


Denkend aan Boschveld

Ik ga mijn school vast missen

Buurtsportcoach

Opening watertappunt

2

3

3

4

Gezonde Ramadan

De wil is er, praktijk is weerbarstiger

Jullie zijn allemaal Zoete Lieve Gerritje

Wijkplein informatie

4

5

5

6

Even voorstellen

Vertrek Laurette Pinxt

Opvoedondersteuning vanuit Wijkteam

Groen en Spelen

6

7

7

8

Gezocht bestuursleden OBB

Boschveldtuin

Boschveld Live met lentekriebels

Boschveldoverleg 28 maart

8

9

10

11

Activiteiten BBS

Geschiedenis

Advertenties

11

12

12

De Buurtkrant is een bewonersinitiatief dat
wordt ondersteund door Farent, OBB, Ge-
meente en sponsoren. 

Inleveren van kopij voor de volgende editie
kan bij de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor om
kopij te redigeren, te verkorten of te weige-
ren. Kopij dient te zijn voorzien van een
naam.

Buurtkrant Boschveld verschijnt 6 maal per
jaar. Oplage 1830 exemplaren.

©2022 Buurtkrant Boschveld
Gehele of gedeeltelijke overname van arti-
kelen of beeldmateriaal mag alleen na toe-
stemming van de redactie en altijd met een
bronvermelding.

Tekstcorrectie: Gerdien Arts, Nicole Pakker
Eindredactie/ vormgeving: Alfred Heeroma

Heeft u de Buurtkrant niet ontvangen? Mail
uw gegevens naar:
buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl

www.boschveldbeweegt.nl/buurtkrant
Twitter: @BoschveldBeweeg

De eindredacteur van deze krant vroeg
me laatst of ik nog leuke historische feit-
jes had over Boschveld. Hij is namelijk
bezig om de geschiedenis van Boschveld
te beschrijven. Nu woon ik pas 40 jaar in
deze buurt en natuurlijk is er veel ge-
beurd. Dat is niet altijd even leuk ge-
weest, de buurt heeft echt wel zijn ups en
downs gekend. Het is niet eens dat ik ze
me allemaal goed kan herinneren.
Toen ik begin jaren 80 hier kwam wonen
had ik al een flink stuk van de geschiede-
nis van deze buurt gemist. De woningen
zijn tussen 1952 en 1957 uit de grond ge-
stampt (waarbij zelfs de grond nog moest
worden aangevoerd). Het was in die tijd vast allemaal netjes en geordend. Lang
was de buurt onder een katholieke invloed, maar toen ik er kwam was de kerk al
voor de helft afgebroken en was de basisschool net gebouwd. De gemeente had
toen al een vernieuwingsdrang in de buurt. Rond die tijd verschenen ook het Over-
pad en volgens mij niet veel later De Westhoek. Nog later, volgens mij, het EKP en
het hoofdkantoor van Laurus supermarkten.

Ook qua bewoners was de buurt toen al aan het veranderen. De eerste woningen
waren immers klein en vooral gebouwd om iets te doen aan de woningnood die na
de Tweede Wereldoorlog was ontstaan. Al vanaf de jaren 70 verhuisden die eerste
bewoners naar De Kruiskamp en De Schutskamp waar grotere woningen stonden.
De kleinere woningen werden steeds meer betrokken door gastarbeiders, want
werk was er genoeg in die tijd. Met de komst van deze nieuwe bewoners verdween
ook de katholieke aansturing in de buurt. De altijd actieve jeugdcentrale, die veel
activiteiten organiseerde en zelfs er voor zorgde dat de buurt van West I begin ja-
ren 70 Boschveld ging heten, verdween midden jaren 80.

De buurt werd steeds multicultureler. De gastarbeiders zouden eigenlijk maar tijde-
lijk blijven en een flink aantal nam dan ook niet echt de moeite om zich te 'integre-
ren' in de buurt. Hoewel dat later wel iets beter werd, zie je nu nog dat de mix van
bewoners niet altijd leidt tot een hechte samenleving.

