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De krasse weduwnaar
Henk woont nog steeds in
Boschveld, al ruim zeven-
tig jaar in hetzelfde huis.
Dat is - buiten zijn bereik-
te leeftijd - al uniek te
noemen, maar hij woont
er nog steeds graag. Het
lukt Henk nog steeds om
veel dingen zelf te doen,
alleen koken doet hij niet.
Voor het eten wordt ge-
zorgd. Zijn (klein)kinderen
komen regelmatig op be-
zoek, zo'n veertig in getal.
Henk maakt, als het even
kan, iedere dag een klei-
ne wandeling met zijn
trouwe vriend de rollator.
In de woonkamer liggen
drie boeken van de biblio-
theek. Henk: "Ik lees ie-
dere week drie boeken.
Mijn dochter zorgt voor de
boeken. Ik houd al het
nieuws bij in de krant en
op tv. Zo weet ik wat er in
de wereld gebeurt." En er
gebeurt veel. Over Mark
Rutte, onze minister-pre-
sident wil hij best wat zeg-
gen: "Ik vind dat hij het
goed doet, maar je doet
het toch nooit goed. De
beste stuurlui staan aan wal." 

Henk heeft de opbouw van Boschveld vanaf het begin meegemaakt. Maar wat heb
je niet meegemaakt als je al zo oud bent als Henk? Het is teveel om het allemaal
op te schrijven. Een ding is zeker, de jaren dertig van de vorige eeuw waren geen
feest. De economie verslechterde en het rechts-extremisme stak de kop op met als
gevolg de Tweede Wereldoorlog. Toen was Henk 18 jaar. In de oorlogsjaren werd
hij bij een razzia opgepakt en naar Duitsland getransporteerd waar Henk in een fa-
briek wapens in elkaar moest zetten. Ook heeft hij nog even gevangen gezeten.
Het was al met al een nare tijd voor hem. Gelukkig brak na de oorlog een betere
en mooiere tijd voor hem aan. Hij trouwde met zijn grote liefde Dinie en kreeg zes
kinderen. Als ingenieur werktuigbouwkunde en onderhoudstechniek heeft Henk 35
jaar gedoceerd aan de HTS aan het Kapelaan Koopmansplein. Daarnaast was
Henk ook heel sportief in zijn beste jaren. Hij hield van hardlopen en sportte veel
met zijn kinderen. Op z'n 85e liep hij nog de Zevenheuvelenloop. Doe dat maar
eens na! Het zijn allemaal bijzondere herinneringen.

Op zijn honderdste verjaardag las een kleinzoon een door hemzelf opgeschreven
verhaal voor. Zelf vond hij dat, omdat hij niet zo gemakkelijk meer praat, lastig om
te doen. Een citaat hieruit: "Na al die herinneringen uit het verleden besef ik wat
voor een prachtige familie ik heb: mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren en vooral het laatste achterkleinkind van 0 jaar. Het geluk is ongelooflijk en wat
zou ook Dinie blij geweest zijn met al die kinderen. Je vergeet met zo'n grote fami-
lie met knappe meiden en jongens hoe oud je bent. De levensbeschrijving hiervoor
geeft al aan wat voor mij belangrijk is: vriendschap en familie. Ook moet ik veel
denken aan de spreuk van mijn moeder: 'gun een ander het anders zijn'. Ik kan me
niet bloemrijk uitdrukken als Vondel of Rilke, maar ik meen het net zo goed!" 

100 jaar worden is niet iedereen gegeven, maar dat is Henk Schamp wel gelukt.
"Gewoon blijven ademen", zegt hij.  ●



Maar eerst: wat wordt er bedoeld met 'Openbaring Ruimte'?
Het heeft in ieder geval niets met religie te maken. Nee, het
gaat onder meer om de  toepassing van kunst, design en tech-
nologie om ontwikkelingen in de openbare ruimte beleefbaar te
maken en om zo te komen tot een slimme, duurzame en res-
ponsieve omgeving. Het klinkt misschien ingewikkeld, maar
voor de studenten van KW1C was het een kans om naar bui-
ten te gaan om inspiratie en ideeën op te doen die passen bin-
nen hun opleiding. Veel studenten kozen voor Boschveld om-
dat er in deze multiculturele buurt veel gebeurt. Er is het be-
staande gedeelte, maar er is ook een nieuw gedeelte ontwik-
keld en nog in ontwikkeling. 

Met die opdracht gingen honderd studenten op pad in de
Spoorzone. In die context hebben ze afgelopen weken een
buurtonderzoek gedaan in onder meer Boschveld. De studen-
ten hebben de buurtbewoners, jong en oud, gevraagd naar
hun leefsituatie in de buurt en of ze graag iets zouden willen
veranderen. Twintig groepjes van vijf studenten uit verschillen-
de disciplines zoals ontwerp, vormgeving, fotografie en film zijn
vervolgens de buurt ingegaan. 

