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                                   Agenda komende 2 maanden
  Datum
   Zondag 17 maart

Tijd
10.00

Wat
Open Dag TV De Schutskamp

Waar
Tennisvereniging De Schutskamp

Door Wie
Tennisvereniging

   Maandag 18 maart
   Zaterdag 23 maart
   Zaterdag 13 april
   Zaterdag 13 april

19.30
15.00

Boschveldoverleg
Maakplaats073

12.00
15.00

Reparatiestraat
Maakplaats073

BBS
Copernikkel

OBB
Copernikkel

Copernikkel
Copernikkel

Copernikkel
Copernikkel

   Zondag 14 april
   Zaterdag 27 april
   Zaterdag 11 mei
   Zaterdag 11 mei

10.00
15.00

Open Dag
Maakplaats073

12.00
15.00

Reparatiestraat
Maakplaats073

   Maandag 20 mei 19.30 Boschveldoverleg

Sporthal De Schutskamp
Copernikkel

Sport
Copernikkel

Copernikkel
Copernikkel

Copernikkel
Copernikkel

BBS OBB

Wethouder Ufuk Kâhya las voor tijdens  Nationale Voorlees dagen. Zie verder pagina 3    
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Kringloopwinkel wil retrowinkel worden
In het winkelcentrum van Boschveld is al een poosje een kringloopwinkel ge-
vestigd. Tot nu toe is het een onopvallende winkel ingeklemd tussen de su-
permarkt en de bakkerij, maar daar wil vrijwilliger Edward van Mackelen-
bergh graag verandering in brengen. Hij wil er meer een echte retrowinkel
van maken.

Edward: "Het winkeltje bestaat nu zo'n anderhalf jaar, maar het is meer dicht dan
open geweest. Via Will Hoeben van 'De Winkel Die Werkt' ben ik medebeheerder
van deze kringloopwinkel geworden én dat vind ik heel leuk om te doen. Ik kreeg
de sleutel van Will en hij zei: maak er wat van. En dit is nu mijn plekje geworden.
We zijn nu van woensdag tot zaterdag open." Hij glimt van oor tot oor. 
Achter Edward hangen twee ingelijste posters van vrijheidsstrijder Che Guevara en
van Marlon Brando die godfather speelde als gangsterbaas Corleone. Over nostal-
gie gesproken! Edward haakt hier onmiddellijk op in: "Ik wil hier een kringloopwin-
kel van maken met nostalgische curiosa en retro-achtige spulletjes, onderschei-
dend van de andere kringloopwinkels in het Bossche."
Edward erkent dat de winkel nog wel het nodige onderhoud behoeft. "Allereerst
moet de entree fraaier en klantvriendelijker, ook de winkelruimte moet een stuk
aantrekkelijker en toegankelijker worden voor de klant." 

Er komen intussen wat mensen binnen die graag wat rond willen kijken. Er is ge-
noeg aanbod van retro en nostalgische spullen, curiosa, vintage, kleine meubels,
speelgoed, elektra, boeken en kleding. Voor elk wat wils. Edward: "Ik hoor van
klanten dat ik in mijn winkel aparte spulletjes heb. De spullen komen overal van-
daan zoals van mensen die gaan verhuizen. Sinds kort krijg ik ook meer spulletjes
van mensen uit de buurt. Wij helpen ook mensen bij verhuizingen, op die manier
kan ik bekijken wat ik kan gebruiken voor mijn winkel. Naast de winkel hebben we
ook een werkplaats op de Rietvelden waar mensen werken die bijvoorbeeld meu-
beltjes herstellen. Deze tafel komt daar vandaan. Er werken hier wekelijks ook
twee stagiaires, één verzorgt de boeken en de ander de kleding."
Edward is oorlogsveteraan die in Libanon was gestationeerd. "Dit vrijwilligerswerk
is een goede afleiding voor me." Het plezier en enthousiasme spat er inderdaad
vanaf bij Edward. Om meer bekendheid te geven aan zijn winkel – die graag meer
klanten wil – is Edward bezig om een mooie transparante website te maken. Zijn
woorden zijn nog niet koud of er komt weer een klant binnen. Ze was al eerder ge-
weest voor een paar beeldjes van katten en nu komt ze de beeldjes kopen. 

Het mag dus best wel drukker worden, maar ben je niet bang voor een te veel aan
kringloopwinkels in het Bossche? "Nee, kringloopwinkels zijn populair bij het pu-
bliek, de ruileconomie is groeiende." Met de stichting 'Gewoon Goed' als beheer-
der en met Edward als kringloopwinkelier gaat dat vast lukken!  !

2

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

Edward wil graag een kringloopwinkel met retro spullen 



 Foto (voorpagina) en tekst: Michael Bögels

Voorleesontbijt in 't Boschveld
De Nationale Voorleesdagen begonnen dit jaar op 23
januari met een voorleesontbijt en duurden tot 2 februari.
De voorleesdagen worden gehouden omdat voorlezen
voor peuters en kleuters belangrijk is. Als peuters en kleu-
ters worden voorgelezen, gaat hun taalontwikkeling snel-
ler dan bij kinderen die niet worden voorgelezen. Kinderen
die van jongs af aan worden voorgelezen, leren beter, be-
grijpen dingen beter en ze zijn creatiever.

Op 23 januari stapte wethouder Ufuk Kâhya unit 1 van basis-
school 't Boschveld binnen, tegelijk met heel wat ouders die
hun kind kwamen brengen aan het begin van de schooldag.
De kinderen werden verwelkomd, ze zongen samen het lied
waarmee ze elke schooldag beginnen en toen ging de wethou-
der op een feestelijk versierde stoel zitten. De kinderen keken
vol belangstelling toe en luisterden naar Ufuk die zichzelf voor-
stelde. Hij vertelde dat hij zelf ook in Boschveld op school had
gezeten, maar wel in de oude school. Hij vertelde dat hij wet-
houder was en onder meer onderwijs in zijn portefeuille had.
Toen hij vroeg wat een wethouder is, moesten de kinderen het
antwoord schuldig blijven. Hij legde het handig uit: "Een wet-

houder is een soort minister, maar dan in een gemeente."
Na de introductie las de wethouder het boek 'Een huis voor
Harry' van de schrijver en illustrator Leo Timmers voor. Poes
Harry wordt door vlinder Vera van huis meegenomen om ge-
zellig tikkertje te spelen. Maar ze verdwalen. Ze zien heel veel
huizen, maar niet het huis van Harry. Spannend, loopt het goed
af?

De wethouder las voor en liet de platen in het boek aan de kin-
deren zien. Die vonden het een mooi verhaal, want ze luister-
den aandachtig. Na afloop klapten de kinderen voor het knap-
pe voorlezen. Ze hadden goed geluisterd, want alle vragen
over het boek werden met een luid 'ja' of 'nee' door alle kinde-
ren beantwoord. Het had die ochtend gesneeuwd en op de
vraag of ze liever buiten in de sneeuw wilden spelen dan naar
voorlezen luisteren, was het antwoord een zeer luid 'ja’', veel
luider dan het antwoord op de vragen over het boek. Natuurlijk!

Tenslotte kregen de kinderen nog een lekkere snee peperkoek,
het was tenslotte een voorleesontbijt. Daarna vertrok Ufuk
Kâhya, de kinderen klapten nog een keer voor hem, uit waar-
dering.  !