Op de één of andere manier liep het in de jaren 90 steeds meer uit de hand. Er
was veel criminaliteit en drugsoverlast. De gemeente had eind jaren 80 al de tip-
pelzone aan de Parallelweg opgeheven, maar de locatie achter het station verloe-
derde steeds meer. Ik mocht het zelf ervaren, want diverse malen is er in mijn auto
ingebroken en zelfs een keertje gestolen. Je moest in die tijd weten wie je te vriend
moest houden.

Het ontging ook de gemeente niet dat het slechter ging in Boschveld en de buurt
kwam dan ook steeds nadrukkelijker in beeld om aangepakt te worden. Begin van
deze eeuw waren de politici uit het Haagse zelfs regelmatig hier te vinden en het
was dan ook niet verbazingwekkend dat er een grondig herstructuringsplan kwam.
Dit ging de bewoners echter een stap te ver en zelfs de VPRO wijdde er toen een
heel programma aan. Heel even was Boschveld landelijk nieuws.

Er kwam uiteindelijk een nieuw plan dat uitging van een gefaseerde aanpak. Op-
vallend genoeg sneuvelden daarbij een aantal van de in jaren 80 gebouwde pan-
den zoals het Overpad (school voor speciaal onderwijs) en de basisschool. Ook de
restanten van de oude scholen (toen nog in gebruik als buurthuis en kinderopvang)
moesten het veld ruimen. De Afvalstoffendienst verdween ook na een kleine 60
jaar en maakte plaats voor wat nu het Hart van Boschveld heet. 

Hoewel ik nog steeds prettig woon in Boschveld en zie dat er ontzettend veel ge-
beurt, weet ik niet of je nu kan spreken van een hechte saamhorigheid. Je kan de
buurt dan wel een hart geven, maar of de aderen trombosevrij zijn durf ik niet te
zeggen. Door de nieuwbouw probeert men ook de samenstelling van de buurt te
veranderen. Door het bouwen van gezinswoningen krijg je echt wel meer gezinnen
en ook nieuwe initiatieven. Het is echter de vraag of je ooit de volksbuurt die
Boschveld in de katholieke tijd was, nog terugkrijgt. 



Onder het genot van een onvervalst
heerlijk stukje Limburgse vlaai vertelt
Jeannette haar verhaal. Een verhaal
dat gaandeweg steeds meer respect
bij ons afdwingt. Jeannette: "Ik ben
twintig jaar geleden hier begonnen
als administratief medewerker. Niet
dat ik daar ervaring in had, want ik
was daarvoor verpleegkundige en
dat is heel wat anders. Maar voor mijn
gezondheid was het beter dat ik daarmee stopte. Nu ben ik
geen persoon om thuis te gaan zitten. Dus begon ik vol en-
thousiasme aan deze heel nieuwe baan voor mij. Om me het
werk eigen te maken nam ik al de boeken van het school-
systeem mee naar huis. Twaalf jaar ben ik administratief mede-
werker geweest. Mijn werk bestond uit het inschrijven van leer-
lingen in het systeem, kopiëren, ziekmeldingen bijhouden,
rekeningen versturen en nog andere administratieve klussen."

"Ik vond het administratieve werk heel leuk om te doen totdat ik
een keer mee mocht helpen in de klas omdat ze iemand nodig
hadden. Toen werd mij gevraagd of ik niet in de klas actief wil-
de zijn. Eerst aarzelde ik, maar collega's zeiden: doe dat maar,
je kunt dat! Toch maar gedaan. Vervolgens ben ik de leraar-
ondersteuningsopleiding gaan doen op de hogeschool in Rot-
terdam. Dat was toen een nieuwe opleiding die alleen in Rot-
terdam werd gegeven. Inmiddels wordt deze opleiding op meer
plaatsen gegeven. Eenmaal per twee weken ging ik naar Rot-
terdam en werkte ik de opdrachten thuis uit. Als leraaronder-
steuner doe je eigenlijk alles wat een leraar doet. Ook de tien-
minutengesprekken en de rapporten van de kinderen.
Lachend: Ik deed dus alles, zonder er verantwoordelijk voor te
zijn én ik kreeg er ook nog salaris voor.
Maar ik voelde natuurlijk wel alle verantwoordelijkheid, want ik
deed het voor de kinderen. Die waren mijn alles. Ik gaf les in
taal, rekenen, schrijven en lezen. Dat heb ik met heel veel lief-
de en plezier gedaan. Het was heel dankbaar werk. Elke dag
was anders. Ik heb voor alle groepen gestaan. Het is ook een
fantastische school. Een kleine school met een grote diversiteit
aan culturele achtergronden waarvan sommige kinderen als ze
op school komen de Nederlandse Taal nog niet goed beheer-
sen. Dat was wel een uitdaging om te doen, maar dat sprak mij
juist aan. Het is maar net hoe je als leerkracht hieraan vorm en

