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1. Fietswerkplaats Boschveld ´t Werkt 

 

De fiets is het voertuig voor ontmoeting, verbinding 

In de Fietswerkplaats in de Kelvinstraat 23 (garage 43) wordt lief en leed gedeeld en mensen helpen 
elkaar. Er is een leermeester en fietsenmaker die de mensen helpt bij het repareren van de fiets.  Een 
vaste  groep van tien personen vormt de Kerngroep. Zij komen één keer per maand bij elkaar om 
e.e.a. af te stemmen over hoe alles wordt geregeld.  
  
Alle nieuwkomers in ’s-Hertogenbosch kunnen hier gratis fietsles krijgen. De fietslessen bestaan uit 
het leren van verkeersregels , het leren van fietsen en daadwerkelijk aan het verkeer deelnemen. De 
deelnemers krijgen een certificaat als ze met goed gevolg het Fietsexamen hebben afgelegd. Er 
komen regelmatig doorverwijzingen vanuit Stichting Vluchtelingenwerk en Stichting Hoek 
(vrouwenopvang). Juist deze vrouwen hebben extra aandacht nodig. Het leren fietsen stimuleert hun 
zelfvertrouwen en vergroot hun actieradius. 
 
De Fietswerkplaats in de Kelvinstraat (nr. 23 garage 43) is vier dagen in de week geopend 
 
Voor de 11e keer op rij werd het fietsexamen begeleid en georganiseerd door de Fietswerkplaats voor 
leerlingen van BBS 't Boschveld en van de Kwartiermaker.  

 

 
 
Eén voor één vertrekken leerlingen van BBS 't Boschveld tijdens hun fietsexamen onder wakend oog van Ahmad 
Motlagh van de Fietswerkplaats in Boschveld. 

2.  Wij Gaan Fietsen 

In 2018 is het initiatief Wij Gaan Fietsen officieel lid geworden van de coöperatie.  
Het begon allemaal in 2015 toen veel mensen, vooral Syriërs, op de vlucht sloegen voor het 
oorlogsgeweld in hun land. Mannen, vrouwen en kinderen kwamen na een barre tocht in Nederland 
terecht. Een deel daarvan - allemaal mannen - vond onderdak in de noodopvang bij het Autotron. 
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Een groep Bosschenaren trok zich hun lot aan en wilde iets doen. Wij Gaan Fietsen was het resultaat 
om nieuwkomers letterlijk en figuurlijk op weg te helpen. 
 
In de werkplaats in het Cementrum worden iedere donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur fietsen 
gerepareerd door een 10-tal vrijwilligers. De groep bestaat uit pensioengerechtigden, ex-
gedetineerden (via Exodus) en nieuwkomers die de taal beter willen leren en werkervaring op willen 
doen.  
 
Er is een goede samenwerking met Quiet. Steeds meer Quiet-klanten weten het Cementrum te 
vinden voor reparaties en ontvangstfietsen. Ook de deelnemers van de fietslessen van de 
Kelvinstraat krijgen na het behalen van hun certificaat een fiets uit de werkplaats van Wij Gaan 
Fietsen. 
 

 

Als jongste lid van Copernikkel raakt Wij Gaan Fietsen al behoorlijk ingeburgerd en volwaardig lid van 
de Copernikkel coöperatie!   

Afgelopen jaar zijn fietsen nagekeken waarvan de kwaliteit niet al te best was. De duur van de 
reparaties is langer en gecompliceerder geworden. In het Cementrum zijn 287 fietsen rij-klaar 
gemaakt. Er zijn 257 fietsen geregistreerd, waarvan het overgrote deel samen met de eigenaar is 
gerepareerd.  
Net zo belangrijk als het repareren van fietsen is dat de koffie altijd klaar staat en dat er ruimte 
gemaakt wordt voor een praatje. 
 
 

3.       BoschveldWereldkeuken 
 

De Boschveld Wereldkeuken wordt gevormd door vrouwen uit Marokko, Turkije, Somalië, Iran, Syrië 

en in het afgelopen jaar is ook een vrouw uit Jemen mee gaan doen. In totaal werken nu 10 vrouwen 

voor de Boschveld Wereldkeuken. De groep bestaat uit een vaste kern vrouwen waarin af en toe ook 

andere dames meehelpen. 