3

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

                      De  spoorzonetrein vertrekt vanaf...
         Een makerszone op het Grenco-terrein

Voor de zomer opent
SPARK Campus de SPARK
Makers Zone op het Gren-
co-terrein in de Spoorzone
van 's-Hertogenbosch. Het

lab van circa 1000 vierkante
meters krijgt verschillende werkplaatsen met hoogwaardige
techniek zoals 3D printers, lasersnijders en robotica, maar
geeft ook ruimte om (oude) ambachten opnieuw te ontwikkelen
door ze slimmer te maken. Particulieren en bedrijven kunnen
via een abonnement of een traject op maat toegang krijgen tot
de makerszone van de SPARK Campus. Intussen hebben zich
al ruim 25 partners waaronder TNO, Heijmans, Hoedemakers,
Kuijpers, Heineken, KW1c, AVANS-hogeschool gecommitteerd.
In het lab vinden straks ook workshops en lezingen plaats.
SPARK kreeg van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat vanwege haar netwerk en projecten het predicaat

‘smart industry fieldlab’. 

   Het makerslab is een belangrijke aanjager voor de verdere
doorontwikkeling van het makers netwerk op de Grenco loca-
tie. De SPARK Makers Zone kan in potentie uitgroeien tot de
grootste innovatieve werkplaats en publiek toegankelijke ma-
kerszone van Nederland en levert een sterke impuls aan de
ontwikkeling van vakmanschap, nieuwe ambachten en maak-
technologie. Door het lab te vestigen in de Spoorzonelocatie
en het voor iedereen open te stellen, ontstaat een duidelijke
verbinding tussen verschillende bedrijven, onderwijsinstellin-
gen en andere lopende initiatieven in de stad. Denk aan JADS,
WeenerXL, AKV St. Joost en het Boschveld Ambachtscentrum.
Zo krijgt de maak-technologie en het oude ambacht een duide-
lijke plek in de stad en gaan ‘maken’ en ‘ambacht’ een belang-
rijke positie innemen. !

                               Het gezonde drankje melk kefir
Kefir noemt men ook wel de champagne onder de melk. In het
Turks betekent het woord Kefir 'goed gevoel'.
Kefir zorgt dan ook voor een goed gevoel. Het is een pro bio-
tisch drankje dat hele goede bacteriën bevat en daardoor
enorm bijdraagt aan een gezonde darmflora. Een waarlijk
feestje voor je darmen. Het helpt de darmen de voeding beter
te verteren.
In de Kaukasus, waar dit drankje in kleinere hoeveelheden ge-
durende de dag gedronken wordt, worden de mensen heel
oud.

Recept voor melk kefir
Neem Kefir korrels (misschien via de ruilkring
(www.niksvoorniks.nl) te verkrijgen), anders via bijvoorbeeld
Ekoplaza (www.ekoplaza.nl zoek op kefir korrels).
Deze korrels doe je in een literfles met bij voorkeur biologische
melk. Je vult de fles tot een paar centimeter onder de rand.
Hierna zet je de fles op een niet te koele, of te warme plaats,
maar bijvoorbeeld in de woonkamer weg. 
Laat deze voor 24 tot 48 uur staan 'groeien' (fermenteren).
De kefir bacteriën eten de lactose in de melk helemaal op en
zetten deze om waardoor mensen met lactose intolerantie hier
nagenoeg geen hinder van ondervinden.

Hierna kan je de substantie zeven middels een fijnmazig plas-
tic zeef, want tegen metaal zijn de goede bacteriën niet zo be-
stand. De gezeefde substantie kun je nu heerlijk drinken. De
smaak is iets sprankelend en licht fris zuur. De rest dat in de

zeef achter blijft kun je weer opnieuw gebruiken om nieuwe
Kefir mee te maken. 
Je herhaalt het proces gewoon weer met een schone fles. Op
een gegeven moment heb je zoveel dat je het weg wilt geven,
bijvoorbeeld aan mensen in de ruilkring.  !

Tekst en foto: 
Marco van den Brand

Bron: Spark Campus

Kefir een gezond biotisch drankje



Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels  

Ontwikkeling en plannen EPK-terrein Noord
Op dinsdag 12 februari jongstleden was er in het EPK-gebouw – waar nu de tijdelijk de Kunstacademie is gehuisvest –
een Meet & Greet bijeenkomst voor bewoners, anderszins geïnteresseerden en de drie door de gemeente geselecteerde
marktpartijen te weten: AM BV, Stam + De Koning Vastgoed BV  en de combinatie BPD Ontwikkeling BV/ Van Wijnen Zuid
BV.

Spoorzone stationschef Sonja de Jong (gemeente) opende de
avond met de stand van zaken rond de plannen met het EKP-
terrein. Vooraf was er een speed date half uurtje geweest met
de drie marktpartijen, maar dat was zo te horen geen echt suc-
ces geweest. Overigens viel de belangstelling tegen, er waren
ongeveer 25 mensen uit Boschveld of mensen die er werken.
Maar eerst Sonja de Jong die in de kantine van de kunstaca-
demie vertelde dat drie marktpartijen gaan werken aan een
conceptplan. Maar niet zonder eerst te luisteren naar de input
van vooral de wijkbewoners en natuurlijk de gemeente. Het
EPK-terrein tegenover het Veemarktkwartier wordt gezien als
een kansrijke locatie met best veel mogelijkheden. Kortom, uit-
daging genoeg voor de drie marktpartijen die kunnen bogen op
veel ervaring met gebiedsontwikkeling. Het Paleiskwartier bij-
voorbeeld is een project van AM BV. 

Sonja zei verder dat de gemeente met de drie marktpartijen
een heel intensief traject in zal gaan alvorens rond de zomer
een definitieve keus te maken. Deze avond moesten we dan
ook zien als een kickstart. Al heeft een eerdere inspiratiesessie
ook veel ideeën opgeleverd. Wat is hiermee gebeurd? "Aller-
eerst is hier een nietje doorgeslagen om het bij elkaar te hou-
den", grapte Sonja. "Vervolgens hebben we alles bekeken,
doorgesproken en afwegingen gemaakt. Dat heeft geleid tot
een raadsvoorstel dat met overgrote meerderheid is aangeno-
men. Het goedgekeurde raadsvoorstel is ook de input geweest
voor de aanbesteding vorig jaar oktober samen met Post NL
en de NS, de twee mede-eigenaren van deze grond. 

"We willen in ieder geval echt gaan voor betaalbaar wonen, mi-
nimaal 25% sociale woningbouw. Ook het realiseren van klein-
schalige functies is een uitgangspunt plus een zorgvuldige
overgang naar het karakter van de buurt. Daarbij veel groen in
allerlei vormen, een verkeersluwe omgeving, energie, duur-

zaamheid en mobiliteit. We willen goed gebruikmaken van het
nabijgelegen parkeerterrein en we willen goed verlichte en vei-
lige loop- en fietsroutes realiseren. De partijen gaan nu reke-
nen en tekenen aan een voorlopig ontwerp. Rond de zomer
dienen de marktpartijen hun plan in, een bod voor de grond en
een aanpak hoe zij de omgeving willen betrekken bij de uitwer-
king van hun plan. De gunning vindt in principe na de zomer
plaats aan één partij. De gekozen marktpartij zal dan ook de
participatie met de wijk moeten gaan vormgeven, dat is ook
een van de afspraken." 
Of het (industrieel) gebouw in zijn geheel of gedeeltelijk blijft
behouden is nog ongewis. "Het kan zo maar zijn dat het tegen
de vlakte gaat", zei Sonja tegen ons. 

