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De Braziliaanse kunstenaar Pixote Muchi tijdens het maken van de muurschildering (zie pagina 3) 
Foto: Michael Bögels
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Tekst en foto: Tomas Sluiter

Mijn tweelingbroer
Ik heb als sterrenbeeld Tweelingen en ik heb ook nog een broertje. Maar een twee-
lingbroer had ik nog niet. Tot een paar weken geleden. Mijn ouders waren blij ver-
rast dat ze een extra zoon hadden, maar of iedereen blij gaat worden van een
tweede Tomas? Hij heeft de volledige politieopleiding gevolgd en is bediener van
de laser. Ik ben nog geen officieel bediener van de laser en in verband met corona
hebben alle opleidingen stilgelegen. Een veel gehoorde klacht is dat er te hard ge-
reden wordt in de wijk. Ik vind het erg jammer dat ik in een vrij uurtje niet even met
de laser in de straten kan gaan staan waar de klachten vandaan komen. Als ik die
boetes wel zou uitschrijven houden ze geen stand omdat ik het officiële papiertje
niet heb. Het laseren op zich is geen hogere wiskunde.

We hebben de komst van mijn tweelingbroer nog niet gevierd met beschuit en
muisjes, want de reden dat mijn tweelingbroer er moet komen is eigenlijk wel jam-
mer. We gaan hem inzetten om gedragsverandering teweeg te brengen bij be-
stuurders. Er blijven mensen die een zware rechtervoet hebben en lak hebben aan
de maximum snelheid ook in de wijk! 
Vanuit de online wijkschouw voor heel West, georganiseerd door de gemeente,
blijkt dat verkeer een speerpunt is in West. We gaan dan ook de komende tijd con-
troles intensiveren. Er zijn al wat grotere controles geweest waarbij we zichtbaar in
de wijk gaan staan. Zo stonden we al een aantal malen op de Copernicuslaan en
de controles worden in frequentie opgeschroefd. Zo gaan we mijn tweelingbroer in-
zetten en is het straks de vraag of hij daar alleen staat of dat er daadwerkelijk een
collega staat met een laser of ikzelf, als ik ben opgeleid. Het is lastig inschatten
van een afstand en als je te hard rijdt. Hopelijk past men het gedrag aan en gaan
we allemaal wat rustiger rijden in de wijk. 

Toch ben ik best trots op het clubje collega's dat met dit idee kwam. Out of the box
denken en kijken waar de mogelijkheden liggen omdat er ook nog eens een forse
krapte is qua bezetting en capaciteit. Wees gewaarschuwd dat we ons extra gaan
richten op onder andere verkeer en houd je aan de verkeersregels. Mijn tweeling-
broer is nogal plat en kan heel lang erg stilstaan. Neem het mij trouwens niet kwa-
lijk als mijn broer niet terugzwaait of helemaal niks zegt. Hij is communicatief niet
zo vaardig. !
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Wijkagent Tomas Sluiter (rechts) en zijn tweelingbroer

De nieuwbouw van Weener XL begint eindelijk vorm te krijgen na bijna een jaar
van stilstand. De planning is dat het gebouw begin 2023 ingebruikgenomen kan

worden.



Tekst: George van der Zande
 Foto's: Michael Bögels & Alfred Heeroma

Muurschildering is een Braziliaanse hommage 
Wanneer je op de Oude Vlijmenseweg rijdt, ter hoog-
te van de kruising met de Copernicuslaan, moet je so-
wieso al goed op het verkeer letten, maar de kans is
groot dat je blik wordt gezogen naar de gigantische
muurschildering van de Braziliaanse kunstenaar
Pixote Mushi. De muurschildering staat op de zijkant
van de laatste flat aan de Copernicuslaan. En voor
even word je dan meegenomen in een Braziliaanse
sfeer. 

Kunst door samenwerking
Hoe is dit fraaie Urban Street Art project van 10 meter
breed en 15 meter hoog – uniek voor onze stad – tot
wasdom gekomen? Stefan van Ham: "Kings of Colors
heeft hier een belangrijk aandeel in gehad, samen
met het Open Art Museum. Kings of Colors heeft als
doelstelling lokale, nationale en internationale kunste-
naars een platform te bieden zodat ze hun kunsten op
het gebied van straatkunst en straatcultuur kunnen to-
nen aan een groter publiek. En het Open Art Museum
houdt zich vooral bezig met de internationale uitwis-
seling van kunstenaars. Zij kwamen op een festival in
contact met Pixote Mushi en zo is het balletje gaan
rollen. Gelukkig wilde de Braziliaanse ambassade het
project financieel ondersteunen." 
 
Volledige vrijheid
"Pixote heeft van ons de volledige artistieke vrijheid
gekregen om deze muurschildering te maken. Wel
hebben we hem wat tips gegeven en het ontwerp
voorgelegd aan de bewoners. We hebben het geheel
gefaciliteerd, de organisatie eromheen gedaan. De
contacten gelegd met Zayaz, de woningbouwvereniging, de
bewoners en de gemeente. Iedereen was snel enthousiast.
Ook hebben we gekeken of de muur geschikt was en vervol-
gens de muur dusdanig voorbereid zodat de kunstenaar me-
teen aan de slag kon."

Pixote is een veelzijdig kunstenaar (die ook nog kan breakdan-
cen). Zijn beeldtaal en vormgeving in zijn houtgravures zie je
terug in de muurschildering. Strakke symmetrische lijnen, dik
en dun. Tijdens zijn gigantische klus van een week heeft hij zo
af en toe hulp gekregen van vijf studenten van de Sint Joost

Kunstacademie.

Hommage
Met de muurschildering wil Pixote Mushi een hommage
brengen aan de overleden Braziliaanse kunstenaar die voor
hem een inspiratiebron is geweest en aan de inheemse be-
volking. Dat is met 150 liter muurverf en 100 spuitbussen
wel gelukt. Op 10 mei jongstleden werd het kunstwerk ont-
huld. De Braziliaanse ambassadeur zei in zijn toespraak:
"Wij zijn trots op Pixote en het is mooi dat wij zo onze cul-
tuur vertegenwoordigd zien in Nederland en in het bijzonder
in de mooie stad Den Bosch." Daar was onze burgemeester
wel mee in zijn nopjes. Ook hij was lovend over de muur-
schildering, maar ook trots op Kings of Colors: "Urban Art is
belangrijk voor ons. En nu hebben we ook nog een connec-
tie tussen Den Bosch en Brazilië. Wij zijn trots op Pixote. Ik
ben blij om dit moment met elkaar te mogen vieren. En ik
ben ook trots op jullie omdat jullie het gebouw ter beschik-
king hebben gesteld voor een Urban Street Art project. Ur-
ban Art is een expressie van de huidige tijd. Een nieuwe
manier van kunst beleven. Heel grootse kunst. Kings of Co-
lors zijn belangrijke partners voor onze cultuurstad van het
Zuiden." 

Potje
De bewoners vroegen de burgemeester nog of er een potje
was voor rolgordijntjes voor de raampjes aan de zijkant. Nu
contrasteren ze met het kunstwerk. Dus zijn de bewoners
op zoek naar rolgordijntjes die passen bij het kunstwerk.
Maar de burgemeester hoopte dat de bewoners zelf iets
creatiefs bedenken. Misschien iets met vogels, want die zijn
ook te zien op de muurschildering. Daarna was het tijd voor
een bos bloemen voor enkele bewoners voor hun bijdrage
tijdens de schilderweek van Pixote Mushi én een toost op
het kunstwerk. Een muurschildering die de bewoners heel
mooi vinden! 'Mooi' was ook het eerste Nederlandse woord
dat de kunstenaar leerde. !
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Kunstenaar Pixote geeft bloemen aan een bewoonster 

Het eindresultaat van de eerste Mural in Den Bosch



Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

Gaat de VR-bril helpen tegen eenzaamheid?
 