 

 

https://quiet.nl/den-bosch/
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De vrouwen van de BoschveldWereldkeuken timmeren al langer succesvol aan de weg met het 
verzorgen van catering voor allerlei gelegenheden. Maar sinds eind maart van afgelopen jaar is daar 
een nieuw aanbod bij gekomen: de Afhaalmaaltijd. Je kunt nu elke week een ander wereldgerecht 
bestellen en op zondagavond afhalen bij de keuken aan de Copernicuslaan 89-91.  

Er is gekozen voor een systeem van 'vooraf bestellen' om voedselverspilling zo veel mogelijk tegen te 
gaan. De maaltijden zitten bijvoorbeeld ook weer verpakt in maaltijddozen van composteerbaar 
verpakkingsmateriaal. Afrekenen kan ook met een 'Tikkie' of betaalverzoek.  
 
Via de facebookpagina van de BoschveldWereldkeuken werden de nieuwe maaltijden gepubliceerd 
en via een simpel app/berichtje werd ook de nieuwe maaltijd bekend gemaakt. Gelukkig is in 2019 de 
omzet weer gegroeid naar bijna € 30.000,00.  

De laatste vrijdag van de maand is er een wijkmaaltijd, bedoeld voor bewoners van Boschveld en 

Deuteren.  Een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. De vrouwen koken dan vrijwillig en de prijs 

voor de maaltijd is gebaseerd op de inkoop van producten. 

De wereldkeuken heeft sinds 2017 van Brabant Wonen een pand in bruikleen gekregen. Beneden 

bevindt zich de Wereldkeuken en boven worden er soms wijkmaaltijden gehouden voor 

buurtbewoners.  

In 2020 zal dit pand worden gesloopt en de BoschveldWereldKeuken is dan ook hard op zoek naar 

een nieuw onderkomen.  

 

 

4. De Klussendienst 

 

De Klussendienst heeft vooral diensten geleverd aan wijkbewoners van Boschveld en Deuteren. De 

kleine – gratis – klussen zijn gedaan voor ouderen,  mensen met een beperking en alleenstaande 

moeders. Dit zijn vooral kleine klussen die andere klusbedrijven niet uitvoeren en lijkt meer op 

burenhulp. 

 

In 2019 zijn er 30 betaalde klussen gedaan met een totale omzet van € 10.191,00. Verder zijn er 27 

kleinere gratis klussen gedaan. Van de betaalde klussen waren 17 klussen met een voucher. 

 

https://www.facebook.com/BoschveldWereldKeuken/
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Professionals in de wijk hebben vouchers van de Klussendienst. Deze vouchers zijn bedoeld als extra 

steuntje in de rug voor mensen die dit nodig hebben. (Bijvoorbeeld voor het schilderen van de 

woonkamer, het leggen van laminaat e.d.) 

 

Als een bewoner een voucher heeft ontvangen neemt  deze contact op met de Klussendienst en 

wordt de klus geklaard. De vouchers worden betaald door de Sociaal Aandeelhouders Zayaz en 

BrabantWonen. 

 

 

 
 
Hulp aan Bosch' Parade: een voor een worden de geschonken bootjes voor de 'Ongenode gasten' op het droge 
getrokken voor reparatie door Bosch Parade maker Lucas Kastelijn (li) en Klussendienst coördinator Abdyl 
Duraku (re). 

 

5. NaaiMeetUp 

 
Elke vrijdagochtend verzamelen gemiddeld tien vrouwen in de Copernikkel winkel om kleding of 
andere textiele producten te maken of te herstellen. Dat doen zij aan evenzoveel naaimachines die 
de NaaiMeetUp in huis heeft; een groot deel van deze apparaten zijn over uit de maatschappij.  
Alle vrouwen zijn bezig op eigen niveau en tempo. Het gaat van beginners tot gevorderden; zij 
worden begeleid door Leidi Haaijer (± 7 jaar geleden begon zij in haar eigen atelier met enkele 
vrouwen die wilden leren naaien vanaf patroon) en Selma Kromhout. 
 
Op dinsdag- en woensdagmiddag wordt er in opdracht gewerkt aan reparaties. De NaaiMeetup is 
vorig jaar uitgebreid naar twee dagdelen per week om te repareren. Het overgrote deel zijn kleding- 
of gordijnreparaties en af en toe een specifieke opdracht, variërend van gordijnen, tarps 
(zonneschermen), theaterkostuums of -attributen, carnavalskleding, strikken voor het KWF, Tasjes 
Tegen Plastic of een toepassing voor één van de coöperatieleden. Voor deze werkzaamheden betalen 
klanten een afgesproken prijs. 
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In Syrië was Hassan kleermaker, daarom wil hij ook hier die draad weer oppakken. Bij de NaaiMeetUp 
van Copernikkel vond Hassan een atelier waar hij weer achter de naaimachine kan plaatsnemen.  
 