Daarna was de beurt aan de drie marktpartijen om te laten zien
wat ze in hun mars hebben. Het zijn geen kleintjes, maar pro-
fessionele bouwers die middels het interactieve vraag en ant-
woordspel, wat later volgde, genoeg huiswerk meekregen om
te gaan werken aan hun conceptplannen. Johannes Lijzen ,
voorzitter van OBB/ Wijkraad, onderstreepte nog maar eens
wat belangrijke issues zijn zoals de aansluiting met wat er is in
de wijk. "Niet te veel hoogbouw, we willen geen Jeronimus
Bosch woontoren." 
Ook de verkeersluwheid speelt mee, denk aan de afsluiting
van de Parallelweg. Johannes: "Het gaat vooral om wonen en
werken, horeca hoeft niet zo nodig. Dat is er al vlakbij bij de
Verkadefabriek en de Tramkade. Hopelijk komt er ook meer
sociale woningbouw én wees zuinig op de bomen en het
groen". 

De drie marktpartij-
en kunnen hiermee
aan de slag!  !
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Sonja de Jong leidde de avond over de toekomst van het EKP in 



Tekst en foto's: Frans de Wijs

Boschveld 65 jaar: Franse School
De wijk Boschveld bestaat zo'n 65 jaar, een goed moment om eens terug te blikken in de geschiedenis van de wijk. Wat is
er zoal gebeurd in en met de wijk? In deze Buurtkrant vertelt wijkbewoner Frank de Wijs over de Franse school van
Michelin.

De watertoren van Michelin, jawel. Ik zag deze jarenlang vanuit
het huis aan de Fahrenheitstraat in 's-Hertogenbosch-west. En
bij ons in de straat was er in de periode 1950-1970 een 
Michelin-school voor de Franse kindertjes van het kader. Eén
woonhuis op nummer 19 was gekocht door Michelin en daar
woonde een echte Franse juf.

De huiskamer was het klaslokaal en de tuin was de speel-
plaats. Wij riepen fou en de Franse leeftijdgenootjes dronken
thuis le vin. Wijn? Oui! Jawel, aangelengd met wat water. Da-
gelijks arriveerde er een Franse auto in de straat, mét een ech-
te chauffeur met Michelin-pet die les enfants keurig afleverden.
De Franse juf stond al klaar in de deuropening en de school-
dag kon beginnen.
Ik wist als jongetje, geboren in april 1958 aan de Fahren-
heitstraat 15, van de Franse School op nummer 19. Door het
verhaal over de watertoren van Michelin in 's-Hertogenbosch
kwam het verhaal bij mij van de leerling Patrick Bonnet:
"Ik ben Patrick Bonnet, zoon van Jacques Bonnet, werknemer
bij de Michelinfabriek vanaf de jaren 1946-’47. Eerst bij het
moederbedrijf van Michelin in Clermont-Ferrand (Frankrijk) en
vervolgens voor een bepaalde periode in Stoke-on-Trent
(Groot Brittanië), Zuun (België) en vanaf 1949 in 's-Hertogen-
bosch en wel tot 1961. Daarna Tours (Frankrijk) en opnieuw
Clermont-Ferrand in 1967, waar mijn vader met pensioen ging.

Ik ben zelf geboren in 1951 in Nederland, 's-Hertogenbosch,
evenals mijn andere zussen en broer en ik woonde er tot 1961.
Ik wist dat de installatie van de Nederlandse fabriek aan de
Oude Vlijmenseweg 208 volgde op de 'gedwongen' overstap
van de Duitse fabriek in Karlsruhe (Duitsland) van voor de oor-
log. De productie in Nederland begon kort na de oorlog (1947).
Het verkoopkantoor was toen gevestigd in Amsterdam.

Een kleine groep Frans kader (directie, productiemanagers, la-
boratoria enzovoort) vestigde zich in Bois-Le-Duc ('s-Hertogen-
bosch) voor het opstarten van de fabriek. Ze woonden er door-
gaans enkele jaren met de familie, met regelmatig verloop en
doorstroming. De productiemedewerkers waren Nederlanders.

Het aantal Franse kinderen was zodanig dat Michelin in 's-Her-
togenbosch een kleine basisschool begon (voorbereidende
cursus, CM2 (Cours Moyen 2) met één klas) aan het begin van
de jaren '50 tot de jaren '60-’70. Het adres van de school was
Fahrenheitstraat 19. Op de toegangsdeur aan de straat stond
geschreven 'Franse school’. Het was een tussenwoning met
buren links en rechts. De woonkamer op de begane grond was
het klaslokaal, de tuin achter het huis diende als speeltuin en
de kamers op de bovenverdiepingen dienden als huisvesting
voor de leerkracht. 
Ik heb twee Franse leerkrachten meegemaakt: Mademoiselle

Terlet en vervolgens Madame Grenier (echtgenote van een
Franse werknemer). Schoolprogramma's waren die van de
Franse Nationale Educatie, maar de precieze positie van de
school en de leraren zijn mij niet bekend. Het was één school-
klas van alle niveaus met enkele (vier of vijf) leerlingen, wat ik
mij herinner.

Na een Nederlandse kleuterschool be-
zocht te hebben, volgde ik op de
Franse school van Michelin het Fran-
se basisonderwijs, een vooropleiding
en de Cours Moyen 2 (CM2). Om toe-
gelaten te worden tot een openbare
middelbare school in Frankrijk, moest
ik in 1961 toelatingsexamen doen op
een ochtend in het Franse Consulaat
in Den Haag.

Na een aantal jaren keerde het me-
rendeel van de jongeren en de gezin-
nen terug naar Frankrijk, doorgaans
naar Clermont-Ferrand waar de meer-
derheid ook vandaan kwam. Eén fa-
milie vertrok naar Karlsruhe. Voor zo-
ver ik weet, hebben alle Franse kinde-
ren normaal in het Franse onderwijs-
systeem kunnen instromen. De exac-
te sluitingsdatum van de Michelin-
school ken ik niet.

Ik heb (helaas) momenteel geen foto's
van deze schoolperiode. Ik heb nog wel een kleine persoonlij-
ke herinnering met betrekking tot deze school, van ruim vijfen-
zestig jaar geleden! Mijn schoolschrift laat zien dat er zes da-
gen per week school was, van maandag tot en met zaterdag,
maar van de schooltijden weet ik niet veel meer!”  !
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De Fahrenheitstraat in jaren 50 met op nummer 19 de Franse School

Schoolschrift van leerling Patrick Bonnet



  

Zernikestraat 2
☎ 073 • 822 5380     

info@wijkpleinboschveld.nl
 

Openingstijden Wijkplein
 Maandag       09.00 •    12.00 uur

      13.00 •    16.00 uur
 Dinsdag       13.00 •    16.00 uur
 Woensdag         09.00 •    12.00 uur 
 Donderdag        09.00 •    12.00 uur

                     Aangifte inkomstenbelasting 2018
Voor hulp bij het invullen van uw inkomstenbelasting 2018
kunt u bij KOO Wijkplein Boschveld een afspraak maken.
Omdat wij beperkt zijn in onze tijd en menskracht, hebben
wij een aantal regels opgesteld. 