Voor één groep waren de buurtbewoners Ton Joore en Marieke
Smeets een schot in de roos. De groep zei: "We hebben met
hen de jackpot gewonnen, want zij hebben een schat aan in-
formatie over de buurt; over mensen die met elkaar in contact
willen komen, meer mensen willen leren kennen. Ook de erva-
ren overlast kwam aan de orde. Zij hebben veel geleerd over
de buurt die ze graag interactiever en slimmer zien worden. En
dat was precies het idee achter deze samenwerking.

Gebaseerd op de antwoorden van de bewoners en de eigen
creativiteit van de studenten zijn er 20 affiches uitgerold met
ontwerpen en boodschappen voor Boschveld en een aantal
voor de Spoorzone als geheel. De één is heel grappig, de an-
der (heel geestig) gaat over een robotje dat rotzooi moet gaan
ophalen of over een nieuwe weg over de buurt heen waar har-
der gereden kan worden om de verkeerslast te verminderen.
Het merendeel van de studenten was heel enthousiast over de
opdracht. 

Op woensdag 2 november was in het KW1C de presentatie
van de twintig posters. En wat leuk is: de gemeente wil de ko-
mende vijf weken de vijf beste affiches op alle digitale bill-
boards in de stad presenteren. Wie weet wordt het een terug-
kerend project. ●

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



Op zijn laatste werkdag schijnt de zon
uitbundig op het pleintje bij de Kelvin-
straat waar de garageboxen zijn van
de Fietswerkplaats. Ahmad is nog druk
in de weer met het opknappen van een
fiets die gebreken vertoont. Zijn buur-
man assisteert hem. Dat vertrouwde
beeld zullen we moeten missen, want
Ahmad wordt elektromonteur. Hij gaat
koffie zetten en trakteert ons op een
stuk heerlijke abrikozenvlaai. Hij loopt
weer naar de fiets, want fietsen gaan
vóór. Eindelijk komt Ahmad dan aan ta-
fel zitten om te vertellen over zijn tijd
bij de Fietswerkplaats. 

Maar eerst even terug naar hoe het
begon voor Ahmad. Hij is begonnen
als vrijwilliger bij het Pastoraal Uitzend-
bureau waar hij allerlei klusjes deed.
Bijj de SOS Rommelmarkt is de kiem
gelegd voor zijn werk. Daar leerde Ah-
mad fietsen repareren en ontmoette hij
steeds meer mensen. Onder de bezie-
lende leiding van Willem van Engelen
leerde Ahmad het vak van fietsenma-
ker en zo werd Ahmad de fietsenmaker
van de Fietswerkplaats en later de co-
ordinator. 

Bij het 10-jarig bestaan van de Fiets-
werkplaats verscheen de brochure
'Wind Mee'. In deze brochure zegt Ah-
mad: '

Dat zijn mooie woorden van Ahmad. En toch gaat hij weg. Ga
je niet weg met pijn in je hart? Ahmad lacht. "Natuurlijk wel. Ik
heb hier veel mensen leren kennen en gaf fietsreparatieles aan
kinderen. Zo heb ik kinderen geleerd hoe ze het ventiel uit de
fiets moeten halen als een band moet worden geplakt. Het ge-
volg was dat kinderen overal ventielen uit fietsen gingen halen.
Dat was wel hilarisch. Ook vervulde ik een rol bij de jaarlijkse
fietsexamens op de BBS. Dan stond ik op een plek om te kij-
ken of de kinderen het goed deden. Ik deed het meer met een
knipoog. Het gaat erom dat ze veilig kunnen fietsen op straat.
En verder repareerde ik fietsen en zorgde dat ze weer in goe-
de staat waren voor aanvang van de fietslessen. Ik heb veel

samengewerkt met Ton Joore en Willem van Engelen die coör-
dinator was van de fietswerkplaats in het Cementrum."

In zijn thuisland Iran was Ahmad ook elektromonteur. Nu wordt
hij dat weer. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, is een be-
kend gezegde. Naast het werken gaat Ahmad, ook weer stude-
ren om zijn vak te updaten. Van de Fietswerkplaats in de Kel-
vinstraat naar een bedrijf in Tilburg. Al met al een hele overstap
voor hem, maar Ahmad heeft er zichtbaar veel zin in. "Het was
tijd voor verandering, ik ben ook niet de jongste meer", zegt hij
lachend. En altijd die vriendelijke lach op het gezicht van
Ahmad. 