inhoud geeft. Hoe je met de kinderen praat, hoe je met hen
omgaat. Voor mij waren alle kinderen gelijk. Ik ga ze vast mis-
sen."

Naast leraarondersteuner was Jeannette BHV'er, gezondheids-
coördinator, vertrouwenspersoon en preventiemedewerker.
Jeannette was gewoon van alle markten thuis. 
"Zo was ik als gezondheidscoördinator mede verantwoordelijk
voor een gezonde school. Ik hield in de gaten dat er met ver-
jaardagen niet op snoep of chips werd getrakteerd. Kijk, als je
het als school goed doet krijg je daarvoor vignetten. Ik ben van
het presteren, dus ging ik daar voor. Soms wilde ik teveel,
maar ik wil altijd alles goed doen. Dan hoorde ik weleens van
collega's: doe eens rustig aan Jeannette. Ook met de ouders
kon ik prima opschieten. Zij zeiden weleens tegen mij: je woont
hier, je moet je bed maar hier neerzetten. Vaak heb ik op zon-
dag gewerkt. Dan zat ik in dat oude gebouw en dan ging ik de
rapporten alvast uitprinten."

Jeannette heeft alle veranderingen wel meegemaakt. Van een
oud gebouw naar een nieuwe BBS. Van klassikaal naar unit-
onderwijs. Dat laatste was een hele verandering, het lesgeven
is totaal anders geworden, meer maatwerk. 
"Ik heb veel collega's zien komen en zien gaan. Er zijn nog een
paar mensen van het eerste uur". 
Anouk is haar vierde directeur. Wie was nou je leukste direc-
teur? Zonder aarzeling: "Anouk. We waren een fijn en hecht
vrouwenteam, het voelde haast als familie. Dat ga ik enorm
missen, maar we houden contact. Nee, ik ga niet huilen. Dat
doe ik thuis wel in het Limburgse land waar ik een totaal ander
leven krijg." Maar er zullen vast nieuwe uitdagingen op haar
pad komen, want Jeannette is geen mens voor achter de gera-
niums!’   ●

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

Linda Peeters is buurtsportcoach bij de gemeente. Ze stelt vast dat corona veel mensen aan
het denken heeft gezet. "Veel mensen pakken het oude leven graag weer op, maar anderen
willen het juist wat anders doen. Meer bewegen bijvoorbeeld. Of meer contacten leggen. Met
sport- en beweegactiviteiten kan dat."
De buurtsportcoach weet wat er zoal wordt georganiseerd in de verschillende buurten en wijken
en helpt belangstellenden graag om te vinden wat bij hen past. "We kijken samen wat er kan en
wat mensen willen", belooft ze.
Meer weten? Bel of mail Linda: 06 - 1504 6598 / l.peeters@s-hertogenbosch.nl. 
Voor jongeren tot 23 jaar is Linda's collega Bryan Bughoea actief: 06 - 5524 8209 of 
b.bughoea@s-hertogenbosch.nl.