• Het gezamenlijke inkomen mag niet hoger zijn dan € 35000.
• U bent niet in bezit van een eigen huis. 
• Alleen op afspraak kunnen wij u helpen.
• Alle bewijsstukken moeten aanwezig zijn. (Zonder bewijsstuk-

ken vullen wij niets in.)
• Uw aangifte moet in één afspraak ingevuld kunnen worden.
• Wij doen de aangifte niet op papier. 

• Mensen die in box 2 en box 3 vallen kunnen niet bij ons te-
recht. 

Als blijkt uit de uitslag van de aangifte dat u geld terugkrijgt,
moet u dat aan de gemeente doorgeven als u een Participatie-
wet uitkering ontvangt. De uitkeringsinstantie kan deze inkom-
sten in mindering  brengen op uw  uitkering indien van toepas-
sing. Maak het geld dus niet op voordat de sociale dienst heeft
bepaald of u het mag houden, of dat het (gedeeltelijk) gekort
wordt op uw uitkering.  Vanaf 1 maart tot einde april kunnen wij
voor u de aangifte inkomstenbelasting verzorgen. Voor een af-
spraak kunt u bellen: 073 - 822 5380 Of langskomen in de
Zernikestraat 2 (BBS Boschveld).  !

Zernikestraat 2 
☎ 073 - 822 5380

www.farent.nl
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Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Bureau Sociale Raadslieden

Medewerker
Tamara Marcos Tesouro

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 12.00

Buurtteam
Divers Vrijwillige Thuishulp (VTH)
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel of email: bas.van.boxtel@politie.nl
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

Bettine/ Jill/ Laurette/ Tessa
Wim Huiskamp / Marian  Tuerlings

Woensdag
Donderdag

10.00 - 12.00
11.00 - 12.00

                                     
Filmmiddag! 

Op vrijdag 22 februari hebben
Romaisa, Yosra, Douae, Sara,
Rim & Rajae (zie foto) in de wijk
een filmmiddag georganiseerd
voor leeftijdgenootjes uit de wijk
Boschveld. 

De meiden hebben het zelf van A
tot Z georganiseerd. Het maken
van een planning, film uitkiezen,
boodschappen doen, opbouwen tot
aan het opruimen.

Het is mooi om te zien hoe de mei-
den zich verantwoordelijk voelden
om deze middag tot een succes te
maken. En een succes dat was
het. 30 kinderen hebben met ple-
zier lekker gegeten van de hapjes
die de meiden hebben gemaakt
om vervolgens lekker uit te buiken
tijdens de film.

Romaisa, Yosra, Douae, Sara, Rim
& Rajae bedankt voor jullie  inzet.
Een mooi voorbeeld voor de wijk.
!

Tekst en foto: Anneke Baks

                    Kindervakantieweek!
Wij, activiteitengroep de Kruiskamp, willen van 12 tot en met
15 augustus weer een kindervakantieweek organiseren. Het is
dagelijks van 10.00 tot 15.00 uur. Voor eten en drinken wordt
gezorgd. 
De kindervakantieweek vindt plaats op het terrein van het vete-
raneninstituut, de voormalige RKJVV velden, Fuik 7-9, aan de
Kooikersweg.

Wij zijn dringend op zoek naar mensen die deze week mee
kunnen helpen om de kindervakantieweek tot een succes te
maken. 

Heeft u interesse om mee te helpen, dan kunt u contact
opnemen met Petra Humble, telefoon 06 - 2494 9222. !

Tekst: Muna Mohamed

Tekst: Petra Humble

Deze meiden namen het initiatief om een filmmiddag te organiseren
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Buurtteam Boschveld Deuteren Paleiskwartier stelt zich voor!
Het Buurtteam biedt basisondersteuning in het
gebied Boschveld, Deuteren en Paleiskwartier.
Wij maken ons sterk voor een omgeving waar-
in mensen aandacht hebben voor elkaar en
voor een leefomgeving waar het prettig wonen
is. Dat willen we bereiken samen met de bewo-
ners in het gebied.

Het Buurtteam bestaat uit medewerkers van
Farent (Divers en Juvans) en MEE. Hiernaast
ziet u een fotocollage met de buurtteamleden.
U kunt met allerlei vragen bij ons terecht. Bij-
voorbeeld met vragen op het gebied van rela-
ties, financiën, opvoeding, gezondheid. Of als
u zich zorgen maakt over bewoners, of als u
niet weet hoe u moet omgaan met een beper-
king, zoals autisme, of als u vragen heeft over
mantelzorg. 
Maar ook als u op zoek bent naar activiteiten
of een dagbesteding. Misschien wilt u iets or-
ganiseren in de buurt samen met andere be-
woners, of bent u op zoek naar vrijwilligers-
werk. In al die gevallen kan het Buurtteam iets
voor u betekenen.

Het Buurtteam werkt vanuit de BBS Boschveld
en werkt nauw samen met het Wijkplein
Boschveld en andere organisaties, zoals het
Sociaal Wijkteam, de GGD en de basisschool.

Op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00
uur houdt het Buurtteam spreekuur in het Wijk-
plein Boschveld. Buiten de spreekuren kunt u
tijdens openingstijden van het Wijkplein ook al-
tijd langs komen om een aanmelding te doen
voor ondersteuning vanuit het Buurtteam. 

Helaas is het emailadres van het Buurtteam
nog niet operationeel. U kunt ook altijd contact
opnemen met mij, Wim Smeets - Wijkwerker
Farent, telefoon 06 - 2159 4960, email 
wimsmeets@farent.nl. !

Dorien Faasse, Karima Lasgaa en Claudia ten Hove maken het Buurtteam compleet,
maar ontbreken helaas in deze fotocollage.

Aanbod gratis watergolven
Vriendelijke bewoonster uit Boschveld biedt aan om gratis bij
65+ bewoonsters uit de buurt het haar te watergolven.
Ze is hiervoor op vrijdagen beschikbaar.
Voor meer info kan contact opgenomen worden met Wim
Smeets, wijkwerker Buurteam Boschveld; 
telefoon 06 - 2159 4960  of email  wimsmeets@farent.nl   !

Vrijwilligers gezocht
Sommige kinderen uit de buurt Boschveld hebben wat achter-
stand op school. Dit kan zijn op gebied van rekenen, taal, le-
zen of schrijven. Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die
deze kinderen extra ondersteuning kunnen bieden.
De bijlessen vinden plaats na schooltijd op BBS Boschveld in
overleg met de vrijwilliger, de ouders en het kind.
Lijkt het je leuk om deze kinderen bijles te geven, neem dan
contact op met Lindsey Rundberg Telefoonnummer: 06 -
2547 5902 of email: l.rundberg@vrijwilligers.farent.nl   !