Op donderdagmorgen worden workshops (Leren Naaien Vanaf Patroon = LNP) gegeven in een reeks 
van 4 opeenvolgende dagdelen. In 2019 zijn er negen workshops LNP gegeven en één  
workshop basispatroon tekenen steeds voor gemiddeld 4 deelnemers. 
 
Vanaf begin 2019 werkt Hassan mee aan de NaaiMeetUp. Hassan oefende in Syrie 30-40 jaar het 
kleermakersvak uit. Regelmatig nemen stagiaires van het KW1c deel aan de NaaiMeetUp of de 
aangeboden workshops. Eind 2019 heeft een stagiaire van het ROC Tilburg 2 maanden meegewerkt.  
 
De NaaiMeetup heeft in 2019 financiele ondersteuning gekregen van het Kansfonds en Stichting 
Dynamis. Dit geld is ten behoeve van de doorontwikkeling van dit initiatief.  
De NaaiMeetup maakte een omzet van € 3.213,00 voor reparaties en opdrachten. (In 2018 was dit € 
1.353,00 en in 2017 was de omzet € 842,50) 
 
 

6. Huiswerkbegeleiding en taallessen 

Bij de groepslessen wordt  veel werk van de grammaticale zinsopbouw. De mate waarop de 
aangeboden lesstof wordt opgepikt is, logischerwijs, sterk afhankelijk van leeftijd en eerder genoten 
onderwijs. Mensen die  al veel langer in Nederland wonen hebben dikwijls een eigen taalgebruik 
ontwikkeld dat moeilijk is om weer om te vormen. Ze vallen dan steeds  terug op dit eigen 
taalgebruik.  

Elke taalondersteuner volgt zijn eigen specifieke aanpak bij de begeleiding. Meer afstemming hierbij, 
een meer structurele aanpak, is wenselijk.  

Sinds kort wordt er bij  de lessen gebruik gemaakt van een Digibord en is er de mogelijkheid om bij 
de ondersteuning van de lessen op het internet te gaan. Dit geeft talloze extra mogelijkheden bij de 
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didaktiek zoals: instructiefilmpjes op YouTube en het inzetten van Google-Translate bij 
woordvertaling  en de uitspraak van woorden etc.   

Afgelopen jaar is er via een personalia formulier geprobeerd om meer informatie op een rijtje te 
krijgen van de diverse cursisten. Het ging hierbij niet uitsluitend om naam- en adresgegevens, maar 
ook vooral over de vooropleiding en taalachtergrond.  

Voor de taaldocenten is een speciale groeps-app gemaakt: ”de lerarenkamer”.  

Begeleiding jongeren: 

De leerlingen hebben zeer veel baat bij de extra begeleiding. Bijv. Een leerling die nu o.a. door deze 
begeleiding in HAVO 2a zit en een leerling die nu een niveau hoger zit bij het Vmbo K. De begeleiders 
van jongeren staan enigszins los van de begeleiders die de volwassenen begeleiden, maar dit wordt 
door hen niet als een probleem ervaren. 

Sinds de oprichting van Copernikkel, vijf jaar geleden, geeft een docente kinderen en tieners 

individueel huiswerkbegeleiding. De kinderen krijgen de volle aandacht. Voor kinderen uit groep acht 

gaat het hoofdzakelijk om taal en rekenen. De tieners van de middelbare school hebben meer vragen 

over Engels, Frans en Mens & Maatschappij. 

Inmiddels zijn de taallessen aanzienlijk uitgebreid. Naast de huiswerkbegeleiding geven momenteel 

vier docenten individueel of in groepen taalles. Allen hebben een onderwijsachtergrond.  

 

De leerlingen zijn vluchtelingen en bewoners die voornamelijk uit Boschveld en de directe omgeving 

komen. Zij hebben verschillende uiteenlopende achtergronden, sommigen hebben een universitaire 

studie genoten, anderen hebben nooit in de schoolbanken gezeten. Maar allemaal  delen ze een 

gemeenschappelijke factor en dat is dat ze graag Nederlands willen kunnen praten. Daarvoor volgen 

deelnemers wekelijks gezamenlijk de lessen. Uitgangspunt is dat zij hierbij wel zelf aangeven wat ze 

willen leren.  

