Begroting nieuwe initiatieven
in en rond de Boschveldtuin 2013-2014
Hieronder vindt u onze begroting voor nieuwe initiatieven in en rond de
Boschveldtuin, voor diverse beoogde workshops/ cursussen, werkzaamheden en
activiteiten.
Deze begroting vormt de bijlage en nadere concretisering van de begroting in het
aanvraagformulier dat wij op 17 augustus 2013 hebben ingezonden. Alle kosten zijn
ramingen die ten tijde van uitvoering nog nader met offertes gestaafd moeten
worden. De genoemde professionals zijn ondernemers die we via ons netwerk in
Boschveld, Den Bosch en omstreken kennen en kunnen inschakelen.
Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met Joost Duin of Nicole Pakker
via www.groenenspelen@hotmail.com of telefonisch 06-13695671
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Website Boschveldtuin
Doel:

Het promoten van de Boschveldtuin en te geven cursussen. Vergroten
vindbaarheid en bekendheid van de tuin, in overeenstemming met de
groeiende functie van de tuin.

Doelgroep:

Iedereen met interesse voor de Boschveldtuin

Betrokkenen:Munda Creative Marketing en enkele leden kerngroep Boschveldtuin
Kosten:
* arbeid:
* materiaal:
Totaal:
Periode:

€ 726,-€ 726,-Zo spoedig mogelijk; website online voor 1 januari 2014
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Werkzaamheden: Het verplaatsen van de speelheuvel
Doel:

Grond verplaatsen ten behoeve van de fietscrossbaan

Inhoud:

De huidige speelheuvel zal aankomend jaar moeten wijken voor een
nieuw aan te leggen weg naar de Brede Bosche School (BBS). Het
grond zal hergebruikt voor de aanleg van de fietscrossbaan

Doelgroep:

Kinderen uit de wijk

Betrokkenen:Grondverzetbedrijf en enkele leden kerngroep Boschveldtuin
Kosten:
* arbeid:
Totaal :

inzet grondverzetbedrijf

Periode:

Zo spoedig mogelijk

€ 750,-€ 750,--
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Workshop: Samen koken uit de tuin
Doel:

Kennisdeling en vergroten sociale cohesie in de wijk door met vooral
zelf gekweekte producten samen ieders kook- en eetcultuur te
ontdekken en tegelijk nieuwe contacten te leggen.

Doelgroep:

Gezinnen uit verschillende culturen

Betrokkenen:ca. 15 deelnemers o.l.v. 3 professionals (koks/cateraars p.m.) uit 3
culturen
Inhoud:

1 dag samen producten oogsten/inkopen, koken en eten

Kosten:
* arbeid:
vergoeding 3 professionele koks/cateraars (3*8 uur a €40=) € 960,-* materiaal: aanvullende ingrediënten, koffie, thee
€ 100,-Totaal
€ 1060,-Locatie:

Boschveldtuin en professionele keuken FoodJA

Periode:

Zomer/najaar 2014
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Workshop: Jong geleerd, oud gedaan
Doel:

Ouderen en jongeren in de wijk met elkaar in contact brengen en kennis
uitwisselen over (vergeten) groenten en kruiden

Doelgroep:

Ouderen (65+) en jongeren (8-14 jaar) uit de wijk

Betrokkenen:Ca. 15 deelnemers per middag o.l.v. 2 begeleiders vanuit Divers
(ouderen- + jongerenwerker) en 1 vanuit seniorencomplex de Westhoek
Inhoud:

2x (of bij succes vaker) een middag met jongeren een gezamenlijke
wandeling met bejaarden (met rolstoelen, scootmobielen en rollators)
maken naar de Boschveldtuin via de bejaardenwoningen (Westhoek) en
de bejaarden in de flats aan de Copernicuslaan, gezamenlijk koffie
drinken in de tuin, rondgang met uitleg door deskundige van Velt in de
tuin

Kosten:
* arbeid:

inzet medewerkers organisaties in hun werktijd
inzet medewerker Velt (4 uur a 45,-- + evt. reiskosten)
* materiaal: koffie, thee en taart
Totaal
Locatie:

Route door de wijk naar de Boschveldtuin v.v.

Periode:

Eind voorjaar/zomer 2014
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€ 180,-€ 30,-€ 210,--

Workshop: Je eigen medicijn maken
Doel:

Uit de nabije natuur on-kruiden herkennen, plukken en het maken van
zalven, oliën, tinctuur en het drogen voor thee.

Doelgroep:

Alle buurtbewoners vanaf 14 jaar

Betrokkenen:Max. ca. 15 deelnemers o.l.v. Peggy Knobel
Inhoud:

1 dag o.l.v. een gecertificeerd kruidenkundige samen kruiden zoeken en
herkennen, ontdekken wat van welke plant te gebruiken is, het
verwerken van de kruiden tot zalf, olie en tinctuur.