Onder het genot van een aangenaam zonnetje en de mooie wereldmuziek van de Boschveld Band is op donderdag 12 mei jongst-
leden in de Boschveldtuin de VR-bril officieel gelanceerd. De bedoeling van de VR-bril is om bewoners die zich eenzaam voelen of
niet goed naar activiteiten in de buurt durven te gaan, kennis te laten maken met allerlei activiteiten. Thuis kijken met de VR-bril
naar wat er gebeurt in bijvoorbeeld Resto van Harte om vervolgens daar een keertje naartoe te gaan om te eten en mensen te ont-
moeten. De VR-bril, een moedige poging om eenzaamheid te verminderen

 
Gabor Martens is één
van de initiatiefnemers.
"Het idee voor deze
VR-bril is ontstaan in
één van onze werk-
groepen. Er zijn in onze
buurt best wel mensen
die eenzaam zijn, zorg
mijden of niet uit huis
komen. Nu zijn er te-
genwoordig best veel
hulpmiddelen in zorg-
land. We zijn met een
clubje in het land gaan
kijken naar technologi-
sche ontwikkelingen die
kunnen bijdragen om
mensen uit hun een-
zaamheid te halen en al
pratende kwamen we
op een VR-bril. Er is al
heel wat technologische
innovatie in het sociale
domein, bijvoorbeeld de
robot. Met deze VR-bril
hopen we een eerste
stap te zetten om zorg-
mijdende mensen in be-
weging te krijgen. De
VR-bril is puur een
hulpmiddel. Maar daar
houdt het niet mee op.
Het moet juist een aan-
zet zijn tot het verlagen
van de drempel om zelf
dingen te gaan onder-
nemen."
 
Wat is en kun je met
de VR-bril? 
In goed Nederlands be-
tekent VR virtuele reali-
teit. Het is een realiteit
die wordt nagebootst.
Met zo'n bril op je hoofd
kun je als het ware vlie-
gen als een vogel, een
wandeling maken op de maan om wat extremen te noemen.
Het kan allemaal. In het geval van de Boschveldbewoners kun
je met de VR-bril naar initiatieven in de buurt kijken en ze bele-
ven, alsof je er bij bent. Er zijn negen initiatieven/ activiteiten te
zien zoals: de NaaiMeetup, Sociaal Centrum de Westhoek, de
Boschveldtuin en nog zes anderen. Babs Visser is de eerste
bewoonster van Boschveld die de VR-bril heeft uitgeprobeerd.
Het Brabants Dagblad heeft daar aandacht aan besteed mid-
dels een interview met Babs en Buurtvrouw Shivana Edwards.
Babs denkt wel dat ze nu eerder naar activiteiten gaat. Ze weet
nu wat er allemaal gebeurt in de buurt. 
 
Proces goed begeleiden en volgen
Vertrekkend wethouder Huib van Olden mocht de VR-bril offici-
eel introduceren in de buurt en dat deed hij met genoegen. "De
VR-bril is leuk, maar het gaat erom wat erin zit. Het zou mooi
zijn als je middels deze bril zonder enige belemmering drem-
pelloos kunt gaan deelnemen aan activiteiten, want het gaat
erom elkaar te ontmoeten in de buurt." Hij hoopte dat deze bril
wellicht het begin is van contact leggen al dan niet met behulp
van een sociaal werker. "Het leuke van Boschveld is dat jullie
elkaar op deze manier weten te vinden. En je hebt maar één
iemand nodig om eenzaamheid te verminderen."

Er zijn twee VR-brillen beschikbaar voor de buurt. Eén bril bij
Buurtvrouw Shivana en één bril in het Wijkplein. Zowel Shiva-
na als de mensen van het Wijkplein weten hoe de VR-bril
werkt, want het gebruik vraagt wel enige uitleg. Maar één ding
is zeker: De VR-bril is in ons land in het sociale domein een
uniek concept. Er is nog geen ervaring mee opgedaan. En om
met Huib van Olden te spreken: er moeten straks geen drem-
pels meer zijn voor mensen die zorg mijden! Aan de wijkwer-
kers de taak om dit bij-
zondere proces de ko-
mende tijd goed te bege-
leiden en te gaan volgen.
En wie weet gaat de vir-
tuele realiteit échte reali-
teit worden.  !

Het idee voor en de
ontwikkeling van de
VR-bril is ontstaan in
de werkgroep eenzaam-
heid van het Buurt-
team.
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Vertrekkend wethouder van Olden en Buurtvouw Shivana Edwards proberen de VR-bril uit



Tekst en foto: Leidy Haaijer

 

NaaiMeetUp 10 jaar !
In mei vierde de NaaiMeetUp haar 10-jarig bestaan. Voor 2012
waren we al begonnen in de ReparatieStraat tussen de Paral-
lelweg en de Paardskerkhofweg, voor de werkplaatsen van het
Boschveld Ambacht Centrum, als antwoord op de vraag: "Kun
jij me leren naaien vanaf patroon?".
Als antwoord werd er gedurende korte tijd in het atelier van
Leidi Haaijer aan de Parallelweg 30 F, in de paar jaar geleden
afgebroken vleugel, door een paar vrouwen op meegebrachte
machines gewerkt. Er ontstond meer interesse en via de Fiets-
werkplaats achter de Kelvinstraat verhuisden we naar de Co-
pernicuslaan 308 op het moment dat de coöperatie Copernik-
kel opgericht werd.
Daar konden de verworven naaimachines in een speciaal ge-
maakte kast geplaatst worden en in die tijd ontvingen we een
prijs van de Afvalstoffendienst voor een ontwerp dat we had-
den gemaakt voor Tasjes Tegen Plastic, gemaakt van resten
textiel die overblijven; de tas is nog steeds te bestellen.

In 2017 kreeg de Copernikkel de winkel naast Herman Willems
erbij; daar hoefden we de spullen niet steeds op te ruimen,
maar hadden we een werkplaats waar alle activiteiten die uit

de vraag ontstonden, door konden groeien. Naast de oorspron-
kelijk NaaiMeetUp op vrijdag (van 10.00 tot 13.00 uur) zijn we
uitgebreid met een reparatieservice op dinsdag- en woensdag-
middag (van 13.00 tot 16.00 uur) en een workshop dagdeel op
de donderdag (van 11.00 tot 13.00 uur). Deelnemers weten
ons goed te vinden, via mond-tot-mondreclame, winkelend pu-
bliek bij Sonay (de supermarkt om de hoek), de website en de
flyer die we iedereen meegeven die binnen komt lopen voor
wat voor informatie dan ook.
Sommigen die eerder eens een workshop gevolgd hebben ko-
men af en toe nog eens een bakkie doen om op de hoogte te
komen van de laatste nieuwtjes. 
De laatste aanwinst is de naaimachine op zonnestroom; in dit
deel van het jaar kunnen we al heel wat kleding super duur-
zaam repareren!

Heb je kleding of ander textiel ter reparatie of wil je zelf met de
naaimachine aan de gang, loop dan gerust eens binnen tijdens
de openingstijden (Copernicuslaan 324). Bellen of mailen kan
ook: 06 - 2521 5340 /  06 - 1835 9643  of email:
info@copernikkel.nl  !
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Rookmelder vanaf 1 juli verplicht
Vanaf 1 juli 2022 moeten alle woningen op elke etage een rookmelder hebben. Dit
geldt voor zowel koop- als huurhuizen. Dit staat zo in het nieuwe bouwbesluit. Voor
nieuwbouw gold dit al sinds 2003, maar nu geldt dit voor alle woningen. Heeft u een
huurhuis, maar nog geen rookmelder(s), dan kun u het beste contact opnemen met
uw verhuurder. Zonder rookmelder kan een verzekeraar geen of minder schade uitke-
ren. Er zijn meerdere typen rookmelders. Rookmelders met een batterij gaan onge-
veer een jaar mee en dan moet de batterij worden vervangen. Er zijn ook wat duurde-
re rookmelders met een accu, die ongeveer 10 jaar mee gaat. Wel wat duurder (circa
€ 30), maar bespaart wel in batterijen. 
Je hebt ook rookmelders die je kan koppelen. Als dan op zolder brand uitbreekt, dan
gaat ook de rookmelder op de begane grond af. Zie www.brandveilig-nederland.nl  !