Toch blijft Ahmad, al woont hij er niet, Boschveld trouw. Hij is
lid van de Boschveldband en dat zal hij ook blijven, want mu-
ziek maken is een grote hobby van Ahmad. Gelukkig maar
voor Boschveld!  ●

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



Op vrijdag 21 oktober werd bij de Fietswerkplaats een klein af-
scheidsfeestje voor Ahmad gehouden. Hij werd door Marcel
Wijnen (Loods/Fietswerkplaats), Suzanne van Hees (Copernik-
kel) en Marieke Smeets (Fietswerkplaats) uitgebreid bedankt
voor 12 jaar lief en leed tussen de mensen en de fietsen. Ie-
dereen wenste hem natuurlijk ook het allerbeste toe voor de
toekomst. 
Gelukkig hoeven we niet helemaal afscheid te nemen, want
Ahmad blijft actief in de Boschveldband. Hij kon meteen de
daad bij het woord voegen door mee te spelen op zijn Iraanse

 tijdens het lied dat speciaal voor hem was gemaakt.  ●

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

Zonder Ahmad, moeten wij nu verdergaan.
Nieuwe avonturen wachten, Ahmad heeft een nieuwe
baan. 2x

Zonder Ahmad, kunnen wij toch niet.
Alle fietsen zullen huilen, hartverscheurend fietsverdriet 2x

Lieve Ahmad, jij bent echt een held.
Iedereen wist jou te vinden, iedereen in Boschveld 2x

"Luister Ahmad, ik wil NU een nieuwe fiets,
maar ik kan het niet betalen, kan het gratis en voor niets?"
2x

Lieve Ahmad, altijd stond jij voor ons klaar
een aardig woord voor iedereen, een liefdevol gebaar 2x

Onze Ahmad, goede vriend, en goede buur

Als professional of bewoner in Boschveld/ West nemen zij de
stap om het gesprek aan te gaan over roken. 

Stoptober is achter de rug: 28 dagen lang stoppen met roken. In
heel Nederland hebben ruim 50.000 mensen hieraan deelgeno-
men. Stoptober was erop gericht dat je 28 dagen lang ervaart
hoe het is om niet te roken. Veel mensen besluiten daarna om
blijvend te stoppen met roken. Soms lukt dat helemaal alleen en
soms kunnen ze daar wat hulp bij gebruiken.

Denkt u er ook wel eens over om te stoppen? 
Ga het gesprek aan op 14 december, waar wordt verteld wat het
betekent, hoe je het kunt aanpakken en welke ondersteuning je
kunt krijgen om te stoppen. 

 Gratis bijeenkomst "In gesprek over roken"
: BBS Boschveld, Zernikestraat 2

14 december 2022
: van 19.30 tot 20.30 uur. We starten precies om 19.30

uur. Zaal open vanaf 19.15 uur.
 iedereen die rookt en misschien wel wil stoppen
 GGD Hart voor Brabant in samenwerking met

SineFuma.  ●



In deze tijden, waarin corona nog
steeds aanwezig is, de oorlog in Oekraïne voortduurt, de ener-
giecrisis volop aanwezig is en je bij de supermarkt merkt dat je
sterker bent geworden in je armen. Voorheen kon je een volle
boodschappentas ter waarde van 100 euro niet tillen. Nu heb
je een halve tas ter waarde van 100 euro en til je hem met ge-
mak. Overal vliegt het geld weg omdat alles duurder is gewor-
den en heel veel gezinnen hebben erg veel problemen. Het
zou mij niks verbazen als energiearmoede het woord van het
jaar gaat worden. 

Ik heb het best te doen met de mensen die enorme bedragen
moeten betalen aan de energiemaatschappij en creatieve op-
lossingen zoeken om warm te blijven. De voedselbank wordt
druk bezocht en onze minister bepaalt dat de boetes per 1
januari met de inflatie mee gaan stijgen. Nu zijn de bedragen
van verkeersboetes al heel erg hoog. De hoogste zijn ook ge-
koppeld aan de gevaarzetting. Als je nu met een auto door
rood licht rijdt staat er een verbaal op van 250 euro als je ge-
snapt wordt. De bijkomende administratiekosten zijn 9 euro per
boete. Voor die 259 euro kunnen mensen echt belangrijke din-
gen betalen. Ik begrijp overigens de motivering van de minister
wel om de bedragen te verhogen. 