Het watertappunt moet een gezonde
levensstijl stimuleren. Water drinken is
belangrijk, maar dat doen we nog te
weinig, aldus de wethouder. Dus is het
tappunt een welkome aanwinst voor
sporters, kinderen, bezoekers en ge-
bruikers van de BBS, de Boschveldtuin
en het park. Het is inmiddels het veer-
tiende watertappunt in Den Bosch. De
tappunten maken deel uit van het pro-
gramma Samen Gezond ’s-Hertogen-
bosch. Met dit programma willen ge-
meente en partners meer aan gezonde
en gelukkige jaren voor alle inwoners
van de stad bijdragen.

Buurtbewoners kwamen zelf met het
idee voor dit watertappunt. Nicole Pak-
ker van de werkgroep Groen en Spelen
van de wijkraad Boschveld is blij: "Hart-
stikke mooi dat wij er samen met de
BBS, gemeente en Brabant Water voor
hebben kunnen zorgen dat het water-
tappunt er nu ook echt is. De gemeente
had gelukkig een geldpotje gevonden
voor dit project."
Niets gaat voor niets. Alleen de zon en
het overal stromende water is gratis,
maar niet altijd op de plekken die je lief zijn. En de plek met de
rode beuk is voor Boschveld een geliefde plek. Er wordt hier
veel gespeeld, gesport, getuinierd, gewandeld en gebuurt. En
daarom is het superfijn dat mensen nu buiten makkelijk en ge-
zond hun dorst kunnen lessen!

Maar alvorens de eerste bidon met water te vullen moest er
een potje stoepranden worden gespeeld tegen geïmproviseer-
de stoepranden. Stoepranden! Dat is voor mij uit lang vervlo-

gen tijd. Ik was er best goed in, maar ook de wethouder en een
paar kinderen waren trefzeker met de bal. Het was vermakelijk
om te zien. Na deze inspanning was het tijd om de dorst te les-
sen en wat doe je dan? Dan houd je een bidon onder de open-
bare waterkraan en ga je water tappen. Je kunt het niet ge-
noeg drinken, want het is goed voor je gezondheid én voor je
concentratie. Ergens vanaf boven zal Kees Heemskerk tevre-
den neerkijken op dit watertappunt. Hij zou zich er vast ook
sterk voor hebben gemaakt.   ●

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

Met deze tips over voeding, mondhygiëne en beweging zul je
merken dat je meer energie hebt en je je fitter voelt. Zo zul je
met vrienden en familie nog meer plezier hebben van deze
vastenperiode!

Tijdens de Ramadan eet je anders en op andere tijden. Gezon-
de voeding is belangrijk om je energiek en fit te voelen, voor li-
chaam en geest. Het geeft belangrijke bouwstoffen voor activi-
teiten overdag. En je houdt een gezond gewicht.
● Drink extra glazen water.
● Eet vezelrijk, dat zorgt voor langer een vol gevoel. Vezels zit-

ten in volkorenproducten, zoals zilvervliesrijst, volkorencous-
cous, volkorenbrood, maar vooral ook in groenten en fruit
(dadels)!  

● Varieer en kies voor gezonde voeding. Laat gefrituurde en
zoete hapjes zoveel mogelijk weg. Deze vallen zwaar op je
maag en daar kun je last van krijgen.

Door vasten vermindert de speekselproductie. Bacteriën in de

mond krijgen meer kans om
te groeien. Gevolg: slechte
geur en tandbederf.
● Poets en flos je tanden na
Iftar en Sahur. 
● Niet te veel thee, koffie en
zoete hapjes.

Bewegen is gezond, ook als je weinig energie hebt. Ga lekker
naar buiten wandelen! Dit voorkomt bijvoorbeeld overgewicht,
stress en verstijving. Goed voor je lichaam, én je mentale ge-
zondheid! Je zult er juist energie van krijgen!  
● Neem vaker de fiets of ga lopend ergens heen.
● Neem de trap in plaats van de lift.
● Werk in je tuin of was je auto. 

De Ommetje App is een leuke manier om meer te gaan wande-
len, alleen, of met vrienden, buren, familie of met je collega's.
Download hem via deze link: 
https://www.hersenstichting.nl/ommetje/ ●



Zoals beloofd heb ik contact gehad met verhuurder Zayaz over
het bestrijden van energiearmoede in onze buurt. En ik moet u
zeggen, de welwillendheid is groot. Toch zijn er nog de nodige
hobbels te nemen.