Rookmelders worden verplicht



Tekst: Pierre Don
Foto en afbeelding: KuiperCompagnons & Pierre Don

Ashok Kumar Bhalotra (1943-2022)
architect Masterplan Boschveld (2001-2005)

Op 5 april van dit jaar overleed As-
hok Bhalotra. Hij was een uit India
afkomstige architect en steden-
bouwkundige. Sinds 1971 was
Bhalotra verbonden aan het bu-
reau KuiperCompagnons uit Rot-
terdam, van 1989-2010 als direc-
teur en daarna als ambassadeur. 
De gemeente 's-Hertogenbosch
vroeg in 2001 aan Bhalotra of hij
voor Boschveld een Masterplan
zou willen maken. Bhalotra had
naam gemaakt als stedenbouw-
kundige met zijn ontwerpen Kat-
tenbroek (Amersfoort), Skoatter-
wald (Heerenveen) en Stad van de
Zon (Heerhugowaard). Voor het
laatst genoemde project werden
zelfs een brug en een fietspad
naar hem vernoemd. Volgens Kui-
perCompagnons bracht Bhalotra
'kleur, verbeelding én verleidings-
kracht naar onze steden en ons
landschap, en bestreed hij daar-
mee saaiheid en onverschilligheid.'
Ook kwam zijn sociale betrokken-
heid terug in zijn ontwerpen door
onder andere inkomensgroepen
echt te mengen in woonwijken.

Maar ja, Boschveld was wel een ander verhaal…
Eind september 2001 werden er workshops gehouden met be-
woners en ondernemers, gevolgd door een ééndaags 'festival'
(In Boschveld staat mijn huis) met de ideeën die er toen al wa-
ren. Daarna zou de richting worden bepaald en werd er ge-

werkt aan een concreet plan vanaf 2002. In april van dat jaar
presenteerde Bhalotra zijn visie in de Brabanthallen. 
In de Wijkwinkel kon iedereen over de laatste ontwikkelingen
hierover worden bijgepraat. Het duurde uiteindelijk nog tot eind
oktober 2003 voordat het Masterplan werd gepresenteerd. Een
maand daarvoor werd het Onafhankelijk Buurtplatform Bosch-

veld (OBB) officieel opgericht. Het OBB wilde de stem
van de buurt zijn. Dat kwam al direct tot uiting in de or-
ganisatie van 17 bijeenkomsten over het 'Wijkplan voor
de Toekomst' en later ook over het sociaal plan Bosch-
veld. 
In februari 2005 was het wijkplan aangepast op basis
van de binnengekomen reacties. Ook konden de bewo-
ners in een bijzondere hearing in de gemeenteraad ver-
tellen wat ze van het plan vonden.

Woningcorporatie SSW (Stichting Sociaal Wonen) ging
ondertussen in zee met de redactie van het programma
Tegenlicht van de VPRO om een documentaire te laten
maken over Boschveld, de nieuwe plannen voor de
buurt, de keuzes en afwegingen, de eigen geschiedenis
van verzelfstandiging en fusie. Opnames vonden plaats
in 2004. Dat moest een positief verhaal worden, maar
bleek uiteindelijk inhoudelijk een doodsteek te zijn voor
het hele Masterplan van Bhalotra. De uitzending was op
1 mei 2005. 
Toenmalig wethouder Elly de Jonge nam daarna zelf-
standig de beslissing om niet verder te gaan met het
Masterplan. Het was te groots opgezet, de periode was
te lang, het politieke draagvlak ontbrak en veel bewo-
ners waren er niet gelukkig mee. Het is een publiek ge-
heim dat voor de financiering van het Masterplan (700
miljoen Euro) er in Den Haag de stekker werd uitgetrok-
ken door een adviescommissie van (het toenmalige) mi-
nisterie van VROM.

Met dat besluit was ook de rol van Ashok Bhalotra uitge-
speeld in onze buurt. Er kwam een 'Heroriëntatie Bosch-
veld' waarbij niet de stenen, maar de mensen op de eer-
ste plaats kwamen. Maar dat is weer een ander verhaal.
!
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Architect Ashok Bhalotra, ontwerper van het Masterplan Boschveld, is overleden



Tekst: Joanda van Geffen
 Foto: Olaf Smit

Kookworkshop Indiaas koken bij de BBS
Onlangs mochten mensen van de
BoschveldWereldkeuken deelne-
men aan een kookworkshop
'Indiaas koken' bij de BBS. De
workshop werd aangeboden door
de Werkcarrousel uit Den Bosch.
De Werkcarrousel is een leer-
werkcentrum waar iedereen van
alle leeftijden zijn of haar talenten
mag ontdekken en ontwikkelen.

Deepesh Thakur is één van de
koks van de wereldkeuken en
aan hem was de eer zijn 'leerlin-
gen' een gerecht te leren koken
uit zijn geboorteland. Op het
menu stond Kip Tika Masala, rijst,
salade en een uien pakora (bha-
jiya) te maken. Toen het eten
klaar was werd er natuurlijk on-
middelijk opgeschept. De geuren
van de heerlijke specerijen had-
den ieders smaakpapillen al lang
genoeg geplaagd...  !

7

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

Met trots poseren de deelnemers samen met Deepesh (links achter) met de door hen
samen gemaakte Indiase maaltijd

Fietslessen aan vluchtelingen bij AZC Rosmalen
Opnieuw is de noodopvang voor vluchtelingen bij
het Autotron in Rosmalen in gebruik genomen als
Asielzoekers Centrum (AZC). Dat gebeurde afge-
lopen maart. En ook nu geeft de Fietswerkplaats
uit Boschveld fietsles aan bewoners van het AZC
die graag op een veilige manier willen leren fiet-
sen.

Op herhaling
Yana, Ayla, Saya en Marwa, vier meiden uit Syrië,
zitten nog een beetje onwennig op hun fiets. Maar
ze leren snel, mede dankzij de aanwijzingen van
Ahmad, Jeannette, Janneke en Hunar van de
Fietswerkplaats. Er verblijven nu zo'n 300 mannen,
vrouwen en kinderen uit onder andere Syrië,
Afghanistan en Turkije op het terrein van het Auto-
tron. Dat gebeurde ook al in 2015 en 2016. En ook
toen zorgde de Fietswerkplaats al voor fietslessen
én fietsreparaties.
 
Met handen en voeten
Het zijn vooral de jongeren die behoefte hebben
aan goede uitleg van de fietsregels. Er zijn nu zo'n
150 kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Een ge-
deelte daarvan gaat binnenkort naar scholen in
Vinkel, Nuland en Den Bosch. En dan is het be-
langrijk dat ze dat op een veilige manier kunnen doen. Met
handen en voeten en plaatjes wordt er les gegeven. Er wordt
Engels, Arabisch, Farsi, Turks en Koerdisch door elkaar ge-
sproken. En dan is het handig dat Hunar meerdere talen
spreekt. Nu is het mooi weer en kan er les worden gegeven op
het parkeerterrein achter de Autotron. Bij slecht weer zitten ze
binnen.
 
Enthousiast
De kinderen krijgen graag les, ze doen enthousiast mee, even-
als enkele meehelpende ouders. Inmiddels hebben al zo'n 25
vooral jonge bewoners van het AZC de fietslessen gevolgd en
voorlopig gaat de Fietswerkplaats daarmee door.
 

School
De vier Syrische meiden gaan nu dagelijks naar de Internatio-
nale Schakelklas (ISK) in Den Bosch. Op fietsen geschonken
door Vindingrijk. Ook de Fietswerkplaats heeft al zo'n 15 fiet-
sen geleverd. De fietsroute van en naar het ISK is tevoren met
hen goed doorgenomen. Ze beginnen er aan te wennen. Ho-
pelijk het begin van een
wat normaler en veiliger
leven in Nederland.  !