 

Zo krijgen leerlingen taalles die aansluit bij hun belevingswereld. Dat kan gaan over dingen die in het 

nieuws zijn of andere zaken die mensen bezighouden. Er wordt ook geleerd vanuit praktijksituaties 

door onder meer het bezoeken van winkels, de bibliotheek, de Sint Jan of een apotheek.   

 

De lessen zijn op maandag- en woensdagmorgen. Op woensdagavond is er conversatieles. Het aantal 

deelnemers is nog altijd groeiende. De lessen worden gegeven in het pand aan de Copernicuslaan op 

nummer 324.  
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Taalbegeleider Fons en de deelnemers aan de Nederlandse les hebben voortaan een digitaal 
schoolbord tot hun beschikking. 

 
De Sancta Maria Mavo in 's-Hertogenbosch heeft Copernikkel een digibord geschonken ten behoeve  
van de taallessen.  De taaldocenten én deelnemers zijn erg blij met de toegevoegde waarde van het 
grote scherm aan hun taallessen. Nu kunnen alledaagse situaties veel gemakkelijker worden 
weergegeven. Ook kunnen er korte filmpjes over de Nederlandse cultuur en geschiedenis mee 
worden getoond. 

Door het digibord kan er veel meer visuele ondersteuning komen tijdens de lessen. Zo wordt het 
Nederlands leren zo mogelijk nóg leuker en gemakkelijker! Het digibord werd overigens door de 
Klussendienst geïnstalleerd. Zo versterken de bewonersinitiatieven in Boschveld elkaar. 

 

7. Boschveldtuin 

De Boschveldtuin is een groene ontmoetingsplek waar bewoners samen zelf bloemen, kruiden en 

groenten kunnen kweken en ruilen. Het afgelopen jaar tuinierden ongeveer 50 bewoners in perken 

en houten bakken op het  stuk grond naast de BBS Boschveld. Iedere vrijdagmiddagmiddag is het 

samen tuinieren met koffie/thee en koeken. Er is een insectenhotel en egelhuis. Pogingen om dieren 

in de stad te krijgen en te houden. Maar het gaat niet alleen om dieren. Voor veel bewoners heeft de 

tuin een bijzondere betekenis. Men kan er zich ontspannen en andere mensen treffen. 

 

Op 15 februari was er een gezellig winterfeest compleet met Boschveldkoor en -band. 

 

Zaterdag 16 maart timmerden tuinders van de Boschveldtuin, samen met buurtbewoners en leden 

van het Marokkaans Buurtcomité aan een pergola voor klimplanten. Zo werd de gezamenlijke 

openbare groene ontmoetingsplek in Boschveld nog aantrekkelijker. Een en ander gebeurde in het 

kader van de actie 'NL Doet'. 



10 

 

 
Muziek, warmte, gezelligheid en veel eten tijdens het inmiddels traditionele Winterfeest in de tuin. 

 

 
Op de foto de blije Boschveldtuinders Theo Prins, Jeanne van der Kallen, Leidi Haaijer en Rob 

Verschuur met de ING cheque. 

De Boschveldtuin had zich aangemeld voor de actie 'Help Nederland vooruit'. Met dit fonds van de 
ING krijgen lokale initiatieven, die zich inzetten om mensen vooruit te helpen, een steuntje in de rug. 
De Boschveldtuin was genomineerd en na een stemronde bleek de tuin op drie na de meeste 
stemmen te hebben ontvangen in Den Bosch. Deze vierde plaats bleek zowaar 1500 euro op te 
leveren. Vrij te besteden, maar wel aan de tuin natuurlijk! 
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8. ReparatieStraat 

 
Kennis en deskundigheid delen over computers, fietsen repareren, elektrische apparaten repareren 

etc. Iedere tweede zaterdag van de maand is de ReparatieStraat bij Copernikkel.  Men betaalt 

meestal met meegebrachte pakken koffie, thee, suiker e.d. maar soms ook in geld.  

 

 

Sommigen denken dat ze hier hun kapotte spullen gewoon kunnen afgeven. Maar zo werkt het niet. 
De Reparatiestraat zet mensen zelf aan het werk en helpt hen als ze er niet uitkomen. Zo kom je als 
bewoners met elkaar in gesprek. 

Mensen brengen hun defecte koffiezetapparaten, waterkokers, strijkijzers, krultangen e.d. en samen 

met de reparateurs wordt het apparaat weer aan de praat gekregen. Samen sleutelen is ook een 

manier om tot elkaar te komen. Het is fijn voor de portemonnee en voor het milieu. Tijdens de 

reparaties wordt er ook flink genetwerkt door bewoners en reparateurs en ontstaat er veel 

gezelligheid. 

