu de bouw van de woningen en appartementen aan de
Edisonstraat/ Celsiusstraat /Copernicuslaan al flink opschiet
wordt er ook gesproken over alle andere elementen die een
plekje moeten krijgen: bomen en ander groen, plekken voor
auto's en fietsen, prullenbakken. De wijkraad heeft de plannen
laat aangeleverd gekregen met vermelding 'definitief'. We denken altijd dat we meedenkende partij zijn, maar dat valt soms
toch een beetje tegen. In ieder geval werken we weer hard
door om zaken die niet kloppen nog bijgestuurd te krijgen.
Boomspiegel in de Zernikestraat

Park Hart van Boschveld

Er zijn twee dode bomen, jammer, maar het hoort er een beetje bij dat niet alles aanslaat. Bij de schommels komen nog vier
bomen. Al deze bomen komen in het najaar.
Een aantal struiken die de struikroversbende een paar maanden geleden in de wijk heeft herplant, zijn behoorlijk bruin in
plaats van groen. Toch laten we ze staan tot het volgende
groeiseizoen. Soms gaan de struiken zichzelf weer helemaal
vanuit de wortel opbouwen.

'Struikroof-struiken' zijn gedeeltelijk verdord
Tekst: Johannes Lijzen

Voor nu wensen we iedere Boschvelder een hele fijne zomer!
Geniet samen buiten van de mooie groene plekken in de wijk.
!

Ledenvergadering OBB van 21 juni

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB/Wijkraad Boschveld) is op
maandag 21 juni live doorgegaan. Er waren 20 leden aanwezig. Eerst is het jaarverslag toegelicht. Verder hebben we besproken wat er in de wijk leeft en waar de leden vinden dat we
aandacht aan moeten besteden het komende jaar. Uit de

reacties kwamen drie onderwerpen sterk naar voren (in willekeurige volgorde): verbeteren verkeer (snelheid en parkeren),
verminderen afval (zwerfafval en grofvuil) en vergroten verbinding en betrokkenheid wijkbewoners. Daar gaan we dus met
z'n allen aan werken. Daarna is Emir Talic als nieuw bestuurslid gekozen. Tot slot hebben we -op afstand- met een drankje
nagepraat. !
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Tekst en foto's: Jeanne van der Kallen

info@obboschveld.nl

Zomernieuws uit de
Het is nu volop zomer in de tuin. En wat voor zomer, door de
regen in het voorjaar en daarna het lekkere warme zonnetje in
juni is de tuin geëxplodeerd. Je ziet er alle tinten groen en de
bloemenpracht straalt je tegemoet.

Wil je deze zomer eens wat anders dan tuinieren, maak dan de
spiksplinternieuwe wijkwandeling.
Het is een wandeltocht door het karakteristieke Boschveld
waar bewoners hun verhalen vertellen.
Je hebt er een mobiele telefoon met internet en een koptelefoon of oortjes voor nodig.
Op www.wijkwandeling.nl vind je de route, ook de Boschveldtuin komt aan het woord.
Wil je meer info, kijk op www.paleisvoorvolksvlijt.org.
Op 2 juli was de aftrap in de tuin met daarbij een prachtig
nieuw wijklied, gespeeld door de Boschveldband en gezongen
door het Boschveldkoor.

Bloemenpracht in de tuin
De bomen, struiken en planten genieten gewoon, dat was de
afgelopen jaren wel anders met die extreme droogte en hoge
temperaturen.
Niet alleen het groen geniet, maar ook alle bewoners van de
tuin, zoals de vogels, insecten, bodemleven en helaas ook de
slakken. Die zijn dit jaar in groten getale aanwezig en eten echt
alles, onvoorstelbaar. De mooie krop sla in bak 19, in gebruik
door Serife, was binnen een paar uurtjes helemaal kaal gevreten. Dus als je mooie groente gekweekt hebt, wacht niet te
lang met oogsten, hopelijk ben je de slakken dan voor.

Boschveldband en -koor bij aftrap wandelroute
Iedere eerst woensdag van
de maand is het Tuinklup in
de tuin van 14.30 tot 16.00
uur voor de basisschoolleerlingen vanaf 6 jaar. Iedere keer is er weer een
andere leuke activiteit, die
vaak iets met de natuur te
maken heeft .
Alle info hierover vind je
ook op onze website
www.boschveldtuin.nl onder
Tuinklup, je kunt je daar
aanmelden als je mee wilt
doen.

Dan nog even het volgende:

Creatief bij de Tuinklup
De Boschveldtuin is geen
pluktuin!!!! De mensen die iedere week keihard werken om de
hele tuin mooi te laten groeien en bloeien vinden het erg zuur
dat anderen er met de oogst vandoor gaan.
Dus geniet van de tuin, maar laat de oogst aan die harde werkers!!!
Ook is de tuin geen speeltuin. Spelen doe je lekker op de
speelplaats van de BBS of in het Groene Hart.
Onlangs kregen we voor het onderhoud van de tuin hulp van
Marius Kant, docent bij Het Ambachtshuis Brabant aan de
Paardskerkhofweg. Hij kwam met een groep cursisten naar de
tuin om hen in de praktijk alles te leren over het onderhoud van
een tuin.