Jeannette en Hunar geven uitleg aan de fietslesleerlingen

Tekst: Olaf Smit
 Foto: Copernikkel
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Openingstijden Wijkplein

 Op het KOO Wijkplein Boschveld geven vrijwilligers met verstand van zaken u informatie en advies. Zij helpen u bijvoor-
beeld met het invullen van formulieren, het regelen van zaken op de computer en hebben samen met u contact met
instanties.  

Spreekuren Wijkplein
Organisatie Dag Tijd
Bureau Sociale Raadslieden
Buurtteam

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

Maandag
Woensdag

09.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur

  

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

wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl

Zernikestraat 2 
☎ 073 - 822 5380

www.farent.nl

Openingstijden Wijkplein
 Maandag 09.00  -  12.00 uur
 Dinsdag 09.00  -  12.00 uur

13.00  -  16.00 uur
 Woensdag 13.00  -  16.00 uur
 Donderdag 09.00  -  12.00 uur

 Schoolmaatschappelijk werkster voor kinderen en ouders
Ik ben Alice Bolwerk en ik werk als schoolmaatschappelijk werk-
ster bij Farent in de wijk West. Ik werk 11 jaar bij Farent en ook al 11
jaar op West. Momenteel op vijf basisscholen: Kindcentrum (KC)
Boschveld, KC de Kwartiermaker, KC de Ontdekking, KC de Kruis-
boelijn en basisschool Nour. Daarnaast ben ik lid van twee Buurt-
teams: Buurtteam Boschveld/ Deuteren/ Paleiskwartier en Buurtteam
Kruiskamp/ Schutskamp/ Engelen/ Bokhoven.

Op de scholen heb ik gesprekken met kinderen die even extra aan-
dacht kunnen gebruiken. Soms zit een kind wat minder goed in z'n
vel. Dit kan allerlei redenen hebben. Bijvoorbeeld als er een dierbaar
iemand is overleden, als ouders gaan scheiden, als een kind zich ge-
pest voelt, als er moeite is met concentreren of als een kind zich bui-
tengesloten voelt. Soms vinden ouders dat hun kind niet lekker in z'n
vel zit en vragen om een gesprek met schoolmaatschappelijk werk.
Het gebeurt ook dat leerkrachten zien dat een kind zich minder fijn
voelt en zij vragen dan aan ouders of ik met het kind mag gaan praten
op school. 

Praten met kinderen vind ik
superleuk en doe ik heel erg
graag, ondanks dat ik soms
zie dat kinderen het zwaar
hebben of verdrietig zijn. Ik
probeer altijd manieren te
vinden, samen met het kind,
om het kind te leren om-
gaan met zijn/ haar situatie.
Het gebeurt ook wel eens
dat een kind iets anders no-
dig heeft dan schoolmaat-
schappelijk werk. Ik help ou-
ders dan met een goeie ver-
wijzing naar andere hulpver-
lening. 
Bijna altijd kunnen de ou-

ders ook meehelpen om te
zorgen dat hun kind beter in z'n vel komt te zitten. Daarom vind
ik het heel belangrijk om ook ouders te spreken en met hen na
te denken over wat zij kunnen veranderen en doen om hun
kind te helpen. Ouders vinden het vaak ook fijn om hun zorgen
te bespreken en samen te bekijken hoe ze de ontwikkeling van
hun kind nog meer kunnen ondersteunen. 

Regelmatig denk ik mee over de opvoeding thuis in het gezin,
soms help ik ouders door middel van mediation bij een schei-
ding. Ook kan ik ouders helpen met een doorverwijzing naar
een collega binnen het Buurtteam. Om hulp te krijgen bij onder
andere financiële problemen of huisvesting. Ik begeleid ook
ouders met hun persoonlijke problemen. Immers, als je zelf
lekker in je vel zit, kun je ook beter voor je kind zorgen. 

Het komt ook voor dat een gezin meer hulp of andere hulp no-
dig heeft. Ik help dan ouders in het contact met de gemeente,
naar Team Toegang en Regie. Verder werk ik in de wijk samen
met kinderwerk, PowerUp073, wijkwerkers, GGD, MEE, POH
(Praktijkondersteuner Huisarts, redactie) en de wijkagent.

Genoeg te doen dus, in de 24 uur die ik werk. Misschien tot
ziens op één van de scholen of wijkpleinen. 
Ik ben bereikbaar via email op alicebolwerk@farent.nl en per
telefoon 06 - 5493 3856. Ik werk op maandag/ dinsdag/ don-
derdag en vrijdagmorgen.
Groetjes,
Alice Bolwerk  !

Tekst en foto's: Alice Bolwerk

Alice Bolwerk ondersteunt kinderen met problemen

De wijkwerkers of opbouwwerkers, zoals we ons ook weer
noemen, zijn nog steeds regelmatig in de buurt te vinden. 
Tijdens de Corona jaren maakten we wekelijks rondes door de
buurt om te horen hoe het de bewoners verging.
Nu zijn we nog vaker in de buurt te vinden en ook zijn er weer

bijeenkomsten met groepen bewoners mogelijk.
Als u denkt, ik heb een vraag of wil wel wat meer weten van
hen. Neem dan contact op per telefoon, mail of app. De con-
tactgegevens ziet u hierboven in het paarse blok.
Tot kijk,
Gabor Martens en Wim Smeets  !



De vrijwilligers van het Wijkplein helpen u graag
Na twee jaar af en aan corona maatregelen, is het Wijkplein
nu weer open als vanouds.

Tijdens de openingstijden ontvangen de Wijkplein vrijwilligers
u graag. En dat kan weer zonder vooraf een afspraak te ma-
ken. U kunt weer gewoon aan de grote tafel wachten op uw
beurt onder het genot van een kopje koffie of thee.

Gelukkig weten steeds meer bewoners met hun hulpvragen
de weg te vinden naar het Wijkplein. Het is weer een gezelli-
ge drukte en mooi om te zien als bewoners goed geholpen
weer naar huis gaan.

Wim Smeets, opbouwwerker Farent  !
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Ook het Buurtteam staat
voor u klaar.
Het open spreekuur van
het Buurtteam vind elke
woensdag plaats van
10.00 tot 12.00 uur.

De hulpverleners van het
Buurtteam helpen u
graag. Mocht u meer
hulp nodig hebben dan
tijdens het spreekuur ge-
leverd kan worden, dan
is dat geen probleem.
De spreekuurhouder zal
dan met u een aanmel-
ding voor het Buurtteam
maken. Zo kan er de meest geschikte hulpverlener aan u ge-
koppeld worden om een hulptraject met u op te starten. Dat
doen we wekelijks tijdens de zogenaamde casusverdeling.
Op deze manier kunnen we meerdere hulpvragers tijdens het
spreekuur helpen.  !

                     Discussieavond: 
Masters of Hardcore wel of geen feestje voor de buurt?

De Wijkraad/OBB organiseert een discussieavond over de
overlast van grote feesten in de Brabanthallen en wel op
maandag 30 mei in de Brede Bossche School Boschveld 
(Zernikestraat 2) van 19.30 tot 21.00 uur

In Boschveld en het Veemarktkwartier is bij de afgelopen editie
van Masters of Hardcore op 26 maart jongstleden weer veel
overlast ondervonden. Bij de Wijkraad Boschveld en in de
buurt-app van het Veemarktkwartier regende het klach-
ten:
• Het geluid werd als fors harder ervaren dan in het

verleden.
• De bewegwijzering vanaf het station was ontoerei-

kend.
• De controle op de publieksstroom achteraf was ook

ondermaats.
• Veel publiek zwervend door de wijk.
• Veel urineren tegen gevels en in tuintjes.
• Behoorlijk wat zwerfafval.

Kortom: wat voor de Brabanthallen en hun gasten
waarschijnlijk een succesvolle avond was (het is ze
van harte gegund), blijkt voor veel mensen in Bosch-
veld en het Veemarktkwartier een minder leuke erva-
ring. Datzelfde geldt voor een aantal andere leuke
feestjes.