            Anneke Baks                Tessa Tomasini                     Gabor Martens

        Wim Huiskamp                 Karima Majaiti                     Bettine de Kok

         Laurette Pinxt                    Jill Franken                       Wim Smeets

                                        Samen gezond  
                                                             Het verhaal van een bewoner uit West

Je leefstijl aanpassen, waarom zou je dat nu doen? Je leest de krant, luistert
naar radio of kijkt televisie, wat je ook doet, er wordt gesproken of geschreven
over leefstijl. Het is inderdaad zo, wanneer je om je heen kijkt, je erg veel men-
sen ziet die te zwaar zijn, weinig bewegen, of van een 'goed glas' houden… 

Maar is dat nu zo erg? Laat ik je meenemen in mijn afgelopen
jaar van veranderen.
In maart 2018 was ik in Suriname bij mijn oudste dochter, een
korte vakantie. Een heerlijk tropisch land, waar bijna iedereen
Nederlands praat. Alle billboards makkelijk te lezen, relaxte
sfeer en heerlijk warm, zoals je bij een tropisch land mag ver-

wachten. Een uit-
stapje maken hoort er bij en een excursie naar de Fredberg
stond op de to do lijst. Nou, dat heb ik geweten! Ik had last van
mijn overgewicht (BMI ruim boven de 30). Ik kwam puffend en
zwetend van de inspanning boven aan.  �



Tekst en foto: Jeanne van der Kallen

Met deze bijzondere temperaturen explodeert het tuinleven
op de Boschveldtuin. Krokussen en narcissen bloeien al
volop, de tulpen komen razendsnel de grond uit en knop-
pen aan bomen en struiken staan op barsten.

We hadden op 15 februari een Winterfeest georganiseerd,
maar dat werd met 17 graden op de thermometer een Lente-
feest. Het is met dank aan iedereen die super zijn/ haar best
heeft gedaan, met heerlijke zoete en hartige hapjes, activitei-
ten, lichtjes en vuurtjes, een prachtig, gezellig, muzikaal feest
geworden. Voor herhaling vatbaar.

Een paar dagen later, op 18 februari, is onze keet 'De Groen-
bak' verplaatst. Vanwege de aanleg van het Groene Hart is hij
nu in de tuin gezet. We hebben er wel een stukje tuin voor
moeten inleveren. Positief is dat we iets minder ver hoeven te
lopen voor gereedschap en dergelijke.
Mocht iemand in de buurt van de tuin beschikken over een roy-
ale bergruimte, die wij voor onze materialen zouden mogen ge-

bruiken, laat het alsjeblieft weten, we zouden er erg mee ge-
holpen zijn.

Overige mededelingen
Op 16 maart doet de Boschveldtuin van 09.30 tot 16.00 uur
mee aan NL Doet, Kijk voor meer info op de site 
www.nldoet.nl/klus/pergola-bouwen en meld je aan.

Op 16 en 17 maart is er voor de zevende keer weer een
Groenmoesmarkt, een markt voor natuurlijk moestuinieren en
eerlijk voedsel, een aanrader.  Ga naar
www.groenmoesmarkt.nl voor meer info.

Momenteel zijn er op de Boschveldtuin enkele bakken vrij ge-
komen, dus heb je interesse, laat het ons weten.
Je kunt gratis gebruik maken van een bak, het enige dat we
van je verwachten is dat je mee helpt met het onderhouden
van het algemene gedeelte. Dit houdt concreet in dat je helpt
met water geven, grasmaaien, onkruid wieden, compost klein
knippen enzovoort.

Mocht je nog meer willen weten over de Boschveldtuin, neem
contact op via: info@boschveldtuin.nl, kijk op
www.boschveldtuin.nl of volg ons op
www.facebook.com?boschveldtuin. Je kan elke vrijdagmiddag
even aanwippen, tussen 15.00 en 17.00 uur, er zijn er altijd
mensen op de tuin, rond 16.00 uur kan je ook gezellig aan-
schuiven voor een kopje koffie / thee. !
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Eigenlijk was het iets
te veel van het goede,
maar ja je wil je niet
laten kennen natuur-
lijk. Boven op de berg
heb ik toen bedacht:
"Dat moet echt an-
ders, als je terug bent
ga je naar de huisarts
en eens kijken hoe ge-
zond je nu eigenlijk
bent."

Het werd een bezoek
met een mindere
boodschap, niet tof.
Een bloedsuiker te
hoog (bijna suiker-

patiënt), cholesterol te hoog en hier en daar nog wat andere
hoge waarden. Wat kun je dan gaan doen? Ik kende geen leef-
stijlcoach, de sportschool al eens geprobeerd, maar dat zorgt
niet voor de oplossing.
Ik ben begonnen bij een diëtiste. Je bespreekt wat je wilt. 

Je hebt al eerder nagedacht over de vraag: 'Hoe moet ik afval-
len?' Maar ik wil ook niet aan de pillen; diabeet worden is geen
optie neem ik me voor. Bewegen en sporten zou kunnen, maar
niets aan je eetgewoonte doen, dat is eigenlijk ook geen optie.
Zodra je stopt met sporten, kom je onmiddellijk weer aan.

'Wat helpt voor mij dan', bedenk ik me. Ik moet het bijhouden.
Op het werk heb ik eerder mee gedaan met een proef van een
smartwatch. Dat geeft inzicht in hoeveel stappen je doet per
dag en dat is een begin. Ook waren er wat fanatieke lunchwan-
delaars, daar sloot ik bij aan, korte en lange rondjes (afhanke-
lijk van de tijd en drukte op je werk), dat is of 1½ kilometer of 3
kilometer.
En ja, ik ben gaan registreren hoeveel ik per dag eet, zelfs per
maaltijd. Er zijn handige apps voor op je telefoon op de markt,
betaald en onbetaald. Ik kies voor onbetaald, de reclame lees
ik niet!

Ik ben in maart 2018 gestart en nu in januari 2019, ook na de

decembermaand, is mijn BMI onder 25. Ik ben ruim 25 kilo af-
gevallen en er is ruim 14 cm van de omtrek af. Vooral door
minder eten en soms een periode met echt minder drinken. In
januari heb ik meegedaan met 'Ik Pas' (in Engeland noemen
ze dat 'Dry January', 30 dagen geen alcohol drinken). Je valt er
niet echt van af maar het helpt wel.

Nu zijn mijn bloeduitslagen weer normaal, suikerziekte door
mijn overgewicht is van de baan en het cholesterol en andere
bloedwaarden zijn ook weer normaal. Ik ben actiever, ik zwem
af en toe, maar ik ga vooral regelmatig wandelen. Geen dieet,
maar wel minder eten. Niets hoeven laten staan, maar wel op-
letten wát ik eet. Heus wel eens een frietje eten, maar dan echt
niet zo veel.
Mijn tip, neem een smartwatch, dat registreert je (eet-)gewoon-
ten en bewegingen vanzelf. Of schrijf op wat je eet. Kost wei-
nig maar geeft inzicht! Het contact met de diëtiste was na vier
keer niet meer nodig, het heeft mij enorm geholpen.
Mijn gezin heeft mij heel erg gesteund. Dat helpt natuurlijk. Ie-
dereen is trots dat ik ruim drie kledingmaten ben gekrompen,
dus gooi je te kleine kleding niet weg, als je nu begint kun je ze
over een jaar weer aan!

Je leefstijl aanpassen: het heeft echt zin. Zoek hulp via je huis-
arts of ga zelf naar de diëtiste om een afspraak te maken. Of
ga naar een leefstijlcoach. Hij of zij kan je begeleiden met be-
wegen en veranderen van gewoonten. Ik ben blij dat ik niet
meer tot de helft van te zware mensen hoor en ik ben daar
best trost op. 

Ingrid Bodeutsch, wijkgezondheidswerker van de GGD, vroeg
of ik iets wilde opschrijven over mijn afgelopen jaar. Misschien
is het voor jou een begin en inspiratiebron. 