Om maar meteen met een hobbel te beginnen waar ik zelf
nooit opgekomen zou zijn: de vogels en vleermuizen. Onze
buurt schijnt een waar paradijsje te zijn voor verschillende vo-
gel- en vleermuizenpopulaties. Omdat die gebruikmaken van
de kieren en ruimtes die onze daken, goten en gevels nu bie-
den, moet je eerst 'vervangende woonruimte' realiseren voor
onze gevleugelde vrienden, alvorens je de huizenblokken in
onze buurt helemaal mag isoleren. Daarom dien je bij de ge-
meente een vergunning te vragen, die Zayaz (nog) niet gekre-
gen heeft. Wel gaat Zayaz ervan uit dat die specifieke vergun-
ning er wel komt.

Dan de hobbel van de beperkte capaciteit: bouwbedrijven en
andere leveranciers, die projecten als isoleren en het leggen
van zonnepanelen realiseren voor Zayaz, hebben sinds de
start van de coronacrisis twee grote problemen: personeels- en
materiaaltekorten. En beiden lossen zich niet zomaar op. Bo-
vendien zijn de vervoerskosten door het dak gegaan. En nu wij
in Europa weer aan de gang gaan, worden de vooruitzichten
niet beter. Toch heeft Zayaz diverse projecten in kunnen plan-
nen en is nog bezig met inplannen.

Dan de grootste hobbel: Wij zijn niet de enige.
Zayaz is een verhuurder in de sociale sector met meer dan
13.000 woningen. Ik geloof dat er 11.000 wachtende woningen
zijn. Kijk, en ze werken per wijk/ buurt projecten af. 

U snapt dat ik ze bij Zayaz heb laten weten dat onze buurt na-
tuurlijk wel de beste buurt is om te beginnen met zonnepane-
len leggen. Het is ZONneklaar dat wij hier in Boschveld, ZON-
dermeer, graag Zon in geld laten veranderen. Onze energie-
rekening het liefst zien zakken, zoals de Zon in de zee zal zak-

ken. Want het is zo ZON-
de om nog langer Zonlicht
op onze daken te laten
vallen, ZONder dat het
ons geld oplevert.

De lieve mevrouw van
Zayaz, die dit blog voor
mij nakijkt op foutjes in de
cijfers, moet er om glimla-
chen. En dat is precies de
bedoeling, want charme-
ren kun je leren en altijd
beter dan het sturen van
een dickpic, zoals bij The
Voice gebeurd is. Voor
ons is het dus nog even
afwachten. Maar ik beloof
je op de hoogte te hou-
den, zo goed als ik kan.

Ik heb van Zayaz te horen gekregen dat onze buurt op de lijst
is gezet om nog dit jaar aangepakt te worden. Zowel isoleren
als het leggen van panelen. Mits alles in orde is, materialen
ook daadwerkelijk beschikbaar zijn en alle vergunningen ko-
men rond kunnen er voldoende panelen op de daken komen
om een echt verschil te maken. Dan is de kans groot dat vol-
gende winter onze energiearmoede tot het verleden gaat beho-
ren.

Nou de financiële kant nog! 
U begrijpt, ik maak een grapje, want wij zijn niet arm, hier in de
buurt. Welnee, monetair uitgedaagde mensen. Die wonen hier
wel. ●

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

Ik had nachtdienst. Ik reed op de Onderwijsboulevard en ik
kreeg de melding dat er een heterdaad fietsendiefstal was in
de Röntgenstraat. Hé dat is in mijn buurt! Dat laten we niet ge-
beuren. Ik was binnen een minuut ter plaatse maar de schurk
was al weg. Iemand was er achteraan gegaan, maar niemand
had zijn nummer. Met meerdere politieauto's reden we door het
gebied, maar de boef was nergens meer te bekennen. Toch
had hij het niet helemaal slim aangepakt en had in de vlucht
zijn eigen fiets achtergelaten. Die heb ik maar meegenomen
naar het bureau om hem uiteindelijk bij de gemeente neer te
zetten. 