De Wijkraad Boschveld/OBB organiseert een stevig
gesprek met als gasten de directie van de Brabanthal-
len, mensen van de gemeente die verantwoordelijk zijn
voor vergunningen en handhaving en enkele buurtbe-
woners.

Het gesprek wordt geleid door de bekende journalist/presenta-
tor Theo Verbruggen. Ook bezoekers van deze avond kunnen
in het gesprek betrokken worden.

Alle bewoners van Boschveld en het Veemarktkwartier zijn van
harte welkom in de aula van de Brede Bossche School Bosch-
veld. Inloop vanaf 19.00 uur met koffie en thee. Na afloop is er
natuurlijk tijd om na te praten met een drankje. !

Tekst: Miesjel van Gerwen
Foto: Alfred Heeroma

Hardcore in Brabanthallen: Tot hier en niet verder?

Ledenvergadering OBB/Wijkraad Boschveld op woensdag 15 juni
De jaarlijkse ledenvergadering van het Onafhankelijk Buurtplat-
form Boschveld (OBB) is op woensdag 15 juni van 18.30 tot
20.30 uur in de BBS. We starten dan met gezamenlijk eten en
om 19.30 start het overleg. De leden ontvangen nog een uitno-
diging. Als je je aanmeldt als lid (via
www.wijkraadboschveld.nl) ontvang je ook een uitnodiging. Wil
je zelf een steentje bijdragen aan onze mooie buurt, dan horen
we het graag.  

We zoeken dringend drie nieuwe bestuursleden om samen
mooie activiteiten te organiseren en op te komen voor onze
wijk(bewoners).  Denk daar-
bij aan de discussieavond
op 30 mei in de BBS (zie
hieronder). 
Wil je meer weten, stuur
dan je telefoonnummer
naar info@obboschveld.nl.
We bellen dan snel terug!  !

Tekst: Johannes Lijzen
Afbeelding: OBB



Tekst en foto's: Nicole Pakker

Groen en Spelen
Terwijl het buiten groener, fleuriger en droger wordt, is de
werkgroep Groen en Spelen dit voorjaar vooral achter de
schermen bezig met allerlei onderwerpen in onze buurt. We
roepen jullie graag op om zelf actief te worden en mee te den-
ken over inrichting en beheer van plekken in Boschveld, want
de huidige werkgroepleden gaan er na juni mee stoppen.

Park Hart van Boschveld
De nieuwe (Stads)houten bank op het Ernst Ruskaveld vlakbij
de Oude Engelenseweg wordt goed gebruikt! Ook bij de water-
speelplaats komt in juni zo'n bank, maar dan een rechte. De
projectleider van de gemeente bekijkt daarna hoeveel budget
er nog over is voor stapstenen in een wadi.
In deze tijd van het jaar zijn de verschillen goed te zien tussen
de grasvelden. Er zijn bloemenweiden en gazons in het park.
De bloemenweiden worden maar één keer per seizoen ge-
maaid, zijn heel gevarieerd met veel verschillende planten en
bloemen, waar allerlei insecten en bijen zich thuis voelen. Die
zijn weer belangrijk voor de bestuiving van bomen en planten.
Sommigen vinden dat er misschien wat rommelig en slecht on-
derhouden uitzien, maar het is heel goed voor de biodiversiteit. 

Vlek 3
Inmiddels zijn rond de nieuwbouw in het blok aan de Coperni-
cuslaan de perken ingezaaid en aangeplant. Mede vanwege
de droogte in mei zien we daar helaas nog weinig gras groeien
en rond de kleine nieuwe plantjes in de perken staan vooral
veel ongewenste kruiden. We hopen dat de hovenier in op-
dracht van de gemeente de komende tijd dit beter gaat onder-
houden.
Samen met aanwonenden hebben we onze onvrede naar de
gemeente geuit over de weggehaalde en niet vervangen nieu-
we bomen in de Celsiusstraat. Er zouden dikkere bomen ko-
men. Die bleken niet vlot leverbaar, maar de dunnere zijn tot
onze verbazing wel weggehaald. Nu zitten de bewoners nog
zeker tot komend najaar tegen lege plantgaten aan te kijken.

Westerpark
In de vorige Buurtkrant lieten we weten dat de gemeente van
plan is drie van de houten bruggen in het deel van het Wester-
park bij de Concordialaan te vervangen door gronddammen
met een half verhard pad en duikers. Dit doet men vanwege la-
gere onderhoudskosten. Van alle andere houten bruggen wor-
den de loopvlakken en leuningen vervangen. Zo houdt het park
toch dezelfde uitstraling en kun je nog steeds onder de brug-
gen door varen en schaatsen. Vervanging van het tijdelijke pad
van Stelconplaten door een echt pad gaat volgens de gemeen-
te dit jaar tegelijk met die werkzaamheden gebeuren. We hou-
den dat natuurlijk in de gaten.

Expeditie Knoop Punt (EKP)
Eind maart was onze werkgroep samen met de buurtvereni-
ging Veemarktkwartier uitgenodigd voor een presentatie van
de plannen van de samenwerkende bureaus SDK, Delva &
WSP. Zij ontwerpen voor de gemeente de openbare ruimten
rond de toekomstige nieuwbouw op het terrein EKP-noord. Dat
is het oude terrein van de posterijen tussen de Parallelweg, de
Dieze en de Nelson Mandelalaan en spoorlijn. Hier zullen de
komende jaren onder andere 800 woningen in vier woontorens
en andere gebouwen verrijzen (zie: www.denbosch.nl/nl/pro-
jecten/spoorzone/ekp-terrein). 
Gelukkig gaat men ook tussen/op/aan/om die steenmassa's
proberen het nog enigszins groen in te richten. Er komen ter-
rassen met daktuinen, borders en plantenbakken op de bin-
nenpleinen en versterking van de huidige groene zones langs
de Parallelweg en de Dieze. Helaas moeten voor de bouw
eerst 96 bomen verdwijnen (waar al een kapvergunning voor is
aangevraagd). Dat zal al komend najaar gaan gebeuren. Uit-
eindelijk komen er wel 162 nieuwe bomen, maar voordat die
weer net zo groot zijn... 
We hebben gevraagd om gefaseerd te kappen en zo snel mo-
gelijk met aanplant te starten. We misten in de tekeningen
voorzieningen om honden uit te laten en hebben met nadruk
ook aandacht gevraagd voor veilige (natuurlijke) speelplekken
voor kinderen. Men gaat de mogelijkheden om dit in te passen
onderzoeken.

Struikroven en Stadshout
Zowel de buitenruimten van Vlek 21 (rond de vijf nog te slopen
flats bij de Oude Vlijmenseweg) als het EKP-terrein, zijn plek-
ken die geschikt zijn voor 'struikroven'. De beplanting die voor
de nieuwbouw moet verdwijnen, is namelijk in veel gevallen
nog te verplaatsen. De coördinator 'struikroven' voor Den
Bosch is hiervoor al ingeschakeld om het te bekijken en voor te
bereiden.
Ook het hergebruiken van boomstammen van het EKP-terrein
bijvoorbeeld voor bankjes, zitranden of speelbomen hebben
we aangekaart. Voordat de kap start, zal het bureau contact
met Stichting Stadshout en Buurtvereniging Veemarktkwartier
opnemen en dan wordt het verder onderzocht.

Einde werkgroep Groen en Spelen na 17½ jaar?
Ben jij bewoner van Boschveld en wil je je woonomgeving
mooi, groen en leefbaar hou-
den met leuke speelplekken
voor kinderen en fijne ver-
blijfsplekken voor alle wijkbe-
woners? En wil jij daar wel
wat uurtjes vrije tijd aan be-
steden namens alle Bosch-
velders in contact met ge-
meente, corporaties, BBS,
OBB, buurtgenoten enzo-
voort? Dan zijn wij op zoek
naar jou! De huidige leden
van de werkgroep Groen en
Spelen van de wijkraad gaan
na juni stoppen met dit vrij-
willigerswerk. We willen het
stokje liefst overdragen en
vertellen je graag wat we
doen, wat het je aan tijd kost
en vooral wat het oplevert,
mail (info@obboschveld.nl) of bel ons (06 – 1275 8856).  !