14 september 2022 16:29)

Dan zou je zeggen: "Dan schrijf je toch geen boetes meer?"
Dat vind ik te kort door de bocht. Er zijn mensen die een loopje
nemen met de verkeersveiligheid en doelbewust overtredingen
begaan. Die mensen verdienen in mijn ogen een boete voor de
gedane overtreding. Iedereen met een rijbewijs weet wat de re-
gels zijn op de weg. Ook fietsers weten, of moeten inmiddels
wel weten, dat je moet wachten voor rood licht of niet de mo-
biele telefoon vast mag houden tijdens het rijden. Toch blijft po-
litiewerk altijd mensenwerk en hoor je naar mijn mening ook
oog te houden voor de menselijke maat bij het uitschrijven van
boetes. Maar door schade en schande ben ik ook wijs gewor-
den en er zijn helaas ook mensen die er misbruik van maken.
Ik heb geleerd dat je binnen je eigen cirkel van invloed een
hoop kan bereiken. Blijf dan ook in het verkeer in je eigen cir-
kel van invloed. 

Mensen maken bewust een keuze in het verkeer. Neem je de
telefoon op? Geef je extra gas omdat je aan de late kant bent?
Maak dan ook zelf je keuze om die overtreding niet te begaan.
Dat geld spaar je dan uit en geef je niet aan het CJIB. Door mij
en mijn collega's de keuze te laten maken of je wel of geen
boodschappen kan doen deze week ligt echt aan jezelf. 
Daarom mijn verzoek om zelf je keuzes te maken. Dan maar
iets later op je afspraak, het telefoongesprek voeren of een
appje vijf minuten later bekijken, stop bij oranje verkeerslicht in
het donker en ga zo maar door. Denk in het verkeer na en hou
rekening met de inhoud van je portemonnee. ●

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

Nog even en dan is het Kerstavond. Dan start de eerste
lichtjestocht voor jong en oud vanuit de Parousia kerk in
Boschveld. We lopen in groepjes door de buurt en vertellen
zo het kerstverhaal.
Na de route is er nog lekkers te eten en te drinken in het
kerkgebouw, is er tijd om na te praten en luisteren we naar
gezellige kerstliedjes. Doe je ook mee?

Wil je meehelpen voor of tijdens de tocht? Dat kan op allerlei
manieren! Mail dan naar iwekken@home.nl

De lichtjestocht vindt plaats op: 24 december van 17.00 tot
20.00 uur.  ●

Op 10 oktober is, na toch weer wat oponthoud om verschil-
lende redenen, het startsein gegeven voor de bouw van het
laatste project aan de Copernicuslaan. Dit gedeelte wordt
Vlek 21 genoemd en ligt in de hoek Copernicuslaan/ Oude
Vlijmenseweg.

Zoals iedereen al kan zien gaat men voortvarend te werk
met de eerste fase en zullen er uiteindelijk in totaal zeven
appartementsgebouwen komen te staan. 

Bij ons volgend Boschveldoverleg (datum nog niet bekend)
zullen we er meer over (laten) vertellen. Houdt ook de web-
site van de Wijkraad in de gaten
(www.wijkraadboschveld.nl).
Heeft u opmerkingen, vragen of iets wat u zou willen mel-
den, gewoon laten weten aan de Wijkraad Boschveld
(OBB).  ●



Eva woont in Amsterdam, maar komt zo nu en
dan voor haar werk naar het       Bossche en ook
naar Boschveld. Ze vindt haar woonplaats leuk,
maar is intussen ook wel een beetje verliefd ge-
worden op onze stad. Eva werkt nu zo'n anderhalf
jaar voor Thuisgekookt.  Daarvoor was ze als vrijwilligster ac-
tief bij een buurtrestaurant die groepsmaaltijden organiseerde
op locatie. Eva: "Wat mij daar opviel was dat onze locatie niet
altijd voor iedereen een oplossing biedt. Als je je huis niet uit
kan vanwege gezondheidsgerelateerde klachten ligt sociaal
isolement op de loer en als je dagelijks hulp nodig hebt met de
maaltijd, dan is het fijn als iemand persoonlijk bij je langs kan
komen. Voor die mensen ben ik op zoek gegaan naar een al-
ternatief en zo ben ik bij Thuisgekookt gekomen. Ik ben er wel
achter gekomen dat voedsel en eten kan zorgen voor een ver-
bindende factor tussen mensen. Als je goed eet en iemand
zorgt voor je, dan voel je je beter en ga je nog beter eten. Maar
helaas is het niet voor iedereen mogelijk zowel fysiek als men-
taal om iedere dag een (gezonde) maaltijd te koken. En dat
heeft mij wel getriggerd om dit werk te gaan doen." Naast haar
werk studeert Eva filosofie aan de VU. Dat klinkt anders, maar
dat is het niet. De scriptie van Eva gaat namelijk over hoe we
voedsel en gezondheidsbeleid inclusiever kunnen maken.