Je kunt altijd contact opnemen met Ingrid Bodeutsch via het
Samen Gezond spreekuur op het Wijkplein Helftheuvel; iedere
donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur zit er een collega die met
je mee wilt denken over een gezonde leefstijl en wat het voor
jou kan betekenen. Je kunt ook via de huisartsen en praktijkon-
dersteuners van het Gezondheidscentrum Medizz (Coperni-
cuslaan 301) en het Gezondheidscentrum Den Bosch West
met ons in contact komen.  !

De 'Groenbak' heeft nu een plekje in de tuin gekregen



Tekst: Johannes Lijzen 
Foto: Nicole Pakker, Hilberinkbosch architecten

Wat gaat er gebeuren op de plek van de oude school?
De BBS Boschveld staat alweer een heel aantal jaren aan de Zernikestraat. Nu is er eindelijk een plan voor de oude loca-
tie van de school 't Boschveld die dit jaar uitgevoerd gaat worden. Dat heeft heel wat voeten in aarde.

Wat houdt het plan in? 
BrabantWonen gaat 32 sociale huurappartementen bouwen
langs de Copernicuslaan. Deze twee- en driekamer apparte-
menten worden een ‘bijna energieneutraal gebouw’ (BENG),
wat zal leiden tot zeer lage energiekosten. Langs de Celsius-
straat komen zeven koopwoningen en langs de Edisonstraat
vijf koopwoningen.  Alles van architect Geert Bosch. Deze wo-
ningen worden energieneutraal (en zonder gas). Op het bin-
nenterrein komen de parkeerplaatsen. De voormalige pastorie
blijft behouden en wordt onderdeel van het plan. De Parousia-
kerk blijft gewoon staan. Omdat de kerk voor geluidsoverlast
zorgt, wordt het dak geïsoleerd. Ter compensatie van het ge-
wicht daarvan worden de dakpannen vervangen door zonne-
panelen. De gemeente wordt eigenaar van de panelen. Groot
minpunt van het plan is dat er een flink aantal grote bomen en
groen zal sneuvelen, het aantal proberen we nog te beperken.
Het bestemmingsplan waar de nieuwe situatie in wordt vastge-
legd zal in mei of juli in de gemeenteraad komen.

Wanneer start de uitvoering?
Eind april start naar verwachting de sloop van de school en
sporthal. Dit wordt voor de zomer afgerond. Dit zal behoorlijke
overlast veroorzaken in de buurt. De gemeente wil de in- en
uitrit aanbrengen bij de Celsiusstraat op de hoek van het win-
kelcentrum richting de Copernicuslaan. Voor de inrit zal een
boom worden verwijderd. 
Om te slopen moeten in de pastorietuin twee kapvergunning-
plichtige bomen worden verwijderd. Alleen een grote magnolia
zal verplaatst worden naar het park in het hart van Boschveld.
Een haagbeuk zal daar naar verwachting als klimboom worden
gebruikt. Omdat het voorjaar er aankomt moet dat wel op zeer
korte termijn.

Wanneer begint de bouw?
De bouw van de nieuwe woningen zal naar verwachting na de
zomer starten en zal ongeveer een jaar duren. Dit wordt uitge-
voerd door Van Wanrooij die ook de andere huizen in Bosch-
veld aan het bouwen is. Ook tijdens de bouw zal er overlast
zijn voor de buurt, want de bouw komt vlakbij de bestaande be-
bouwing. Het OBB zal haar best doen om ervoor te zorgen dat
de gemeente de bouwplaats zo laat inrichten dat deze tot zo
min mogelijk overlast van bouwverkeer en van bouwlawaai
leidt voor bewoners. Voor de aanvang van de bouw zullen de
bomen op en dichtbij de bouwplaatsen verwijderd worden. De
gemeente wil ook bomen die last van droogte hebben gehad
verwijderen, maar die kaalslag proberen we nog te voorkomen.
Er wordt wel gecompenseerd, maar dat zijn nog kleine en min-
der bomen. De andere bomen, ook de grote bomen aan de
Copernicuslaan worden beschermd.

Wie komen er voor de woningen in aanmerking? 
De huurwoningen worden net als in eerdere fasen volgens een
voorkeursvolgorde toegewezen, waarbij mensen die met ur-
gentie in een sloopwoning in Boschveld wonen, bovenaan de
lijst staan. Net als in de eerdere plannen hebben bewoners van
Boschveld meer kans op het kunnen kopen van een woning
(voor eigen gebruik). De zeven goedkopere koopwoningen aan
de Celsiusstraat worden met zogenaamde 'koperskorting' aan-
geboden aan bewoners met een lager inkomen. 
Dit centrale deel van Boschveld zal het komende jaar dus zeer
ingrijpend veranderen en alle werkzaamheden zullen tot over-
last leiden. Wanneer bewoners, gemeente, BrabantWonen en
bouwers goed naar elkaar blijven luisteren blijft de overlast ho-
pelijk beperkt en zal het uiteindelijk de moeite waard zal zijn. !
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Ook bomen hebben eten nodig
Bomen leven van de mineralen in de grond. Na verloop van tijd
raken de mineralen op en neemt de groei af. Dat is ook te zien bij
een aantal bomen bij u in de wijk.
Om de bomen meer voeding te geven, bemesten we ze binnen-
kort met een laagje compost. Compost verbetert de grond en
zorgt voor een gezonde en vruchtbare groeiplaats. 

Dichtbij de boom maken we een dikkere laag compost, een zoge-
naamde mulchlaag. Die zorgt ervoor dat er bij de boom minder
onkruid groeit, zodat we niet hoeven te maaien. De laag compost
blijft daardoor onbeschadigd en kan voedingstoffen blijven afge-
ven. Zo kunnen de bomen er weer even tegen aan. !

Tekst: Jan Winter            Foto: Gemeente

De tuin van de Pastorie zal als werkterrein dienst doen

Concept bouwplan Vlek 3. Rechts de kerk

Voorbeeld van extra bemesting bomen



Tekst: Lonneke Munnichs
Foto: Alfred Heeroma

Groen en Spelen
Afgelopen weken hebben we alvast mogen genieten van het mooie lenteweer! Dat warmte niet alleen prettig is weten we
allemaal. Helaas hebben veel bomen in onze wijk afgelopen zomer veel te lijden gehad van de aanhoudende droogte. Zo
ook de bomen bij Vlek 3 (kerk en oude basisschool).

Het was de bedoeling om heel veel bomen te behouden, maar door de droogte
is het maar de vraag of dit mogelijk is. Daarom heeft de gemeente na overleg
met onze werkgroep Groen en Spelen besloten om een nieuw onderzoek te la-
ten doen. Hierin wordt nogmaals bekeken wat de levensverwachting van deze
bomen is en gaan we gezamenlijk bekijken welke bomen we kunnen behou-
den en welke vervangen worden. Helaas moeten er sowieso een aantal grote
bomen gekapt worden omdat deze letterlijk in de nieuwbouw staan. Het is de
bedoeling dat deze bomen zoveel mogelijk worden hergebruikt in onze wijk. Dit
kan zijn door te verplaatsen, als speelboom te laten terugkomen in het Hart
van Boschveld of elders, als Stadshout te laten hergebruiken of eventueel als
boomsnippers.