Toen ik, op de nog mooie fiets, langs het Lorentzpleintje fietste
werd ik echt heel erg verdrietig. Er lag wel een erg grote berg
met huisraad/ afval waarbij iemand het dus nodig had gevon-

den om dit zo neer te gooien. Ik zie ook
dat het vaker zo is rondom de flats. Het
is een hardnekkig probleem kennelijk.
Gezien de steeds terugkerende berg
kan het niet zo zijn dat maar één ie-
mand zo asociaal is om zo de buurt te
bevuilen. De Afvalstoffendienst komt
het na mijn melding in de BuitenBeter
app wel ophalen, maar wie gaat dat be-
talen?? Zoete lieve Gerritje zeker niet.
Dit wordt gewoon betaald door u alle-
maal in de vorm van de gemeentelijke
belastingen/ afvalstoffenheffing. En, om
het nog mooier te maken, de rekening
van het ophalen van deze afvalbergen,
komt bij jullie allemaal terecht.

Ik snap de redenatie ook niet om je huisraad, waar je niks
meer mee wil, zomaar op straat te dumpen. Er zijn mogelijk-
heden genoeg om het op de juiste wijze bij het milieustation te
krijgen. Of als het nog goed is bij de Kringloop of op een ver-
koopsite. Nu hoor ik ook de geluiden dat het afval ook door
mensen uit andere buurten daar wordt gestort. Naar mijn idee
is Boschveld een prachtige buurt en geen vuilnisbelt. Ik stel
dan ook voor dat we allemaal hier iets aan gaan doen. In het
leefbaarheidsoverleg, waar ik aan deelneem, is dit een vast
agendapunt. Ik zou het wel mooi vinden als mensen eens gaan
melden wie deze ‘afval-hufters’ zijn. Het liefst anoniem via
0800-7000 (meld misdaad anoniem = gratis). Het pakken op
heterdaad zal echt een gelukstreffer zijn als wij of de BOA’s er
bij toeval op stuiten. Ik roep de mensen die trots zijn op hun
buurt dan ook op om dit actief te gaan melden. Als de dumpers
de rekening van het CJIB zien, twijfel ik er niet aan dat het
milieustation vele malen goedkoper is. Laten we samen de
buurt schoonhouden!  ●



Hallo,

Mijn naam is Sabrina
Oomen en ik ben
sinds 1 februari werk-
zaam bij Farent als

 in de buurten
Boschveld, Deuteren
en Paleiskwartier.

Ik ben bereikbaar als
een luisterend oor en
voor praktische ondersteuning. Vragen rondom opvoeden, re-
laties, financiën, eenzaamheid, rouw of depressiviteit zijn be-
spreekbaar met een maatschappelijk werker. 

Maatschappelijk werk van Farent is bereikbaar via KOO of
het open spreekuur in de Brede Bossche school Boschveld. 

Heb je vragen, neem gerust contact op!  ●

Bureau Sociale Raadslieden Tamara Marcos Tesouro Maandag 09.00 - 12.00

Buurtteam

KOO Wijkplein spreekuur (Digi)Taal

Farent Vrijwillige Thuishulp (VTH)

Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel of email: bas.van.boxtel@politie.nl

Bettine/ Jill/ Laurette/ Tessa Woensdag

Donderdag

Wim Huiskamp / Marian  Tuerlings Donderdag

10.00 - 12.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

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

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

wijkpleinboschveld@kijkopkoo.nl

Zernikestraat 2 
☎ 073 - 822 5380

www.farent.nl

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

Wijkagent: per telefoon 0900 - 8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Tomas Sluiter of email tomas.sluiter@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

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

Hallo! 