Ik wil gebruikmaken van Thuisgekookt, hoe doe ik dat? 
Eva: "Je belt ons of neemt contact op via onze site. Het maakt
niet uit of je jong of oud bent. Vervolgens worden aan de hand
van een uitgebreide telefonische intake je wensen en voorkeu-
ren besproken. Dan gaan wij op zoek naar een kok bij jou in de
buurt. Kijk, de ene vindt de maaltijd heel belangrijk en de ander
vindt het sociaal contact ook belangrijk. Wat is jouw specifieke
reden waarom je dit wilt. En heb je zelf niet de energie of vind
je het moeilijk om zo'n gesprek te doen, dan kunnen we dat
ook doen met bijvoorbeeld je mantelzorger. De bedoeling is dat
we een goed beeld krijgen van het verwachtingspatroon. Van
wat je lekker vindt en wat je nog meer zou willen."

"We gaan daarna op zoek naar iemand die bij jou in de buurt
woont (meestal niet verder dan anderhalve kilometer weg). Het
moet in onze ogen iemand zijn die bij je verzoek past. Daarna
gaan we met een thuiskok in gesprek, dat is dan een vrijwilli-
ger. Een thuiskok die bijvoorbeeld tweemaal per week een Hol-
landse pot kan maken. Kun je en wil je dat? En ben je ook nog
in voor een sociaal praatje? Is dat iets voor jou? Zegt de thuis-
kok ja, dan brengen we hem/haar in contact met de aanvrager.
Kortom, de verwachtingen moeten hetzelfde zijn. Niet dat een
thuiskok iets gaat koken wat je niet echt lekker vindt. Dus moet
het een passende pot zijn. En heb je aanvullende behoeftes in
de trant van ik voel me best wel eenzaam en ik zou me wel
meer thuis willen voelen in de buurt, dan gaan we kijken of de
thuiskok ruimte zou hebben om zo af en toe een praatje met je
te maken." 

Misschien dat er dan iets gaat groeien. Het is wel zo dat de
thuiskok de maaltijd thuis maakt en dan naar de man/vrouw
brengt. We hopen dat in de toekomst een thuiskok samen met
de hulpvrager gaat koken, dat zou mooi zijn. En natuurlijk ho-
pen we dat er onderling een vriendschap gaat ontstaan of iets
dergelijks. Laatst hoorde ik van een thuiskok dat ze samen
soms een glas wijn drinken en de dagelijkse dingen bespre-
ken. Daar doen we het voor."  ●

Je vindt Stichting Thuisgekookt
online op https://thuisgekookt.nl/

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

Sinterklaas is alweer in het land. Voor Sinterklaas is het heel
belangrijk om op een veilige manier op de daken en door de
straten van Boschveld te lopen om alle pakketjes veilig bij de
kinderen te brengen. Om dit op een veilige manier te doen is
het belangrijk dat er geen straatafval te vinden is. Daarnaast is
een buurt zonder straatafval een fijne buurt om in te wonen,
werken en elkaar te ontmoeten. 

Een buurt zonder straatafval is helaas niet vanzelfsprekend.
Daarom schakelen wij graag jullie hulp in om samen Boschveld
een stukje schoner te maken zodat Sinterklaas op 5 december
alle pakketjes veilig en wel weg kan brengen. Op zaterdag 3 
december aanstaande organiseren wij een opruimactie waar
iedereen welkom is: jong en oud! Het enige wat je nodig hebt
is enthousiasme! 

We verzamelen ons om 10.00 uur bij Copernikkel en zullen on-
geveer 1 à 2 uur afval prikken. 

Laat je ons via een mailtje weten of jij hierbij bent? Wij zullen
dan zorgen voor voldoende hesjes, prikstokken, vuilniszakken,
wat drinken en een kleine versnapering. Eventuele vragen kun-
nen via onderstaande mailadressen worden gesteld.  

Tot 3 december!  ●

Groetjes, 
Koen Vossen                   en      Rachna Lipman 
De Bossche PvdA                      De Bossche CDA  
Vossen.k.m@gmail.com         Rachna.lipman@icloud.com



Ook is nog steeds niet duidelijk hoe het zit met planten van
vervangende bomen en compensatie van bomen die eerder
zijn verdwenen bij bouwprojecten. Het plantseizoen is van no-
vember tot en met februari, dus wie weet gebeurt het nog.

Als de gemeente niet voor vergroening zorgt, dan kun je als
bewoner toch zelf voor een beetje fleurigheid zorgen. Je mag
namelijk een boomtuintje aanleggen. Daar gelden natuurlijk
wel wat regels voor. Vindt u het leuk om een boomtuintje te
maken? Dan kunt u, alleen of samen met de buren, een boom-
tuintje bij de gemeente aanvragen. Na goedkeuring legt u zelf
het boomtuintje aan, en zorgt u voor het onderhoud. Er zijn wel
een aantal spelregels om rekening mee te houden. 