Tevens wordt een deel van het terrein de komende weken klaar gemaakt voor
de sloop van de school en gymzaal. Alle lage beplanting zou door de gemeen-
te worden verwijderd maar gelukkig hebben wij dit vooralsnog tijdelijk kunnen
tegenhouden. Wij als werkgroep willen graag zien dat deze beplanting herplant
wordt bij de bewoners van Boschveld in hun tuinen. Heeft u interesse? Neem
dan contact op met Lonneke Munnichs (06 - 2423 5427)

De eerste fase van het Groene Hart van Boschveld is in volle gang. Tijdens dit
schrijven is al vrijwel alle bestrating klaar en wordt de grond voorbereid zodat
er straks in maart-april kan worden geplant en gezaaid. Onze werkgroep is
druk bezig met de gemeente om de losstaande nieuwe bomen in dit gedeelte
van een meer volwassen omvang te krijgen (lees: geen sprietjes die er 20 jaar
over doen om een echte boom te worden). Hiervoor is budget en wij willen
graag dat dat hiervoor gebruikt wordt. 

Wij wensen jullie een fijne lente en hopelijk hier en daar toch wat regen.	!
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                                 Boschveldoverleg
Zeven keer per jaar vindt het Boschveldoverleg plaats. Be-
woners en professionals kunnen dan met elkaar praten
over zaken die in de wijk spelen. Het eerstvolgende Bosch-
veldoverleg is op 18 maart om 19.30 uur in de BBS.

Terugblik overleg 21 januari 2019
De eerste woningen in het Hart van Boschveld zijn inmiddels
opgeleverd. Daarmee kan de gemeente ook beginnen met de
inrichting van het park. Sonja de Jong en Hamid Azimi van de
gemeente lichte het proces toe. De inrichting gaat in fases.
Eind 2017 en mei 2018  zijn er twee sessies geweest met ge-
interesseerde bewoners, waaruit een globale schets en een
lijst met wensen is voortgekomen. Op basis hiervan is er een
inrichtingsplan gemaakt voor de eerste fase van aanleg. Voor
de bewoners is onduidelijk welke ingediende punten wel of
juist niet zijn verwerkt in de volgende fases. In de globale
schets voor het hele park ontbreekt bijvoorbeeld een legenda
en een toelichting.  De technische tekeningen zijn lastig te 'le-
zen' en een te late fase voor overleg. Bewoners vinden dat het
proces van communicatie vanaf de zomer 2018 niet goed is
verlopen.

Carry van Schaayk van de gemeente gaf een toelichting van
de aanpak van de overlast
van jongeren. Die lijkt toe te
nemen in Boschveld. Er wordt
niet alleen repressief opgetre-
den, maar juist ook preven-
tief, dus inzet op voorkomen
dat jongeren overlast gaan
veroorzaken, want straffen
blijkt niet altijd effectief. Ook
zullen de camera's rond het
winkelcentrum binnenkort
vervangen worden, want die
huidige camera's zijn verou-
derd. Er zal ook bekeken wor-
den of de camera's elders in
de wijk opgesteld kunnen
worden. Bij de bewoners zijn
de meningen over andere lo-
caties verdeeld. 

Het Wijkplein is er om mensen te helpen met diverse zaken.
Volgens de cijfers over 2018 van het Wijkplein waren 1577 zo-
genaamde trajecten. De meeste zaken hebben betrekking op
financiële zaken. 
De cijfers van het meldpunt (gemeente) zeggen iets over de
openbare ruimte. In 2018 waren er 1190 meldingen en dat is
minder dan aantal meldingen in 2017 (1633). Bijna de helft van
de meldingen hebben betrekking op illegale stort, maar ook
zwerfvuil of andere vormen van vervuiling in de openbare ruim-
te scoren hoog. 

Vooruitblik naar 18 maart 2019
Op het terrein aan de Oude Vlijmenseweg, waar voorheen Mi-
chelin was gehuisvest, wil de gemeente nieuwbouw voor de
Weenergroep realiseren. Hoe dit er uit gaat zien en wat dit
voor gevolgen heeft voor de buurt, is nog niet duidelijk. Er zal
een toelichting vanuit de gemeente gegeven worden.

Binnenkort zal de voormalige Basisschool gesloopt worden om
zo ruimte te maken voor 32 sociale huurwoningen en 12 koop-
woningen. Er volgt een toelichting op de planning. Vorige week
heeft de provincie een ontheffing van de Wet Natuurbescher-
ming afgewezen. Het is niet duidelijk wat hiervan de gevolgen
zijn.  
De planvorming voor de flats van Vlek 21 is in volle gang. In
het Brabants Dagblad heeft onlangs gestaan dat de sloop mo-
gelijk vertraagd wordt. Er wordt geprobeerd voor het overleg
hier meer duidelijkheid over te krijgen. !

De gemeente is bezig met de aanleg van de
eerste fase van het park in Hart van Bosch-

veld

Tekst en foto's: Alfred Heeroma

Camera's worden dit jaar 
vervangen

Hier moet de nieuwbouw van de Weenergroep komen
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                         Binnen bij de Boschvelder
Henk Schamp woont al 65 jaar in hetzelfde huis aan de Celsiusstraat. 65 jaar in Boschveld dus, maar hij loopt al 96 jaar
op deze aardbol rond, hoewel dat lopen de laatste jaren wat lastiger gaat. Toch gaat hij met de tijd mee, hij e-mailde ons
namelijk vanaf zijn laptop. 

Technisch onderwijs
in de oorlog
Vanuit Nijmegen verhuis-
de hij met zijn vrouw en
eerste kinderen naar
Boschveld. Hij had een
baan gevonden als leraar
werktuigbouwkunde op
de Hoger Technische
School, die toen aan het
Kapelaan Koopmans-
plein lag. Tot op de dag
van vandaag geeft hij
nog les. Hij krijgt namelijk
een paar keer per week
studenten over de vloer
voor bijles. 
In zijn tijd was Henk een
van de weinigen die kon
gaan studeren. "Ik heb
veel geluk gehad" zegt
hij hierover. Via via kon
hij beginnen op de Tech-
nische Universiteit. De
razzia's begonnen echter
en de studenten werden
naar werkkampen ge-
stuurd in Duitsland.  Via
de werkkampen kwam hij
in de gevangenis en hier
zat hij 14 maanden vast
tot aan de bevrijding. Vreemde tijden volgden. De Franse geal-
lieerden hadden sympathie voor Henk en benoemden hem tot
burgermeester van een Duits dorp, wat hij uiteindelijk vier we-
ken is geweest. Henk moet zelf ook een beetje grinniken bij dit
gegeven.

Boschveld in de jaren 50
Ik vraag Henk hoe Boschveld eruit zag toen hij hier kwam wo-
nen. Hij herinnert zich nog dat er veel noodwinkels waren en
haalt een foto uit de kast (zie onder). Ook noemt hij verschil-
lende fabrieken die in bedrijf waren. Zo had je de Remington

fabriek die schrijfmachines maakte en natuurlijk de Grasso
fabriek. Er woonden destijds veel militairen in de wijk, meent
Henk zich te herinneren. In de Celsiusstraat stonden toen vijf
huizen, hierin woonden vijf gezinnen en samen hadden ze 40
kinderen. 