Mijn naam is Tamara Marcos
Tesouro en ik ben werkzaam
als Sociaal Raadsvrouw bij de
gemeente 's-Hertogenbosch. 
Bij Sociaal Raadslieden helpen
we burgers uit de gemeente 's-
Hertogenbosch die sociaal-
juridisch advies nodig hebben.
Ook kunt u hulp van ons krij-
gen bij het invullen van formu-
lieren of het schrijven van een brief naar een instantie. Wij
kunnen u ook helpen met vragen over uitkeringen, toeslagen,
belastingzaken, beslag op uw inkomen of uw rechten als
huurder. 

Op maandagochtend van 09.00  tot 12.00 uur heb ik spreek-
uur bij Wijkplein Boschveld. Vanaf 1 april 2022 is deze weer
op vrije inloop. Ook kunt u bellen voor het maken van een af-
spraak op een andere locatie zoals het Stadskantoor en/ of
Weener XL. U kunt hiervoor bellen naar 073 – 615 9090. Dit
kan op alle werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.  ●



Beste mensen,

Via deze weg wil ik u zeggen dat
ik als bedrijfsmaatschappelijk wer-
ker ga werken bij het Jeroen
Bosch ziekenhuis en Farent, so-
ciaal werk ga verlaten. 

Vanaf 2017 heb ik als maatschap-
pelijk werker, lid van het Buurt-
team in Boschveld/ Deuteren/
Paleiskwartier hulp verleend aan
burgers op geestelijk, sociaal en
praktisch gebied. Ik mocht bij veel
mensen thuis komen om in gesprek te gaan en ondersteuning
te bieden. Zo denk ik aan onze huisbezoeken aan de senioren
aan het Schaapsveldje, de opening van de nieuwbouwwonin-
gen aan de Oeterselaan en meerdere bewoners in de buurten
Boschveld en Deuteren.

Als maatschappelijk werker van Farent en lid van het Buurt-
team werkte ik op de locatie van de BBS Boschveld bij het
Wijkplein en voerde daar ook gesprekken met mensen, die om
hulp vroegen. Ik hoop dat ik mijn steentje heb bijgedragen in
de verbetering van het welzijn van de mensen in de buurt en in
de samenwerking met meerdere organisaties.

Ik denk aan mijn Buurtteam collega's, de vrijwilligers van het
Wijkplein en Muna Mohamed als wijkpleincoördinator, beheer
van de BBS met name Walter, Lindsay en Sunar, Buurtman/
Buurtvrouw met name Shivana Eduards, het Sociaal Wijkteam
(wat nu Team Toegang en Regie heet), het NIO en Ismes met
name Huub Geurtsen, de Woningbouwverenigingen, de Maat-
schappelijke Opvang, de wijkagenten, het Netwerkoverleg met
name Riekje Bosch en Ypse met name Yvonne Hombergen,
waarmee ik lotgenotengroepen rouwverwerking heb begeleid. 

Bedankt voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. Dag
allemaal, ik wens u het allerbeste toe!

Met vriendelijke groet,
Laurette Pinxt

Mijn naam is Karima Lasgaa, ik werk bij Farent als
opvoedondersteunster in de wijk West. Ik maak on-
derdeel uit van het Buurtteam Boschveld. Ik ben
moeder van 2 zonen. Je kunt bij mij terecht voor ad-
vies, vragen en cursussen rondom het opvoeden en
opgroeien van kinderen tussen 0 en 18 jaar. 

Ik kan jullie vertellen dat kinderen leuk zijn. Dat zal
elke ouder en opvoeder beamen, maar ook dat op-
voeden geen simpele taak is. Iedere opvoeder zit
wel eens met de handen in het haar. Dan is het fijn
als er iemand is die een luisterend oor biedt en die
ook met je meedenkt. Dat is één van de dingen die
een opvoedondersteunster doet. Ik geef antwoord
op vragen die ouders hebben over de opvoeding
van hun kinderen. Ik geef informatie over onder an-
dere zindelijkheid, eten, slapen, taalontwikkeling,
spelen, driftbuien enzovoort. Ik leer ouders hoe ze
anders kunnen reageren naar hun kind. Ik organi-
seer activiteiten voor groepen zoals: Ouderkamer,
spelinloop, cursussen  'Omgaan met pubers' en 'Op-
voeden en Zo'. Op deze bijeenkomsten kunnen ou-
ders elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen en
van elkaar leren. U mag mij ook benaderen voor
een individueel gesprek op kantoor, dit kan eventu-
eel ook bij u thuis. Ik werk samen met organisaties
die ook actief zijn in de wijk voor gezinnen, zoals de
GGD, scholen, de kinderopvang en Power UP.