▶De grond blijft eigendom van de gemeente. 
▶Voordat u een boomtuintje aanlegt, heeft u contact met de

wijkregisseur. Hij/zij bespreekt met u de mogelijkheden en
zorgt ervoor dat uw boomtuintje wordt vastgelegd in ons sys-
teem. Voor Boschveld is dat Arno Pullens, email:
arno.pullens@s-hertogenbosch.nl
▶De gemeente plaatst een houten paaltje met de tekst: 'Dit

boomtuintje wordt onderhouden door bewoners', daarna kunt
u aan de slag. 
▶U zorgt, alleen of samen met de buren, voor beplanting en

onderhoud. 
▶Gebruik geen klimplanten. 
▶Het boomtuintje mag geen invloed hebben op de (ver-

keers)veiligheid. 
▶Het boomtuintje mag geen overlast veroorzaken voor voorbij-

gangers en/of buren. 
▶Beschadig de boomwortels niet. 
▶Graaf niet dieper dan 25 cm vanwege kabels en leidingen. 
▶Plaats geen hekjes, muurtjes en andere afrasteringen rond

het boomtuintje. 
▶Plant geen andere bomen of planten die diep wortelen. 
▶Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen. 
▶Voer geen (snoei)werkzaamheden uit aan de boom. 
▶Gemeente en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot

kabels en leidingen onder het boomtuintje. Zij zijn daarbij niet
verantwoordelijk voor eventuele schade. 
▶Bij verwaarlozing van het boomtuintje of het niet naleven van

de spelregels neemt de gemeente het beheer weer over. 
▶Wilt u geen boomtuintje meer? Stuur een e-mail naar 

openbareruimte@s-hertogenbosch.nl of kijk op 
 www.s-hertogenbosch.nl/boomtuintje ●

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

Op woensdag 9 november is het Sportpark Westerpark geopend. Het bestaat uit
een Kratos park, een groot sportrek/-toestel waarop en waarin diverse lichamelijke
oefeningen gedaan kunnen worden door jong en oud. Denk bijvoorbeeld aan uitda-
gende fitness, survival- en calisthenicsoefeningen. Het Kratos park staat op één
van de grasvelden in het park aan de kant van Deuteren.

Het sportpark is gerealiseerd na een behoefteonderzoek door de Jongerenambas-
sadeurs Den Bosch. Dit zijn jongeren die onze stad nog mooier en leuker willen
maken voor jongeren. Ze geven advies, activeren andere jongeren en organiseren
voor hen allerlei activiteiten. Het Sportpark Westerpark geeft zo iedereen de kans
om op een laagdrempelige manier in de wijk lekker te bewegen.  ●



Middelbare schoolspreekuur

Bureau Sociale Raadslieden

Buurtteam

Wijkagent: per telefoon 0900 - 8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Tomas Sluiter of mailen naar tomas.sluiter@politie.nl
Opbouwwerkers, 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

Dinsdag

Dinsdag

Donderdag

09.00 - 12.00 uur

13.00 - 16.00 uur

10.00 - 12.00 uur

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

wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl

Zernikestraat 2 
☎ 073 - 822 5380

www.farent.nl

 Maandag 09.00  -  12.00 uur
 Dinsdag 09.00  -  12.00 uur

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

Sinds kort is het spreekuur van het
Buurtteam verplaatst naar de don-
derdagochtend van 10.00-12.00
uur. De locatie is hetzelfde geble-
ven namelijk het Wijkplein Bosch-
veld. Tijdens het spreekuur is er
een medewerker van het Buurt-
team beschikbaar om met je in ge-
sprek te gaan. Zij kunnen met je
meedenken en je mogelijk al direct
ondersteunen bij vragen die je hebt
of zaken waar je tegenaan loopt. Je
mag altijd iemand meenemen om je te ondersteunen tijdens
het gesprek. Ondersteuning vanuit het Buurtteam is vrij toe-
gankelijk en kost niets.  ●

Bij het Wijkplein raakte ik in
gesprek met een meneer
van 82 jaar. Zijn zoon van
54 woont nog bij hem in
huis, zijn zoon heeft een
verslaving en een stoornis
in het autistisch spectrum.
Tussen zoon en vader gaat
het er niet altijd even vrolijk
aan toe, er zijn veel span-
ningen. Met mijn collega
van MEE heb ik overleg
gehad om met mij mee te
gaan op huisbezoek zodat
zij met de zoon kan praten
en ik met de vader. Zowel
vader als zoon geven aan
dat ze het erg fijn vonden
dat ze hun verhaal kwijt
konden. Daarna zijn we
met zijn vieren in gesprek
gegaan. Dit heeft tot meer
begrip naar elkaar geleid.
De onderlinge verhoudingen
tussen vader en zoon zijn weer wat opgeklaard. 