 

Als er kleding gerepareerd moet worden wordt dit opgepakt door de NaaiMeetUp Reparatiedienst op 

de gebruikelijke dinsdag- of woensdagmiddag. Vraagt een reparatie specifieke aandacht dan wordt er 

een afspraak gemaakt op bijvoorbeeld een andere locatie zoals het Cementrum (Wij Gaan Fietsen) 

waar een deel van de knowhow en van de reparateurs ook huist. 

 

 

9. Boschveldband en Copernikkelkoor 

 

Het was weer een goed jaar voor de Boschveldband. Helaas was de bassist een tijdje ziek maar de 
Boschveldband speelt onvermoeid door. Bij de wijk-en dorps budgetten werd een aanvraag 
ingediend  en gehonoreerd voor een eigen geluidsinstallatie en daar heeft de band veel plezier van. 
Er is afgelopen jaar veel ervaring opgedaan in het uitversterkt optreden.  
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Er waren optredens op 'De Graafse Akker',  bij 'Lamarziendan' (Babel), tijdens het 5-jarig jubileum 
van Copernikkel,  het jaarlijkse Winterconcert i.s.m. het Copernikkelkoor,  de presentaties van de 
Klup-up activiteiten in de BBS, het Winterfeest in de Boschveldtuin en bij een viering van de Bahai, en 
stond de Boschveldband geprogrammeerd bij café Het Opkikkertje in de binnenstad. 
 
De band heeft sinds kort ook een eigen website: www.boschveld.band.  
 
Een goed jaar dus waarin veel aan nieuw repertoire werd gewerkt en waarin verdieping is gezocht en 
gevonden in samenspel met het Copernikkelkoor. In 2020 staan opnames op de planning. Daar heeft 
de band veel zin in! 
 
Copernikkelkoor 
Na een zoekende periode met veel wisselende leden en wisselende opkomst is er nu een goede, 
sterke basis gevormd bij het Copernikkelkoor. Sinds begin 2019 is het koor aangevuld met 2 vaste 
muzikanten, en dat doet heel veel goed voor het koor. Er is plezier onderling en daardoor is er steeds 
meer durf. Er zijn steeds meer zangeressen die solo's voor hun rekening willen nemen. De laatste tijd 
zijn ze zo lekker ongegeneerd aan het galmen! Vaak slepen de koorleden zich toch met enige moeite 
naar de repetitie, maar komen ze er vol energie weer vandaan. 
 
Het Copernikkelkoor heeft verschillende optredens gedaan, vaak in samenwerking met de 
Boschveldband. Nu, met de eigen koor-muzikanten zijn ze ook in de mogelijkheid om los van de band 
op te treden en een geheel eigen repertoire op te bouwen. Steeds meer koorleden komen vanuit 
enthousiasme met suggesties en initiatieven voor nieuwe nummers uit de hele wereld. Joanda van 
communicatie zorgt voor mooie tekstuitdraaien, compleet met een fonetisch geschreven versie en 
een vertaling. 
 
 
 

http://www.boschveld.band/


13 

 

10.  Buurtvrouw-Buurtman 

 

In december 2019 is het initiatief Buurtman/Buurtvrouw lid geworden van de coöperatie. De 

buurtvrouwen werken volgens de presentiebenadering. Dit houdt in: “er zijn voor de ander, alles 

draait om de goede en nabije relatie, om zorg, om de waardigheid van de ander, erkennen en 

herkennen zodat de ander ook steeds zijn eigen verhaal durft te vertellen. “ 

 

De presentiebenadering is gericht om de kloof tussen de (bureaucratische) systeemwereld van veel 

instanties en de vaak chaotische leefwereld van mensen in kwetsbare situaties te overbruggen.  
 

 

Organisatie 
 

In 2019 is er een mooie folder over alle initiatieven van Copernikkel verschenen: Copernikkel maakt 

er werk van. (zie bijlage) 

 

De Coöperatie bestaat sinds 9 maart 2016 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 65529340. De leden van de coöperatie zijn de initiatieven. Voorwaarde voor lidmaatschap is 

dat het initiatief de coöperatie versterkt.  In 2019 is het lidmaatschap ontbonden van de Vrije PC en 

is het initiatief Buurtvrouw/Buurtman lid geworden van de coöperatie. De coöperatie werkt nauw 

samen met stichting Copernikkel en gebruikt de initiatieven voor vrijwilligerswerk, werkervaring 

opdoen en een opstap naar betaald werk. 