Slakken eten de sla op
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Mocht je nog meer willen weten over de Boschveldtuin, neem
contact op via: info@boschveldtuin.nl, kijk op
www.boschveldtuin.nl, volg ons op
www.facebook.com/boschveldtuin of kom op vrijdagmiddag
even aanwippen. Tussen 15.00 en 16.30 uur zijn er altijd mensen in de tuin, rond 16.00 uur kan je ook gezellig aanschuiven
voor een kopje koffie/thee, met een koekje of taart als er weer
iets te vieren is. !

'Boschveld live' op 19 juli
Op maandagavond 19 juli organiseert de Wijkraad Boschveld
'Boschveld live', een feestelijke en informatieve bijeenkomst op
de speelplaats bij de Brede Bossche School (BBS). Iedereen is
welkom vanaf 19.15 uur voor koffie, thee en heerlijke hapjes
van de Wereldkeuken.
Vanaf 20.00 uur is er een vlotte talkshow met een professionele host, waarin bijzondere gasten hun verhaal doen. De verhalen gaan over allerlei onderwerpen die in de buurt spelen: onder meer over verhuizen bij sloop, de geur van de asfaltcentrale, de uitbreiding van het park in 2022, de activiteiten van de

Copernikkel en van de werkgroep Groen en Spelen.
Vanaf 21.00 uur kun je deze gasten zelf spreken of je kan gewoon met elkaar kletsen onder het genot van een drankje en
een lekker zomers muziekje (tot 22.00 uur). De Bossche
sambaband Tempestade (die elke donderdag in de buurt te horen is) zal de buurt tussen 19.00 en 19.45 uur optrommelen en
vooraf een optreden geven. Volg dus de muziek en neem je
buren mee! Meer informatie is te vinden op
www.wijkraadboschveld.nl.
20 september is het volgende Boschveldoverleg. !

Wijkwandeling Boschveld
Paleis voor Volksvlijt geeft een stem aan de bewoners van
Boschveld met de Wijkwandeling, een route langs de vele gezichten en talloze culturen in deze kleurrijke buurt.
Wanneer is een ketting op, volgens een Perzische fietsenmaker?
Waarom heeft Selma een korte navelstreng? Waar zijn de dames van de Parallelweg gebleven? Wat doen de scouts van PSV
en Feyenoord bij de voetbalkooi? En wie chillen daar in de kas?
Je komt het te weten tijdens de Wijkwandeling, een wandeltocht
door de Bossche buurt Boschveld waar de bewoners je hun verhalen vertellen. Alledaagse, bijzondere geschiedenissen, verteld
door de bewoners van een roemruchte wijk met vele gezichten.
Voor de gratis Wijkwandeling heb je een mobiele telefoon met internet en een koptelefoon of oortjes nodig. Op
www.wijkwandeling.nl vind je een plattegrond met tien locaties in
Boschveld; op elke locatie is een QR-code te scannen die leidt
naar een verhaal. Wanneer en in welke volgorde je de Wijkwandeling loopt of fietst, bepaal je zelf. Elk verhaal duurt ongeveer
vijf minuten.
De verhalen zijn opgetekend door Maino Remmers, bekend van
De Mediamannen. !

De QR codes zijn op diverse plaatsen in de buurt te vinden

Sloop Vlek 21
In de week van 29 juni is de 'echte' sloop van de eerste twee
flats in Vlek 21 begonnen. De sloop was al langer bezig, maar
minder zichtbaar. Allereerst is het asbest verwijderd, wat een
specialistische klus is. Daarna zijn alle bruikbare onderdelen,
zoals sanitair en deuren verwijderd. Vroeger werden die met
de sloop afgevoerd, maar tegenwoordig kijkt men wat er nog
bruikbaar is.
In de tussentijd hebben vrijwilligers ook nog wat struiken verwijderd. Ook die gaan normaal op de stort, maar vaak zijn die
struiken prima in te zetten op een andere plek.
Nu is men dus begonnen met grof materieel. De eerste flat is
al voor een groot deel verdwenen. Als de sloop afgerond is, zal
de grond bouwrijp gemaakt moeten worden. Tegen die tijd zal

Tekst: Paleis voor Volksvlijt
Foto : Alfred Heeroma

Tekst en foto: Alfred Heeroma

ook het aangepaste bestemmingsplan goedgekeurd moeten
zijn. Dit bestemmingsplan ligt tot 1 augustus ter visie. Die aanpassing is nodig omdat het bouwoppervlak iets groter is dan
het huidige bouwoppervlak. Daarnaast worden delen van de
nieuwe flats ook hoger (7 bouwlagen). Dat mag alleen als het
bestemmingsplan is goedgekeurd.
Ook is geconstateerd dat de geluidsbelasting hoger is. Dat
komt vooral door het industriegebied De Rietvelden. Ook hiervoor moet eerst toestemming gegeven worden. Daarvoor is
ook al een aanvraag gedaan. In sommige gevallen betekent dit
dat er ook extra maatregelen genomen moeten worden om het
geluid in de woningen te beperken.
Naar verwachting zal de bouw het laatste kwartaal van dit jaar
starten. Meestal duurt dit een jaar. !