10

    info@obboschveld.nl

Soortarm en verdord gras

Veelkleurig en gevarieerd groen



Wijkgericht
Gratis buiten naar de fi lm
Boschveld krĳ gt dit jaar weer een openluchtbioscoop. Een aanvraag is goedgekeurd door de Bewoners Adviesgroep 
(BAG). Ook andere initiatieven krĳ gen geld. Er ligt nog veel geld op de plank.

Vorige zomer was er in de Marconistraat al een openlucht-
bioscoop. Dat was toen in het kader van de Bossche Zomer. 
Buurtbewoonster Rachna Lipman is een van de organisato-
ren van de editie van 2022. Die wordt vlak voor de zomer-
vakantie gehouden bĳ  de speeltuin naast de BBS. Zo’n 
bioscoop dichtbĳ  huis is sowieso gezellig, maar is ook nog 
eens een uitkomst voor wie een bioscoopbezoek wel erg 
duur vindt. De voorstellingen zĳ n dankzĳ  de bĳ drage van 
de gemeente immers gratis. Zie verderop in Wĳ kgericht 
voor meer informatie over de fi lm.

Fietsen
De BAG reageerde ook positief op een aanvraag van 
Copernikkel. Zo krĳ gt de fi etswerkplaats, één van de 
activiteiten van het buurtbedrĳ f, geld. Dat is volgens 
Janneke Franke van Copernikkel hard nodig. “Er is een 
enorme vraag naar fi etsen na het behalen van het 
fi etsdiploma. De vraag is vele malen groter dan het 
aanbod. We moeten dus fl ink aan de bak voor wat betreft 
het opknappen van fi etsen en daar hebben we materialen 
voor nodig. Fĳ n dat we daar geld voor krĳ gen.

Een aanvraag om de aanschaf van fi etsen 
door particulieren te subsidiëren is 
afgewezen. “De reden is dat het 
wĳ kbudget niet voor individuele inwoners 
is. Alle begrip daarvoor”, aldus Janneke. 

Wereldkeuken
De Wereldkeuken krĳ gt eveneens geld. De 
koks werken nu nog vaak met gekregen 
materialen, die zo nu en dan 
geïmproviseerd zĳ n gerepareerd. Met de 
bĳ drage worden een industriële 
weegschaal, een oven, divers keukengerei 
en schorten aangeschaft.

Tuinklup
Goed nieuws is er ook voor de Tuinklup. 
Die club is voor kinderen tot twaalf jaar. 
Elke eerste woensdag van de maand zĳ n er 
activiteiten van half drie tot vier uur in de 
Boschveldtuin. Met speurtochten, 
knutselen, vuurtje stoken en het zoeken 

Stadshout-
bankje
Gemaakt van gekapte bomen uit de 
eigen stad: een bankje aan de rand 
van het groene hart van Boschveld, 
aan het Ernst Ruskaveld. Even 
verderop, bĳ  de waterspeelplaats, 
komt een vergelĳ kbaar bankje. Nu 
staat er tĳ delĳ k een exemplaar van 
staal.

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, mei 2022
Editie Buurtkrant Boschveld

Vervolg op volgende pagina.‘Fietswerkplaatsbaas’ Ahmad (midden) met nieuw materiaal in zĳ n handen.
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naar planten en dieren maken de kinderen kennis met de 
natuur en met elkaar. Ilse Staps is één van de 
organisatoren en liet de BAG weten dat de activiteiten bĳ  
regen worden afgezegd. En hoe jammer dat dit is. Een 
partytent biedt volgens haar uitkomst. “En die kunnen 
andere buurtbewoners, de BBS en de Boschveldtuin dan 
ook gebruiken.” De partytent kan worden gekocht, want 
ook dit verzoek is ingewilligd.

Boschveld Live
Leidi Haaĳ er is voorzitter van de BAG en laat weten dat er 
nog behoorlĳ k wat geld te vergeven is. “De gemeente 

neemt aanvragen tot 1 december in behandeling. Voor die 
tĳ d moeten wĳ  daarover adviseren. Daarom het dringend 
advies om niet tot het einde van het jaar te wachten met 
het aanmelden van ideeën. Onze deadline is half 
november.”

Dit jaar is er bĳ na € 15.000 beschikbaar voor Boschveld en 
daarvan is nog geen € 2.500 uitgegeven. Dat geld was niet 
alleen voor de fi etswerkplaats, de Tuinklup, Wereldkeuken 
en de bioscoop. Ook de tweede editie van Boschveld Live, 
afgelopen maart gehouden, kreeg geld. 

Renovatie Kelvinstraat forser dan gedacht
“De renovatieplannen zĳ n zo omvangrĳ k, je kunt het mensen niet aan doen om dat werk uit te voeren terwĳ l ze in hun 
huis wonen.”

Ontwikkelaar Örjan Game van BrabantWonen legt uit 
waarom de woningcorporatie een pas op de plaats maakt 
met de renovatie van huizen aan de Kelvinstraat en directe 
omgeving. “We wilden de woningen volledig modernise-
ren en verduurzamen. Oorspronkelĳ k was het de bedoe-
ling dat we dat doen terwĳ l de huurders er wonen. Bĳ  
nader inzien kan dat niet. Veel te ingrĳ pend voor de 
bewoners.”

Maar hoe dan wel? “Dat gaan we met de bewoners 
bespreken. We hebben een onafhankelĳ k bureau inge-
schakeld om de gesprekken te voeren. Daarbĳ  gaat het 
over welke werkzaamheden bewoners belangrĳ k vinden 
en hoe ze de uitvoering voor zich zien. Maar we gaan het 
ook over de woonomgeving hebben. Het komt er dus op 
neer dat we, samen met de huurders, opnieuw naar de 
plannen kĳ ken.”

Bewoners sleutelen aan Van Coehoornplein 
Het ontwerp voor het te vernieuwen Van Coehoornplein wordt aangepast. Bewoners deden afgelopen april suggesties, 
waarmee de ontwerpers van de gemeente aan de slag konden.

Het nieuwe ontwerp was niet klaar op het moment dat 
deze nieuwsbrief werd gedrukt. Wel was toen al bekend 
dat bewoners de stoepen niet op straathoogte willen en 
dat er behoefte is aan meer groen. Daarin wordt voorzien, 
legt Lars Berkelmans uit. Hĳ  is bĳ  de gemeente druk met 
het openbaar gebied in Boschveld.
“Wie dat wil krĳ gt ruimte voor een geveltuintje bĳ  de 
eigen schuur. Bewoners kunnen daar bloemen en planten 

plaatsen. Wat de stoepen betreft: mensen zĳ n bang dat 
automobilisten het verschil tussen wegdek en stoep 
onvoldoende zien en daar valt wat voor te zeggen.” Er 
wordt verder nog nagedacht over een verandering van de 
verkeersafwikkeling. “De plannen daarvoor staan nog in 
de kinderschoenen en gaan we nog bespreken met 
winkeliers en omwonenden.”

Vervolg vorige pagina.

Rechts de te renoveren woningen.
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De uitstalling van Sonay mag blijven
Even leek het erop dat de verse groenten en fruit van de stoep voor Sonay Supermarkt aan de Christiaan Huygensweg 
weg moesten. Maar dit zo beeldbepalend stukje Boschveld blĳ ft.