 

De coöperatie bestaat uit de volgende leden met ieder een aanspreekpunt: 

 

• Fietswerkplaats Boschveld ’t werkt  Ahmad Naim Motlagh 

• BoschveldWereldKeuken   Sakina Lyarnazi 

• NaaiMeetUp     Leidi Haaijer 

• Taalles en huiswerkbegeleiding   Fons Brenninkmeijer en Boukje de Ruyter 

• Reparatiestraat     Rien Mertens    

• Klussendienst     Abdyl Duraku 

• Wij Gaan Fietsen    Annemarie Kok 

• Boschveldband & Copernikkelkoor  Janneke Franke 

• Boschveldtuin     Jeanne van der Kallen 

• Buurtman/Buurtvrouw    Marcel Wijnen 

 

De coöperatie heeft een verbindende functie, ondersteunt en faciliteert waar nodig. De coöperatie is 

BTW-plichtig. 

 

Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd en bestond in 2019 uit de volgende personen: 

Voorzitter:  Jan Buitink 

Secretaris:  Thoby de Ruijter 

Bestuurslid:  Nurgül Kasikci 

Bestuurslid:  Lucas Kastelijn 

 

 Medewerkers 

Er zijn ongeveer 120  deelnemers bij de diverse initiatieven en activiteiten betrokken. Sommige 

mensen zijn bij meerdere initiatieven werkzaam. Tot op heden is Copernikkel formeel geen 
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werkgever maar heeft wel inhoudelijke verplichtingen naar enkele personen. Vijf personen zijn 

momenteel als ZZP-er werkzaam als coördinator van één van de initiatieven (dit zijn de coördinator 

van de BoschveldWereldkeuken,  Klussendienst, NaaiMeetUp en de 

Boschveldband/Copernikkelkoor). 

 

 

Omzet coöperatie: 

Klussendienst:   

BoschveldWereldkeuken:  

NaaiMeetUp:  

 

 

 

€ 10.191,00 

€ 30.000,00 

€  3.213,00 

 

 

 

 

        

 



Copernikkel 
maakt er werk van



Een bijzondere plek in een bijzondere wijk

Copernikkel maakt er werk van
Midden in het winkelcentrum van Boschveld huist werkwinkel Copernikkel. Daar zijn allerlei wijkiniti-
atieven en buurtgroepen onder dak. Als onder een paraplu. Copernikkel is een broedplaats van ideeën, 
plannen en wensen. Een middelpunt in de wijk waar dromen werkelijkheid worden en bewoners de 
handen ineen slaan. Waar allerlei lijntjes bij elkaar komen en mensen voor elkaar zorgen. Samen-
redzaam heet dat hier.

Boschveld is een bijzondere wijk met bijzondere bewoners. Achter het station en langs het spoor wonen en 
leven ruim 3000 mensen in zo’n 1500 woningen. Boschveld is een kleurrijke wijk met meer dan veertig procent 
bewoners van buitenlandse komaf. Er wonen naar schatting zestig nationaliteiten. Is zo’n mix van bewoners 
elders weleens een bron van spanningen, hier is daar eigenlijk weinig tot niets van te merken. Bewoners wo-
nen als goede buren samen, zijn actief en hebben duidelijk iets over voor hun wijk. Dat zie je terug aan de vele 
activiteiten en initiatieven die de wijk rijk is.

Sprekende voorbeelden
Bij Copernikkel loop je makkelijk binnen, drempels zijn er niet. Gastvrouwen heten je welkom en stellen je op 
je gemak. Geen enkele vraag is hen vreemd. Wisselende kunstexposities hangen aan de muur en de koffie en 
thee staan klaar. Copernikkel heeft allerlei buurtinitiatieven in huis. BoschveldWereldkeuken, Klussendienst, 
Fietswerkplaats, Wij Gaan Fietsen, Copernikkelkoor, de Theaterroute, De Vrije PC, Boschveldtuin en NaaiMeet-
Up zijn daar sprekende voorbeelden van. Net als de Taallessen/Huiswerkbegeleiding en Boschveldband. Som-
migen bestaan kort, anderen al vele jaren. Het zijn initiatieven waarbij bewoners elkaar sterker maken en van 
elkaar leren. De één betekent wat voor de ander. En andersom.

Springplank naar werk
Waar dat mogelijk is, gaat het bij de verschillende bewonersactiviteiten ook om geld verdienen. Het zou mooi 
zijn als bewoners van Boschveld met hun activiteit een inkomen of een gedeelte daarvan bij elkaar kunnen 
werken. Of wie weet is hun activiteit een springplank naar een betaalde baan. Zij krijgen hulp om passend 
werk te vinden. Het wegnemen van belemmeringen die dat in de weg staan is daarbij de rode draad. Talenten 
staan voorop.