Kosten:
* arbeid: vergoeding docent 4 uur a 40,* materiaal: Olie, Alcohol 40%, Vaseline, Bijenwas, lesmateriaal
* koffie, thee en taart
Totaal
Locatie:

Boschveldtuin en keuken buurthuis Boschveld of Foodja

Periode:

Lente 2014
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€160,-€150,-€ 30,-€ 340,--

Workshop: Kunst maken met natuurlijke materialen
Doel:

Creatieve verbindingen leggen tussen natuur en kunst door:
- mandala’s te leggen van bloem, blad, takjes etc.
- mobiels te maken van steentjes, veertjes etc
- krachttakken te maken van de gerooide bomen uit de buurt, met
materiaal uit de tuin.

Doelgroep: Iedereen die creatief wil zijn met natuurlijke materialen. Zowel voor
jongeren als ouderen
Betrokkenen:ca. 15 deelnemers o.l.v. Luti Westerkamp,
Inhoud:

Een dag mooie kunstwerken maken met materialen uit de tuin voor in
huis en tuin o.l.v. een professionele docent kunst en cultuur

Kosten:
*Arbeid: vergoeding docent 4 uur á 40,*Materiaal kosten
*Koffie, thee en taart
Totaal
Locatie:

Boschveldtuin

Periode:

Zomer/najaar (oogsttijd)

€ 160,-€ 100,-€ 30,-€ 290,--

7

Cursus: Snoeien van fruitbomen
Doel:

Het leren van het snoeien van diverse soorten fruit

Doelgroep:

Iedereen

Betrokkenen:max. ca. 15 deelnemers o.l.v. een hovenier uit de wijk
Inhoud:

1 middag samen snoeien van fruit in de Boschveldtuin met
professionele instructie en alle tijd om vragen te stellen op het gebied
van snoeien in het algemeen.

Kosten:
* arbeid:
vergoeding hovenier (4 uur a €45=)
* materiaal: cursus, samengesteld door de hovenier
Totaal
Locatie:

Boschveldtuin

Periode:

Winter 2013/2014
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€ 180,-€ 125,-€ 305,--

Workshop: Permacultuur
Doel:

Mensen kennis laten maken met het opkomende permacultuur

Doelgroep:

12 jaar en ouder

Inhoud:

Workshop permacultuur

Betrokkenen:Max. ca. 20 deelnemers o.l.v. Martijn Ballemans
Kosten:
*Arbeid: vergoeding docent
*Koffie, thee en taart
Totaal
Locatie:

Boschveldtuin

Periode:

voorjaar/ zomer

€ 423,50
€ 30,-€ 453,50
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Workshop: Keramiek
Doel:

- Crossover tussen tuin en kunst
- Verbinding met kunst en cultuur in de wijk

Doelgroep:

Kinderen vanaf 10 jaar

Betrokkenen:Max. ca. 10 deelnemers o.l.v. Gert de Mulder
Inhoud:

- O.l.v. professioneel keramiekdocent een natuursculptuur uit klei
creëren geïnspireerd op ‘De Tuin’.
- Exposeren t.b.v. Week van de Amateurkunst, september 2014

Materiaal (inclusief): Klei, afwerkingsmaterialen, keramiekoven, gereedschap
Kosten:
* materiaal, faciliteiten, arbeid
* onkosten (koffie, thee etc)
Totaal

€ 477,-€ 30,-€ 507,--

Locatie:

Boschveldtuin en de Gruyterfabriek

Periode:

Zomer/najaar

10

Workshop: Tekenen in de tuin met Roos Terra
Doel :

- Crossover tussen tuin en kunst
- Verbinding met kunst en cultuur

Doelgroep : 6 jaar en ouder
Betrokkenen: ca. 10 deelnemers o.l.v. Roos Terra
Inhoud :

- O.l.v. professioneel kunstenaar/tekendocente tekenen in ‘De Tuin’ ca.
2.5 uur;
- Exposeren t.b.v. Week van de Amateurkunst, september 2014

Materiaal:

Papier, tekengerei

Kosten :
* materiaal, faciliteiten, arbeid
* onkosten (koffie, thee etc)
Totaal:

€ 450,-- excl. BTW (6%)
€ 30,-€ 507,-- incl. BTW

Locatie:

Boschveldtuin en atelier nabij

Periode:

alle seizoenen 2014
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Workshop: Takkenbeesten maken
Doel:

- Crossover tussen tuin en kunst
- Verbinding met kunst en cultuur

Doelgroep : 8 jaar en ouder
Betrokkenen: ca. 10 deelnemers o.l.v. Anton Schrauwen en Nadja van de Griendt
Inhoud :

- O.l.v. 2 professionele kunstenaars, uit de omgeving, leren vlechten
met wilgen in vormen van dieren en alles wat de fantasie toe laat! Ca. 5
uur;
- Exposeren t.b.v. Week van de Amateurkunst, september 2014

Materiaal:

Wilgentenen, tangen, scharen, touw, handschoenen etc.