Aanmelden en/ of vragen? 
Mantelzorg Farent; 073 - 2068 800 | mantelzorg@farent.nl |
www.farent.nl/mantelzorg ●



Ik kreeg een verzoek van een bewoonster uit het flatgebouw Christaan Huygensweg
85-119 om aandacht te besteden aan een spontane actie tijdens Burendag 2022.
Samen met een andere flatbewoner had ze het initiatief genomen om de bewoners
van de 3 portieken uit te nodigen voor een kennismaking en gezellig samenzijn met
elkaar. 
Dit is bij uitstek het idee achter Burendag, ontmoeting en contact. Het zou fijn zijn
als meer bewoners dit idee omarmen en niet alleen naast elkaar wonen maar ook
samen in contact met elkaar.  Zie hier de uitnodiging die de initiatiefnemers ver-
spreid hadden en een leuke foto erbij van het gezellig samenzijn.

Op de foto ziet het er gezellig uit toch?

Wim Smeets, opbouwwerker Farent   ●

Heb jij vragen over hoe jij je kind kunt helpen op de middelba-
re school?
Samen weten we meer dan één. Jij bent niet de enige met
vragen of zorgen.
Of heb jij juist tips over wat bij jou thuis werkt?

Vanaf dinsdag 22 november start er in BBS Boschveld de
groep: Mijn kind op de middelbare!
Onderwerpen als:

 *   help je wel of niet met het huiswerk,
 *   wat eet mijn kind veel of juist weinig,
 *   hoe ga ik met de school in gesprek,
 *   waar is mijn kind de hele dag en met wie?'

Elke dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur gaan we over deze
en andere onderwerpen met elkaar in gesprek.

Meld je via email aan bij Muna Mohamed 
munamohamed@farent.nl of bij 

Jantien Petersen de brugfunctionaris
J.petersen@bosschevakschool.nl  ●

In BBS Boschveld (Zernikestraat 2) is er een weggeef-kast te
vinden. In deze kast ligt van alles wat je gratis mag meene-
men. Zoals kleding, decoratie, boeken, film, speelgoed enzo-
voort. Er liggen ook menstruatieproducten in die worden aan-
geboden door het Armoedefonds. Kom eens een kijkje ne-
men! De kast staat in de ontvangstruimte van het Wijkplein. ●



Op zaterdag 24 september vierden wij dat de
tuin ruim 10 jaar geleden is gestart door het
Boschveldtuinkernteam. Ja, ja wat een lange
naam hè! Maar dat groepje mensen heeft deze
heerlijke plek toch maar mooi mogelijk ge-
maakt. Dank jullie wel daarvoor! Velen genieten
dagelijks in deze door jullie opgerichte commu-
nity-tuin. Zonder jullie inzet was dit niet tot
stand gekomen. 

Tijdens de feestelijke zaterdag was er in de
ochtend een yoga workshop in de tuin en werd
er voor de lunch soep gekookt met zeer verse
ingrediënten. Ook was er een creatieve work-
shop waarbij onder andere wilgentakken wer-
den omgebogen tot een hart en er werd ge-
stempeld met bladeren. Verder was er een ver-
frissende, regenachtige wandeling, vrolijke live
muziek en was de borrel ter afsluiting aan het
einde van de middag heerlijk droog. Dit komt
omdat de tuin een tent heeft die van de voor-
malige Tuinklup was. Daarnaast konden wij de
partytent van Copernikkel lenen. Dus iedereen

stond lekker droog. Ook wethouder Ralph Geers, die ons met
een bezoek vereerde. 
Dus mocht je denken dat wanneer het regent de activiteiten in
de tuin niet doorgaan…. denk dan opnieuw! Dankzij de tent
van de voormalige Tuinklup kunnen wij toch droog staan/ zit-
ten. Heel fijn! 

Voor kinderen is de tuin een leuke plek om te spelen. Dit be-
grijpen wij. Helaas weten kinderen niet altijd wat wel en niet
zo handig is om te doen in een openbare buurttuin. Daarom
hebben wij besloten, na diverse 'incidenten', om kinderen
(zonder ouders/ begeleiding van een volwassene) niet meer
toe te laten in de tuin. 

Zoals jullie vast wel weten zijn onze tuinvrijwilligers erg en-
thousiast. Daarom is het vanaf nu ook mogelijk om op zater-
dagochtend te komen tuinieren van 10.00 tot 12.00 uur. De
keet met tuinmaterialen zal open zijn en om 11.00 uur is er
thee en koffie met een koek. Mocht het zaterdagtuinieren on-
verhoopt een keer niet doorgaan, wordt dit op het infobord in
de tuin geschreven. Er is daarnaast een appgroep opgericht.
Mocht je je hiervoor willen aanmelden of een andere vraag
hebben, kun je e-mailen naar onderstaand e-mailadres. 