Fuad Sonay herschikt enkele passievruchten in hun kistje 
en kĳ kt tevreden naar zĳ n uitstalling. “Fĳ n dat het mag 
blĳ ven zoals het is.” Het verzakken van de stoep voor zĳ n 
winkel was er de oorzaak van dat op het stadskantoor 
werd bedacht dat de uitstaling maar beter kon verdwĳ nen. 
Na wat overleg besloot de gemeente de stoep te verzwa-
ren. “Want”, legt wĳ kmanager Riekje Bosch uit, “deze 
presentatie van verse groenten en fruit hoort gewoon bĳ  
buurt. En het is ook nog eens een mooie promotie voor 
gezond eten”. 

Allerlei landen 
Fuad, afkomstig uit Turkĳ e, is al 32 jaar eigenaar van wat 
ooit een klein buurtwinkeltje was. “Daarvoor werkte ik 
zeven jaar bĳ  een bloemenkweker in Den Haag en toen 
kreeg ik de mooie kans hier een buurtwinkel over te 
nemen.” Inmiddels zĳ n we vier uitbreidingen verder en is 
het een grote supermarkt. “Gespecialiseerd in producten 
uit allerlei landen. Mensen die uit Turkĳ e komen vinden 
hier etenswaar uit hun land en dat geldt ook voor onder 
anderen zoals Syriërs, Bosniërs, Marokkanen en Aziaten. 
Het gevolg is dat we inmiddels een klantenkring hebben 
die van verder komt dan Boschveld. Voor meer dan 
’s-Hertogenbosch zelfs. Klanten komen uit de dorpen 
rondom de stad, tot uit Schĳ ndel toe.”

In een tĳ d dat grote supermarkten vrĳ wel altĳ d onderdeel 
zĳ n van landelĳ ke en soms zelfs internationale ketens, is 
het zelfstandige Sonay Supermarkt een zeldzaamheid. Het 

lĳ kt eigenaar Fuad geen moeite te kosten de concurrentie 
te weerstaan. Kwestie van dat brede internationale 
aanbod. “En van kwaliteit. Of het nu groente en fruit is of 
vlees en kip: wat hier wordt verkocht is goed. We zĳ n 
kritisch. Ik stuur wel eens een kratje retour naar de 
groothandel als het naar mĳ n mening ondermaats is.”

Inkoopprĳ zen
We moeten vooral zĳ n tomaten eens proberen, prĳ st Fuad 
aan. “Zo vind je ze nergens anders. Topkwaliteit.” Een 
klant loopt langs en steekt instemmend de duim omhoog. 
Fuad knikt vriendelĳ k. “Zeven van die tien bezoekers zĳ n 
vaste klanten. Elke dag weer zie ik vertrouwde gezichten. 
Zo nu en dan spreekt iemand me aan over een product uit 
zĳ n of haar geboorteland dat we niet hebben. Dan ga ik 
op zoek. Zo kom ik aan dit brede en bĳ zondere assorti-
ment.” Een rondleiding door de winkel voert langs 
schappen met pakken en blikken in voor Nederlanders 
onleesbare teksten. “En toch heb ik ook veel Nederlandse 
klanten hoor.”

Zorgen zĳ n er ook. “Ik wil dat ons aanbod betaalbaar is, 
maar de inkoopprĳ zen stĳ gen de laatste maanden enorm. 
Ik betaal bĳ  de groothandel gemiddeld 35 procent meer 
dan een paar maanden geleden. Daar word je niet vrolĳ k 
van.” Het blĳ ft ondanks dat onverminderd druk. Tĳ d voor 
een vĳ fde uitbreiding? Fuad schudt zĳ n hoofd. “O nee. 
Genoeg is genoeg.”

Fuad Sonay in zĳ n supermarkt.
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Voorbereiding 
Fase 1 
EKP-Noord
 “Veel mensen in Boschveld hebben een tĳ dje 
niet veel gehoord over het plan voor het EKP-
terrein Noord aan de Parallelweg. Achter de 
schermen is hard gewerkt. Rond deze zomer start 
de vergunningsprocedure voor fase 1.” 

Dat zegt Sonja de Jong, die bĳ  de gemeente 
verantwoordelĳ k is voor nogal wat projecten in 
en bĳ  Boschveld. Eén ervan is de nieuwe ontwik-
keling van het voormalige expeditieknooppunt 
van PostNL, het EKP-terrein Noord. De vergun-
ning voor fase 1 is aangevraagd door ontwikkelaar SDK 
Vastgoed en Avans Hogeschool. Het gaat bĳ  die fase om 
de bebouwing langs de Nelson Mandelalaan. Dit plan 
wordt nu getoetst door de gemeente. Ook is gestart met 
de voorbereidingen voor de vergunningsprocedure. “We 
presenteren de plannen voor de vakantieperiode of kort 
daarna”, belooft Sonja. Omwonenden en andere belang-
hebbenden worden hierover geïnformeerd en krĳ gen de 
gelegenheid te reageren. 

Over fase 1 is al één en ander bekend. Het plan moet 
passen binnen de voorwaarden die de gemeenteraad eind 
2020 vaststelde. Verder weet Sonja te vertellen dat er in de 
eerste fase 401 woningen worden gebouwd. Het wordt 
een mix van sociale huur (waaronder 89 studenten-huur-
woningen) en verder middeldure en dure appartementen. 
De bestaande EKP-hal wordt verbouwd tot KuBus, wat 
staat voor KUnst en BUSiness. Hierin komen de creatieve 
opleidingen: de kunstacademie St. Joost School of Art & 
Design, Business Innovation van Avans Hogeschool en de 
Koningstheateracademie. Ook komen er werkfuncties, 

ateliers en horeca. Bewoners zĳ n welkom in de horeca en 
de meer publieke ruimtes zoals de expositieruimtes.

In fase 1 komen voorzieningen voor het hele EKP-terrein 
Noord. Er wordt een energiesysteem aangelegd dat 
gebruikmaakt van de warmte en koude, diep in de grond 
en de Dieze. Ook wordt het grootste deel van alle parkeer-
voorzieningen gebouwd. De parkeerplaatsen en deelauto’s 
komen onder de nieuw te bouwen woningen in een 
zogeheten mobiliteitshub. Die wordt gebouwd dicht bĳ  de 
T-splitsing Nelson Mandelalaan/Parallelweg. 

Als de vergunningsprocedure is afgerond zullen ook de 
voorbereidingen voor de bouw starten. De kleine hal op 
het terrein wordt gesloopt, net als de gemetselde wand 
aan de kant van de Parallelweg. Altĳ d een heikel punt is 
de kap van bomen. Ook voor dit plan is dat nodig. Het 
goede nieuws is dat er twee keer zoveel nieuwe bomen 
worden teruggeplaatst. De bomen aan de westzĳ de van de 
Parallelweg blĳ ven staan.

Samen gezond naar de fi lm
Twee activiteiten zorgen dat het op 9 juli lekker druk wordt naast de BBS. Op het terrein naast de school wordt in de 
openlucht een fi lm gedraaid en is er een gezondheidsmarkt.

Die markt is het werk van Samen Gezond, een samenwer-
kingsverband van acht lokale organisaties. Ze zorgen voor 
een mix van activiteiten. Zo kunnen bezoekers meedoen 
aan een quiz, kunnen ze workshops bĳ wonen en is er veel 
informatie. “Het gaat niet alleen over lichamelĳ k gezond 
worden of blĳ ven”, legt Wim Huiskamp van Farent uit. 
“We schenken ook aandacht aan je fi jn voelen.” De markt 
is van drie tot vĳ f uur.

Film
Na een korte pauze is er dan een fi lm. Het wordt een 
familiefi lm. Gabor Martens van Farent regelt het en wil 
nog niet verklappen welke fi lm het wordt. “Het is leuk 
voor de hele familie. Neem stoeltjes en eten en drinken 
mee en schuif aan.”

Het ontwerp van de bebouwing op EKP Noord. Beeld: Absent Matter 2022.

www.s-hertogenbosch.nl

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! 