Kosten :
* materiaal, faciliteiten, arbeid
* onkosten (koffie, thee etc)
Totaal:

€ 600,-- excl. BTW (6%)
€ 30,-€ 666,-- incl. BTW

Locatie:

Boschveldtuin of Reparatiestraat

Periode:

Lente 2014
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Workshop: BMX Fietscross Challenge - World Skate Centre/040 BMX PARK
Doel:

- Crossover tuin & outdoor activiteiten
- Verbinding met jongerencultuur, vergroten leefbaarheid in de wijk

Doelgroep:

kinderen vanaf ca 10 jaar, max. 15 deelnemers

Inhoud:

- i.s.m. ervaren BMX-ers een crossbaan ontwerpen; Hiermee is al een
begin gemaakt door de kindertuin i.s.m. met de Fietsenwerkplaats in de
wijk. Een fietscrossbaan voorziet in een behoefte die aanwezig is in de
wijk.
- BMX Clinic van ca. 3 uur o.l.v. 2 ervaren BMX-ers waarin de basics
van crossfietsen worden geleerd, ter afsluiting een BMX Challenge
waarbij de kinderen een korte demo voor belangstellenden geven.

Materiaal (inclusief): Crossfietsen, valbescherming, mobiele ramp
Kosten:
* materiaal/arbeid BMX Workshop
* onkosten (eten/drinken, reiskosten)
* EHBO tijdens workshop
Totaal
Locatie:

Boschveldtuin

Periode:

Najaar/winter

€ 1089,-€ 75,-€ 75,-€ 1239,--
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Cursus: Wilgenknotten en vlechten
Doel:

Sociale cohesie en band met de natuur vergroten door natuurwerk te
doen in de vorm van wilgentenen snoeien en wilgentenen te vlechten
voor b.v. een scherm

Doelgroep:

10 jaar en ouder

Betrokkenen:max. ca. 30 deelnemers o.l.v. Ton Joore en Anton Schrauwen
Inhoud:

Snoeien van wilgen in de Moerputten in samenwerking met het IVN of
Staatsbosbeheer en deze vervolgens tot aanzet voor een scherm of
podium vlechten

Materiaal:

Gereedschap: handschoenen, tangen, zagen etc.

Kosten:
*2x transport van wilgen tenen
*onkosten (koffie, thee en taart)
* arbeid (2*5 uur a €40,- per uur)
Totaal

€ 200,-€ 30,-€ 400,-€ 630,--

Locatie: De Moerputten en de Boschveldtuin
Periode: Winter
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Activiteit: Week van de Amateurkunst
Doel:

Een overzicht geven aan buurtbewoners over welke cursussen er al
geweest zijn en welke er nog (kunnen) komen. Daarnaast zal er ook te
zien zijn wat er al allemaal gemaakt is.

Doelgroep:

Iedereen

Betrokkenen:Bewoners
Inhoud:

een dag samen komen, elkaar te leren kennen en het laten zien van
diverse cursussen.

Kosten:
* materiaal: Eten, drinken en hapjes
Totaal

€ 125,-€ 125,--

Locatie:

Boschveldtuin

Periode:

Week van de Amateurkunst, september 2014
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Totale begroting:
Website Boschveldtuin
Werkzaamheden: Het verplaatsen van de speelheuvel
Workshop: Samen koken uit de tuin
Workshop: Jong geleerd, oud gedaan
Workshop: Je eigen medicijn maken
Workshop: Kunst maken met natuurlijk materialen
Cursus: Snoeien van fruitbomen
Workshop: Permacultuur
Workshop: Keramiek
Workshop: Tekenen in de tuin met Roos Terra
Workshop: Takkenbeesten maken
Workshop: BMX Fietscross Challenge
Workshop: Wilgenknotten en vlechten
Activiteit: Week van de Amateurkunst
Subtotaal
PR+communicatie (10%)
Onvoorzien (10%)

€ 726,-€ 750,-€ 1060,-€ 210,-€ 340,-€ 290,-€ 305,-€ 453,50
€ 507,-€ 507,-€ 666,-€ 1239,-€ 630,-€ 125,-€7808,50
€ 780,85
€ 780,85

Totaal

€ 9370,20
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