De juiste toon zetten
Copernikkel is de plek waar kunstenaars hun kunstwerken laten zien. Wisselende exposities zijn daar kleurrijke 
voorbeelden van. Ook andere kunstprojecten, zoals de bejubelde en goedbezochte voorstellingen Held van 
Boschveld en Familie Boschveld zijn er onder dak. Theatermakers, dansers, zangers, muzikanten en mensen 
achter de schermen - veelal wijkbewoners - zetten daarbij de toon.

Als onder een paraplu
De buurtactiviteiten en bewonersinitiatieven zijn het hart van Copernikkel. Het fundament van bewoners die 
elke dag weer de handen uit de mouwen steken om van Boschveld een nog fijnere wijk te maken. Dat geldt 
ook steeds meer voor Deuteren, de buurwijk waaruit steeds meer mensen aan de activiteiten meedoen. Co-
pernikkel heeft een website waarop duidelijk staat verwoord en verbeeld wat de verschillende groepen in huis 
hebben. Wat zij doen en wat zij anderen te bieden hebben. Wat zij in de loop der jaren voor elkaar hebben 
gekregen: www.copernikkel.nl

BoschveldWereldkeuken
Je waant je in exotische landen waar geuren en smaken elkaar pro-
beren te overtreffen. 

De BoschveldWereldkeuken verwent je en tovert de meest uiteen-
lopende gerechten op tafel. Van klein tot groot verzorgt zij het cu-
linaire gedeelte van een verjaardag, receptie, bijeenkomst of andere 
(feestelijke) gebeurtenis.

Klussendienst
De bewoners van de Klussendienst hebben de afgelopen jaren zo’n 
vijfhonderd klussen gedaan. 

Van schilderwerk tot de tuin opknappen. Van laminaat leggen tot 
een hekwerk plaatsen. Tot grote tevredenheid van de bewoners 
waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Fietswerkplaats
Bewoners repareerden de afgelopen jaren in de fietswerkplaats 
honderden fietsen. 

Aan de Kelvinstraat steek je zelf de handen uit de mouwen. Andere 
bewoners helpen je daarbij. Twee vliegen in één klap: je fiets is weer 
gemaakt en je leert stap voor stap fietsen maken. Weer anderen krij-
gen fiets- en verkeersles. 

Wij Gaan Fietsen
Ruim vijfhonderd vluchtelingen leerden fietsen bij de fietswerk- 
plaats aan de Kelvinstraat. 

Ook de verkeersregels kregen zij onder de knie. In het Cementrum 
in de Rompert heeft Wij Gaan Fietsen momenteel haar onderkomen. 
Vluchtelingen kunnen daar terecht voor een fiets. ‘Mijn wereld is me-
teen een stuk groter geworden.’ 



Copernikkelkoor
Boschveld is een wijk waar kunst in vruchtbare aarde valt. 

Het Copernikkelkoor is daar een aardig voorbeeld van. Sinds hun 
optreden in de voorstelling Familie Boschveld zingt zij de sterren 
van de hemel met wereldse liedjes. Het koor luistert allerlei activitei-
ten en evenementen op. 

Theaterroutes
Twee jaar op rij stond Boschveld in het teken van twee muziek- en 
theaterroutes: 

Held van Boschveld en Familie Boschveld. Drukbezocht en bejubeld. 
Nieuwe producties op stapel. Theater hoort duidelijk bij Boschveld.

Boschveldband
Als er in de wijk iets te doen is, laat de Boschveldband meestal van 
zich horen. 

Bij een feestje van Copernikkel, de presentatie van de fietswerk- 
plaats of een activiteit van de BoschveldWereldkeuken zijn de 
muzikanten met hun wereldmuziek van de partij. Bij de muziek- en 
theaterroutes Held van Boschveld en Familie Boschveld stonden ze 
letterlijk vooraan. 



NaaiMeetUp
Zelf je kleding maken? Of zelf je kleding repareren? Loop eens 
binnen bij de NaaiMeetUp. 

Elke week toveren vrouwen Copernikkel om tot een gezellig naai- 
atelier. Van prachtige kleurrijke stoffen maken zij de mooiste kle- 
ding. Andere kleding krijgt de reparatie die ze verdient. De Naai- 
MeetUp (ver)maakt steeds meer in opdracht. 
 