Anno 2019
Henk vindt dat Boschveld de afgelopen 25 jaar mooier en
veiliger is geworden. Hij denkt dat dat komt omdat Zayaz op
een gegeven moment mensen ging uitzoeken die goed met
elkaar overweg konden. Hij heeft zelf goed contact met de
buren. 
Henk krijgt hulp van zijn kinderen voor het doen van de bood-
schappen. Op donderdag wordt er friet van Ome Piet gege-
ten en elke week worden er wel verse worstenbroodjes in
huis gehaald. Op zondag is het volle bak bij Henk thuis, als
de kleinkinderen langskomen. Op de kast zie ik een groeps-
foto. "6 kinderen, 12 kleinkinderen en 18 achterkleinkinde-
ren", legt Henk me uit. En daar houdt hij ook nog contact mee
via Facebook. Ik heb hem een vriendschapsverzoek ge-
stuurd. !

Openingstijden
Maandag 10.00	-	20.00
Dinsdag 10.00	-	20.00
Woensdag 10.00	-	20.00
Donderdag 10.00	-	20.00
Vrijdag 10.00	-	21.00

Zaterdag 10.00	-	20.00
Zondag												11.00	-	20.00

Tekst en foto's: 
Perla van Kessel

Henk Schamp woont al 65 jaar in Boschveld

Uit de kast komen oude foto's en documenten



Levensvragen, waar kan ik terecht?
In elk mensenleven spelen vragen: Hoe kan ik een goede keu-
ze maken, hoe ga ik om met uitdagingen of teleurstellingen in
mijn werk of mijn relatie? Hoe kan ik verder met een ziekte of
handicap, of het verlies van een dierbare. Mijn leven is de laat-
ste tijd zo leeg of eenzaam geworden, hoe komt dat eigenlijk
en kan ik daar mee omgaan?

Soms is het tijd om daar eens goed over door te praten. Vertel-
len wat jou ten diepste bezighoudt, lucht op en schept ruimte
om op een andere manier verder te gaan. Alles kan aan bod
komen: je verdriet, je onzekerheid, je egoïsme, maar ook je
blijdschap en je kracht. Alle kanten van jezelf horen erbij en
maken je tot wie je bent. Je ontdekt dat het rust geeft als je je
diepere drijfveren en bronnen kent.

Op momenten in het leven waar het levensvooruitzicht anders
wordt, kan het prettig zijn om een vertrouwelijk gesprek te heb-
ben met iemand die hiervoor is opgeleid. Je kunt dan terecht
bij de geestelijk verzorgers van het Beraad van Kerken in ’s-
Hertogenbosch die zich als presentie team vrijwillig inzetten
om naar je te luisteren en je te steunen in het proces dat je
doormaakt. Wij zijn er voor iedereen die te kampen heeft met
levensvragen en daarvoor nergens terecht kan, ongeacht reli-
gie of levensbeschouwing. Samen zoeken wij naar wat jouw le-
ven zin, betekenis en kracht geeft.

Hoe werkt het?
Je kunt zelf één van ons mailen of bellen via de Buurtvrouwen.
Een gesprek kan bij jou thuis plaatsvinden, of als je dat liever
wilt op een andere plek. Soms kan één gesprek je al enorm
verder helpen, je kunt ook samen afspreken om met enige re-
gelmaat verder te praten. We kijken samen met jou wat pas-
send is. Er worden geen kosten in rekening gebracht. De ker-
ken van 's-Hertogenbosch vinden het belangrijk dat er voor ie-
dereen een luisterend oor is en maken dit ook financieel moge-
lijk.

Wie zijn wij?
Niek van Exel en Elly Zandstra. Beiden zijn wij lid van een
werkgroep namens het Beraad van Kerken, die zich stads-
breed wil gaan inzetten voor mensen die worstelen met levens-
vragen en daarvoor nergens terecht kunnen. Als professioneel
vrijwilligers werken wij daar graag aan mee.

Omdat Niek deze wijk al
goed kende vanuit zijn functie
als voorzitter van de voorma-
lige 
Stichting Oecumenisch Pas-
toraal Buurtwerk Boschveld,
hebben we besloten om hier
een voorzichtig begin mee te
maken en het daarna - met
meer professioneel vrijwilli-
gers – verder uit te bouwen. 

Elly heeft in het wintersei-
zoen van 2017- 2018 in sa-
menwerking met Karima Ma-
jaiti van Farent een aantal
gespreksbijeenkomsten ge-
leid voor moeders van kinde-
ren van de BBS over het the-
ma: ”Hoe voed je je kind op in
deze multireligieuze en – culturele samenleving” 

Daarnaast begeleiden wij
vooral mensen individueel in
hun zoektocht naar zingeving.
We onderhouden een goed
contact met de Buurtvrouwen. 
Zij kennen veel mensen en
verwijzen hen naar ons door
als er hulp gevraagd wordt bij
levensvragen. 

Maar u kunt ook zelf contact
met ons zoeken. Voorlopig
kan dat via de Buurtvrouwen:
Mieke Haggenburg en   

    Shivana Eduards.

Adres: Edisonstraat 28
Email: welkom@buurtvrouwbuurtman.nl
Telefoon: Mieke 06 – 4256 0053 of  Shivana 06 – 2131 9373 !
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                        Klup Plus
Klup Plus is het activiteitenaanbod voor (jong) volwassen uit Boschveld.

In de periode van 1 april tot 28 mei bieden we weer diverse
creatieve, sportieve en educatieve workshops aan op locatie
BBS Boschveld. Helemaal leuk is dat de meeste workshops
gratis zullen zijn. 

Het volledige programma gaan we nog niet verklappen, maar
ook deze keer is er weer voor ieder wat wils. Zo hebben we
onder andere:

•   Werelddans waarin dansstijlen uit verschillende landen en
culturen aan bod zullen komen.

•   Wil je toch wat meer rust en balans dan is Yoga een absolu-
te aanrader.

•   Ook de GGD zal leuke leerzame actieve workshops geven
waarbij elke bijeenkomst een ander thema heeft. Bijvoor-
beeld: koken met je buurtbewoners in een kookworkshop,
mooi van buiten in de workshop visagie en breng kleur in je
leven met de workshop styling 

•   Voor jongeren van groep 8 tot 18 jaar zal er een oppascur-
sus zijn met een echt oppasdiploma!

De flyer met data, tijden en inschrijfstrook zal binnenkort in de
brievenbus verschijnen. 
Wil je alvast meer informatie over het aanbod van Klup Plus,
mail dan naar: lindseyrundberg@hotmail.com  !

Klaverjasclub zoekt nieuwe leden
Elke donderdagavond om 19.30 uur wordt klaverjas ge-
speeld. Het is gezelligheid troef bij dit kaartspel. Er is ruimte
voor nieuwe spelers. Als u belangstelling hebt, loop dan ge-
rust eens binnen bij de Brede Bossche School aan de Zerni-
kestraat 2. Aanmelden vooraf is niet nodig. Wilt vooraf infor-
matie dan kunt u bellen met Dirk Huisman 06 - 2285 0341  !

Tekst: Lindsey Rundberg 

Wist je dat...
- De sloop van de flat aan de Marconistraat is begonnen?
- Binnenkort de voormalige Pastorie wordt gesloten?
- De Copernicustuin onder handen is genomen?
- Er in deze Buurtkrant ook geadverteerd kan worden?
- Veel bomen in buurt de droge zomer niet hebben overleefd?
- Er op 20 maart verkiezingen zijn voor Provinciale staten en het

Waterschap?