De sloop van de eerste flat is eind juni begonnen
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Hoe krijg je dan wel informatie in de zogenaamde bubbels? Als
Ooit waren er tijden dat men geen computerDenkend
had. Als je toen

Datum
Maandag 19 juli

Tijd
19.15
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Ooit waren er tijden dat men geen computer had. Als je toen
Hoe krijg je dan wel informatie in de zogenaamde bubbels? Als
informatie wilde overdragen, dan moest je het iemand vertellen
het om gezondheid gaat, zou je misschien de huisarts moeten
of schrijven. Dat laatste was waarschijnlijk voor veel arme
inzetten. Natuurlijk gaan er nog steeds mensen naar de kerk of
mensen geen optie, want ongeschoold zijn was vroeger helemoskee, maar daar komt ook niet alle informatie.
maal geen vreemd verschijnsel. Een krant was er ook niet,
Ook in Boschveld is dit een probleem. Met zo'n 50 nationaliteiwant ik begrijp dat het Brabants Dagblad ‘pas’ 250 jaar beten en veel verschillende bubbels is het best lastig om mensen
staat. Hoogstwaarschijnlijk wisten de notabelen van de stad
samen te brengen. Sommige mensen houden niet van (formemaar slecht wat er onder het volk speelde.
le) vergaderingen en komen daar niet. Zou een soort buurtToch werden er door de notabelen beslissingen genomen die
feest dan helpen? Lang geleden waren er buurtfeesten, maar
voor iedere inwoner van de stad gevolgen had. Het was dan
daar kwamen steeds minder mensen op af. Daarbij komt dat
maar te hopen dat iedereen hiervan op de hoogte was, wat
ook niet iedereen dezelfde interesse heeft en dan is er ook nog
vast niet altijd het geval is geweest.
sprake van wantrouwen naar bepaalde organisaties. Je hoort
Ondanks alle moderne techniek, is daar volgens mij nog niet
het wel eens “men luistert niet naar me”.
veel in veranderd. In het bestuurscentrum worden nog steeds
Wat dat betreft is er eigenlijk weinig veranderd in vergelijking
veel beslissingen genomen, waar lang niet alle burgers van op
met vroeger. Vroeger was Boschveld een volksbuurt en ging
de hoogte zijn. Dat is best lastig, omdat niet alle beslissingen
bepaalde informatie wel rond, maar telkens als een verhaal
in goede aarde vallen bij de burgers. Als de burgers dit doorwerd verteld, dan werd er wel iets aan toegevoegd of weggelahebben, is het vaak al te laat. Het is niet zo dat de gemeente
ten. Het blijft lastig om iedereen te betrekken bij de samenleniets doet aan communicatie, alleen die communicatie komt
ving. Daar wordt veel over nagedacht, maar leidt veel te weinig
niet bij iedereen aan.
tot een goed resultaat. Wie het weet hoe dit op te lossen, mag
Een ander probleem is dat niet alle burgers willen of kunnen
het laten weten! !
meedoen. Veelal zitten de burgers in wat men populair een
bubbel noemt. Hadden vroeger de armen weinig contact met de rijken en
was slechts de kerk een verbindende
factor, dan is dat in de huidige tijd eigenlijk niet anders. Alleen de kerk
heeft de verbindende factor verloren.
Dan is de vraag, hoe krijg je dan wel
alle burgers betrokken? Dat is een
vraag waar mensen die beleid maken
of iets willen organiseren al lang mee
worstelen. Sommige burgers zijn de
taal niet goed machtig of zijn slecht in
lezen en schrijven. Veel armere mensen hebben last van schaamte en durven al helemaal niets te vragen. En als
ze al iets vragen, dan komen ze vaak
in een bureaucratische wirwar.
Degenen die zaken organiseren of beleid maken zijn hiervan op de hoogte,
maar hun hoofd erover breken op hoe
ze het moeten oplossen. Ze willen met
mensen praten, maar hoe bereik je
mensen? Je kan niet bij iedereen aanbellen en zaken uitleggen, want dat
kost veel menskracht en tijd en dat is
er vaak niet.
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 10.00 tot 20.00; vrijdag 10.00 tot 21.00
zaterdag 10.00 tot 20.00 en zondag 11.00 - 20.00
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