ReparatieStraat
Doet je koffiezetapparaat, je strijkijzer of een ander handzaam 
elektrisch apparaat het niet meer? 

Heb je stukken aan fietsen, meubels, kleding en computers? Breng 
het dan naar de ReparatieStraat. Grote kans dat de mensen daar het 
apparaat weer aan de praat krijgen. Dat is prettig voor het milieu 
en niet minder voor je portemonnee. Elke tweede zaterdag van de 
maand.

Taallessen / Huiswerkbegeleiding
Copernikkel heeft al jaren taallessen in huis. Voor basis-
schoolkinderen bijvoorbeeld. 

Jongens en meisjes krijgen extra aandacht om het Nederlands beter 
onder de knie te krijgen waardoor zij beter op school mee kunnen. 
Ook nieuwkomers gaan in groepen met de Nederlandse taal aan de 
slag. ‘Het is een soort ervaringsleren. Leren vanuit de praktijk.’ 

Boschveldtuin
Midden in Boschveld groeien groenten en fruit. De bloemen bloeien 
en de kruiden geuren. 

De Boschveldtuin, net achter de Brede Bossche School in het groene 
hart van de wijk, is een lust voor het oog en niet minder voor de 
maag. Bewoners verbouwen van alles. In een oase van rust en kleur. 
Een fijne hobby met een welkome oogst. 

De Vrije PC
Een computer hoort erbij. Zeker voor school en werk. 

Maar sommige bewoners in Boschveld hebben er geen. Hoe fijn is 
het dan dat anderen je een steuntje in de rug geven met een door 
De Vrije PC opgeknapte computer. Mensen helpen mensen.



Iedereen telt mee
Zoals alle bewonersinitiatieven die bij Copernikkel een thuis vinden, heeft de werkwinkel een aanpak die past 
bij de wijk: de Boschveld-manier. Die gaat uit van gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect. Zelf aanpakken 
en zelf verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen meedoen, maar samen de ‘tent’ draaien. Zo’n aanpak heeft 
draag kracht en toekomst, omdat die het fundament van bewoners zelf is. Elkaar ontmoeten en leren kennen 
is de rode draad. Jij bent er voor een ander en de ander is er voor jou. Boschveld groeit en bloeit op een gelei-
delijke en natuurlijke manier. Met oog voor ieders talent, stap voor stap en in eigen tempo.

Coöperatie zit als gegoten
Copernikkel is een coöperatie. Het is een organisatievorm die goed past bij de wijk en haar bewonersgroe- 
pen. De leden zijn de baas. Bewoners zijn en maken de coöperatie. Je werkt samen om meer te bereiken. Je 
ondersteunt en versterkt elkaar waar dat nodig is. Een coöperatie is soepel, open en doorzichtig. En eenvoudig 
om aan mee te doen. Anders gezegd: een vriendelijke en sociale manier om je te organiseren. De betrokken-
heid van bewoners is bij geen enkele andere organisatievorm zo groot. Deze vooruitstrevende, duurzame en 
maatschappelijk verantwoorde coöperatie zit Copernikkel als gegoten.

Vrienden van Copernikkel/ANBI
Organisaties, instellingen, bedrijven en personen dragen Copernikkel een warm hart toe. Zij brengen dat een-
voudig in de praktijk. Bijvoorbeeld met een financiële gift, maar evengoed door een bijdrage in de vorm van 
kennis, ruimte en diensten. Van het financieren van een activiteit, een gratis cursus tot het ter beschikking 
stellen van een geschikte locatie. Een aantal landelijke en plaatselijke organisaties en bedrijven doen al mee. 
Als vrienden van Copernikkel. Copernikkel heeft ANBI-status waardoor de Belastingdienst uw steun gunstig 
beoordeeld.

Meedoen geeft kleur
Vrienden van Copernikkel geven meteen kleur aan de eigen onderneming of organisatie. Met een sociaal ge-
zicht dat daarbij past: zorgzaam ondernemen met oog voor de omgeving. Daarom geven steeds meer on-
dernemingen en organisaties hun sociale beleid de aandacht die het verdient. Betrokken, modern, ruimdenk-
end en met het hart op de goede plek. Ieder op geheel eigen wijze en erg waardevol.

Stichting
Dynamis



Meer weten?

Coöperatie Copernikkel
Copernicuslaan 308

5223 ER ’s-Hertogenbosch
06 25 21 53 40

info@copernikkel.nl
www.copernikkel.nl

Open van maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 16.00 uur