Verder wil ik jullie er even op attenderen dat ondanks
dat het najaar is ingezet je toch nog groenten kunt
kweken in dit jaargetij. Denk bijvoorbeeld aan spruitjes
en kool. Die hebben geen last van de vorst die zich in
de winter zeker aandient.
Daarnaast kun je je tuin nu goed winterklaar maken.
Laat ook gerust wat bladeren/takken en ander tuinaf-
val in hoopjes liggen. Dit zijn fijne verstopplekjes voor
bijvoorbeeld egels. 

●

    info@wijkraadboschveld.nl



   Zaterdag 3 december

   Woensdag 14 december

   Zatedag 24 december

10.00

19.30

Poetsen voor Sinterklaas

Gesprek over stoppen met roken

17.00 Lichtjesroute

Copernikkel

BBS Boschveld

OBB/ CDA/ PvdA

GGD

Parousia kerk Parousia

In Boschveld wonen mensen uit alle wind-
streken. Uit Afrika, Azië en Oost-Europa. Zij
zijn hier als vluchteling of als statushouder;
sommigen volgen een inburgeringscursus.
De meesten van hen leren bij aankomst in
ons land al wat Nederlands. Maar om echt
mee te kunnen doen, willen velen hun Ne-
derlands daarna blijven oefenen en verbe-
teren. Copernikkel verzorgt daarom al sinds
2014 taallessen.

Igor Zevenbergen is een van de taaldocen-
ten. Hij heeft altijd in het onderwijs gewerkt
en is nu 4,5 jaar vrijwilliger bij Copernikkel.
"Ik begeleid nu zo'n twintig deelnemers. Vol-
wassenen, maar ook schoolkinderen. Ik probeer altijd aan te
sluiten bij de vragen en problemen van de deelnemers. Gewo-
ne, alledaagse situaties waar ze tegenaan lopen. De kinderen
help ik vooral bij het huiswerk dat ze vanwege de taal niet goed
kunnen maken. De lessen zijn altijd levendig, voor iedereen
leuk om te volgen en voor mij leuk om te geven."

Ook Lilian Martens heeft lang in het onderwijs gewerkt. Nu
geeft ze al drie jaar lang taallessen. Tweemaal per week bege-
leidt ze een groep van vier tot acht vrouwen. "Als je de taal niet
kent, wat moet je dan? Als thuis geen Nederlands wordt ge-
sproken, hoe leer je dan de taal? Deze groep oefent Neder-
lands spelenderwijs. We lezen bijvoorbeeld samen stukjes uit
De Bossche Omroep en helpen elkaar die te begrijpen. Ook
besteden we aandacht aan grammatica."

Een bijzondere taaldocent is Zainab Al Al-
wan. Zij is Iraakse van geboorte, maar
woont al lang in Nederland. "Ik heb nog
taalles gehad van Lilian" vertelt ze met
plezier. Maar nu begeleidt Zainab een ei-
gen groepje van negen cursisten. Die
leert ze geen Nederlands, maar Arabisch.
"Ja, zoals wij graag Nederlands leren, zijn
er ook Nederlanders die graag Arabisch
leren. Dat geldt trouwens ook voor mijn
eigen dochter van tien. Zij is hier geboren
en leert snel en goed Nederlands, maar
niet zo gemakkelijk Arabisch."

De drie taalbegeleiders zijn enthousiast
over hun werk en over de vorderingen die
hun leerlingen maken. "Ik denk dat wij er-
aan bijdragen dat mensen kunnen deel-
nemen aan het leven in onze buurt en in
de samenleving. Dat maakt dit werk echt

de moeite waard," vindt Igor. "Maar twintig cursisten is wel een
beetje veel. Daar zou ik best wat ondersteuning bij kunnen ge-
bruiken." Lilian is het daar mee eens. "Ik kan goed uit de voe-
ten met mijn eigen groep. Maar ik weet dat er nog veel meer
mensen zouden willen deelnemen."

Vind je het leuk om les te geven? Heb je gevoel voor taal en
het begeleiden van een groep? Heb je tijd en wil je je vrijwillig
inzetten voor mensen die het Nederlands nog niet machtig
zijn? Kom dan langs, bel of mail. Copernikkel, Copernicuslaan
308, 06 - 2521 5340, email: info@copernikkel.nl. 
Je mag ook altijd een keer meelopen en zelf kijken of je mee
wilt doen!  ●