Kĳ k ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel 
informatie te vinden over uw wĳ k. Hebt u vragen, 
neem dan contact op met wĳ kmanager Riekje Bosch, 
telefoonnummer (073) 615 5657 of mail naar 
wĳ kgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook 
op Facebook: Wĳ kmanager-West-s-Hertogenbosch. 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente 

’s-Hertogenbosch.
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Tekst en foto's: Ilse Staps

  
Boschveld bloeit
Wat is de lente toch een feest! Al die bloesems in de bomen,
pril groen wat omhoog komt, bloeiende bollen en planten die
zich in de winter helemaal hebben laten afsterven en dan in-
eens als een grote verrassing weer de grond uitkomen. De zon
wint aan kracht en de tuin kleurt. Op naar een mooie zomer!

Zelf zaaien en kweken
Er wordt heel druk getuinierd en gekweekt. Een aantal planten
laten zich goed binnen kweken en zo worden er van her en der
stekjes van tomaat, pompoen, courgette en pattison de tuin
binnengebracht en gedeeld met elkaar. Er wordt ook al van al-
les in de bakken gezaaid en de eerste kropjes sla zijn ook al
uitgedeeld. In de Boschveldtuin zijn de bakken overigens voor
privé-gebruik en het blijkt dat niet iedereen daarvan op de
hoogte is. Zie je een rode stok in een bak staan? Dan betekent
dat dat degene die deze bak beheert daar graag zelf van wil
eten. Zou je nu ook wel eens van eigen bodem willen eten: dat
kan! Meld je snel een keer op vrijdagmiddag bij Corrie en wie
weet oogst jij ook lekker uit je eigen bak deze zomer. 

Centrale perk
Er is de afgelopen periode ook heel hard gewerkt aan het cen-
trale perk naast het grasveld. We hadden daar last van heel
hardnekkig gras waar niet tegenop te wieden was. Het hele
perk is nu grasvrij gemaakt, planten hebben nieuwe plekken
gekregen en deze zomer wordt elk oprukkend grassprietje vak-
kundig en toch vriendelijk uit het perk gehaald in de hoop op
een grasvrij aanzicht. Een aantal planten heeft nu weer ruimte
gekregen om uitbundig te bloeien en daar zegt de rododendron
geen nee tegen. Ga gerust eens kijken naar de prachtige roze
bloemen van deze struik. Daarnaast proberen we de paden
grasvrij te maken en te houden en dat blijkt steeds weer een
flinke klus. Heb je nou een bak in de tuin en ben je daarin aan
het werk? Kijk dan ook eens even naar het pad bij je bak en
haal er af en toe wat gras weg. Kleine moeite, groot plezier.

Jongeren
De jeugd weet ons ook weer te vinden: in positief en ook soms
negatief opzicht. Er wordt veel gespeeld maar wat minder goed
opgeruimd, helaas. Ook was één van onze picknickbanken on-
langs vernield. Respectvol omgaan met spullen van anderen
heeft niet iedereen in de vingers. Ziet u een keer iets opval-
lends? Spreek daar dan gerust de jongeren op aan, zo houden
we de tuin een fijne plek voor iedereen. Het leuke jeugdnieuws
is dat Judith, René en Marle als ouders van de kinderopvang
aan de slag zijn gegaan in een aantal bakken om zo de leid-
sters de kans te geven ook eens met de kleinste kinderen naar
de tuin te kunnen om even water te geven of te kijken hoe din-
gen groeien. In de oogsttijd willen we soep gaan maken van de
groenten die nu gezaaid zijn in de Tuinklupbak. De maandelijk-
se Tuinklup gaat trouwens stoppen: er is nog een Tuinklup op
woensdag 1 juni en de laatste is op woensdag 6 juli. 

Tot slot
Nog een laatste nieuwtje: we
hebben een lustrum! 10 jaar ge-
leden op 19 mei begon de
Boschveldtuin op het terrein van
de Afvalstoffendienst. We zijn
een verhuizing verder naar onze
huidige plek en we gaan dit jaar
een leuk feest organiseren voor
de buurt om te vieren dat deze
groene plek voor en door de
buurt in Boschveld er nog steeds
is. De feestcommissie is al op-
gericht en we gaan er een leuke
dag van maken na de zomer
met veel verschillende activitei-
ten.

Wil je meer weten over de Boschveldtuin of op de hoogte ge-
houden van ons lustrumfeest? Neem dan contact op per email
info@boschveldtuin.nl of kijk op de website
www.boschveldtuin.nl en volg ons op 
www.facebook.com/ boschveldtuin. Op vrijdagen tuinieren wij
samen tussen 15.00 en 17.00 uur. Kom gerust eens langs! Wij
pauzeren met koffie/ thee en lekkere koekjes!  !
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info@obboschveld.nl

De bakken in de tuin zijn voor privé gebruik

Centraal perk na grondig onderhoud

Rododendron
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                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
   Maandag 30 mei

Tijd
19.30

Wat
Discussie avond

Waar
BBS

Door Wie
OBB

   Woensdag 1 juni
   Vrijdag 3 juni
   Zaterdag 11 juni
   Woensdag 15 juni

14.30
14.30

Tuinklup
Familievoorstelling 'Peertje'

12.00
18.30

ReparatieStraat
Ledenvergadering OBB

Boschveldtuin (vooraf aanmelden)
BBS

Tuinklup
Animoso4kids

Copernikkel
BBS

Dienstencentrum
OBB

   Woensdag 6 juli
   Zaterdag 9 juli
   Donderdag 14 juli
  

14.30
12.00

Tuinklup
ReparatieStraat

19.30 Boschveld Live

Boschveldtuin (vooraf aanmelden)
Copernikkel

Tuinklup
Dienstencentrum

Plein BBS OBB

Boschveldoverleg en Boschveld Live!
Terugblik Boschveldoverleg 28 maart
In het vorige Boschveldoverleg is gesproken over het ophalen
van afval in de Buurt, maar ook het zwerfvuil. Umut Köroglu van
de Afvalstoffendienst beantwoordde vragen van bewoners en
vertelde over het afvalbeleid. Binnen een dag regelde hij bijvoor-
beeld extra toegang tot ondergrondse containers voor bewoners
van de nieuwbouw bij het winkelcentrum. 
Verder is de gemeente bezig betere informatie te maken over
waar welk afval ingeleverd moet worden; denk daarbij ook aan
een tweede leven voor spullen die je niet meer nodig hebt. 
Zwerfvuil blijft iets waar we last van houden; ook de kauwen pik-
ken het soms uit de vuilnisbakken. Mensen kunnen zich opge-
ven als Wijkheld en zelf helpen met opruimen 
(www.s-hertogenbosch.nl/wijkhelden). 
Verder gaat de Wijkraad zich inzetten om één keer per jaar op
aanvraag grofvuil op te laten ophalen. Daar-naast wordt de kans
groter dat je bekeurd wordt wanneer je afval ergens buiten de
containers plaatst.

We spraken ook over de kindervakantieweek (einde zomerva-
kantie). Als er voldoende vrijwilligers zijn kan het doorgaan! Ou-
ders spelen hierbij een belangrijke rol. Binnenkort is bekend of
er voldoende mensen zijn om het door te laten gaan!

Tot slot is er over een andere invulling van het Boschveldoverleg
gesproken. Op 30 mei wordt dit meteen uitgevoerd in de vorm
een discussieavond in de BBS (zie pagina 9).

Vooraankondiging Boschveld Zomer Live 14 juli
Op donderdag 14 juli organiseert Wijkraad Boschveld voor de
derde keer een interactieve talkshow met interessante gasten en
bewoners buiten op het plein bij de BBS. Noteer deze datum al-
vast in je agenda! Heb je een onderwerp, dan kun je ons daar-
voor ook benaderen. In de volgende Buurtkrant volgt het  pro-
gramma. Wil je een persoonlijke uitnodiging ontvangen (en
kreeg je die nog niet), dan kun je je aanmelden via
www.wijkraadboschveld.nl.  !

Tekst: Johannes Lijzen

Bij de sloop van de eerste twee flats in
Vlek 21 werden een aantal struiken 'ge-

roofd en elders geplant. Niet alle planten
hebben het overleefd, maar hier wel!


