
 
Een aantal bewoners uit Boschveld bedacht dat er een soort burenhulp moet komen 
in de wijk. Dat idee wordt uitgevoerd!  
Kroon op je Wijk zet samen met de bewoners van Boschveld het Buurtservicebedrijf 
op dat diensten verleent aan bewoners dóór de bewoners.  

 
 
 
 
 

Resultaten 2011 Kroon op je Wijk Boschveld: 

• In totaal 101 deelnemers talentenbank en 60 matches gemaakt. 

• 4 diensten: burenhulp, fietswerkplaats, boodschappendienst en ondernemend Boschveld 

• 1 dienst in ontwikkeling: was en strijkdienst. 
 
Taak tot april 2012; zorgen dat bewoners en werkers in de buurt ermee verder kunnen! 
 
 

Overzicht van aanbod en vraag van en naar talent 
 

woon en/of werkzaam in Boschveld 
 
 

Aangeboden talent: hulp bij sollicitatie 

 
Lukt het solliciteren niet? In de talentenbank is iemand beschikbaar die samen met u bekijkt wat het 
probleem is en of ze u verder kan helpen. Breng uw CV en brieven mee. Ook het oefenen van een 
sollicitatiegesprek is mogelijk. 
 

Aangeboden talent: kleine klusjes 

 
Heeft u hulp nodig bij het ophangen van een schilderij, instellen van uw tv, verplaatsen van meubels? 
Neem dan kontakt op met de talentenbank. Samen bekijken we de klus en wie van onze talenten deze het 
beste voor u kan uitvoeren. Er is altijd ook nog plek in de talentenbank voor bewoners die anderen 
willen helpen bij eenvoudige klussen.  

 

Aangeboden: er is nog plaats in de boodschappenbus 

 
Op donderdagochtend zijn er nog 4 plaatsen vrij en op zaterdag nog 2. Indien u graag gebruik wil maken 
van deze dienst kunt u zich hiervoor aanmelden op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 of op 
woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur bij Wijkplein Boschveld. Graag naam, adres en telefoonnummer 
doorgeven op dinsdag tussen 13.00 en 15.00 uur of woensdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
 
 

Gezocht: talent wat een stoep kan leggen 

 
Voor een bewoner in West zoeken we een klussen man die een achtertuintje kan betegelen.  
 

Gezocht twee begeleiders voor boodschappendienst 

  
Binnen de wijk West zijn momenteel 6 bewoners die hulp krijgen bij het zelf doen van de boodschappen. 
Twee van deze mensen hebben hulp nodig bij het doen van boodschappen. Op zaterdagochtend van 
10.00 tot 12.00. heeft u een keer in de maand tijd? Laat het ons weten en we brengen u in kontakt met 
elkaar.  



Gezocht twee bewoners voor de starten was en strijkdienst 

  
Voor een nieuw op te zetten dienst zoeken we bewoners die het leuk vinden te wassen en te strijken. De 
werkzaamheden zullen plaatsvinden op de woensdag en vrijdagochtend. 
 
Heeft u interesse om gebruik te maken van deze dienst, laat het ons dan even weten. Wij nemen dan 
spoedig kontakt met u op.  
 

Gezocht deelnemers  werkervaringsplaats 

 
Ondernemers uit de wijk verenigen zich onder de noemer ondernemend Boschveld.  
 
Twee ondernemers bieden werkervaringsplaatsen aan voor bewoners uit Boschveld. 

- Atelier Ellen Wellink, Ellen heeft een eigen atelier in Boschveld waar ze kleding ontwerpt en maakt 
met een eco label. Kunt u breien of haken, kom dan eens vrijblijvend kennismaken. Overleg dit 
wel met uw casemanager. 

- Door zon en wind is een bedrijf wat zonneboilers installeert bij bewoners. Heeft u interesse in de 
wijze waarop zonneboilers werken. Paul Stams kan u hier alles over vertellen en leren. Hij wil 
bewoners uit Boschveld de gelegenheid bieden werkervaring op te doen in deze branche. U gaat 
dan samen met Paul een zonneboiler installeren bij een klant.  Interesse neem dan kontakt op.  

 
Bent u ondernemer en wenst u meer informatie, neem dan konakt op met Lieneke Verspaandonk 
 

Volgende stage aanbod vanuit ondernemers uit Boschveld 

 
 
Er zijn verschillende stage mogelijkheden bij ondernemers in Boschveld. Een greep uit het aanbod: 

- Stage marketing (HBO) 
- Stage bij dansstudio (mode grimeren, passen danskleding) op woensdagmiddag en zaterdag! 

 
Natuurlijk bent u ook welkom tijdens het spreekuur. 
 
 

Avondspreekuur Kroon op je Wijk komt te vervallen,  
nieuw spreekuur talentenbank  

elke dinsdag van 14.00 tot 15.00 bij Wijkplein Boschveld. 
 

Wijkplein Boschveld is open op: 
 
Maandag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 
Dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur 
Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur 
Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur 
 
Edisonstraat 28 ’s-Hertogenbosch 
073-6273610 
 