Wat is veranderd na de hulp van de opvoedonder-
steuner?
Alleenstaande moeder van een 16-jarige zoon:

Ouders van een 15-jarige zoon:

Ouders van een 9-jarige zoontje:

Ik ben bereikbaar van maandag tot donderdag:
Telefoon: 06 - 4676 8105
E-mail   : karimalasgaa@farent.nl
Tot dan!!!   ●



Op het Ernst Ruskaveld in het park aan de kant van de
Oude Engelenseweg wordt binnenkort een houten cirkel-
vormige bank geplaatst, naar model van de grote bank
bij de Boschveldtuin. Later in het jaar, waarschijnlijk in
juni, komt er nog één bij de waterspeelplaats, van de-
zelfde materialen maar dan een rechte variant. 
Het is de bedoeling dat er ook stapstenen geplaatst wor-
den bij het bruggetje in de wadi, een mooie uitbreiding
bij dit speelelement en grappig om bij een ondergelopen
wadi er toch doorheen te kunnen lopen via de stenen.
De gemeente kijkt wat ze hierin kunnen realiseren bin-
nen het budget dat er nog voor het park over is. Precies
op die plaats is een boom omgewaaid tijdens de stor-
men. Jammer dat de gemeentedienst de boom heeft
verwijderd in plaats van 'm weer terug rechtop te zetten
en 'm de kans te geven verder te wortelen.

Het was een leuke actie in de herfst om met bloembollen
letters te maken. Gelukkig staat er al wel wat te bloeien,
maar het beeld is niet helemaal zoals we het voor ogen
hadden. Dat komt ook doordat er over het veld heen ge-
reden is met zwaar materieel. In ieder geval zien we hier
de komende tijd toch een wat kleuriger plaatje waar ie-
dereen van kan genieten. 

In de vorige Buurtkrant schreven we dat bewoners die
zelf een boomspiegel of perk bij wilden (gaan) houden
zich konden melden bij wijkregisseur Arno Pullens. On-
dertussen is de gemeente bezig dit te stroomlijnen. 
Je kunt je via https://www.s-hertogenbosch.nl/boomtuin-
tje aanmelden en dan komt het onderhoud voortaan op
jezelf neer. Leuk om met eigen idee je directe woonom-
geving mooier en groener te maken.

Door een artikel in het Brabants Dagblad en een melding
van een verleende sloopvergunning op www.overheid.nl
werden aanwonenden van de Concordialaan en ook
onze werkgroep pas geleden verrast: Drie van de houten
bruggen in dit deel van het Westerpark wil de gemeente
wegens onderhoudswerkzaamheden weghalen en (in verband
met kosten) daar dan duikers met een half verhard pad erover
in de plaats leggen. Beetje tegen het zere been, want alle hou-
ten bruggen samen zorgen voor een heel mooi beeld en er
wordt goed gebruik gemaakt van de bruggen door wandelaars
en kinderen, die er varen met bootjes en schaatsen. Bij aan-

passing zou dat niet meer kunnen bij die drie bruggen en het
park wordt er minder mooi van. We steunen de aanwonenden
die proberen dit tij te keren en ook om nu vlot het definitieve
pad te krijgen, in plaats van de tijdelijke stelconplaten. Hopelijk
krijgt het een ander vervolg, we laten het nog weten!  ●

    info@obboschveld.nl

In mei of juni houdt het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld
(OBB) haar (uitnodiging volgt
per mail aan de leden en via website). U kunt zich aanmelden
als lid van de bewonersvereniging OBB (via
www.wijkraadboschveld.nl). 

Wilt u zelf een steentje bijdragen aan onze mooie buurt, dan
horen we het graag.  We zoeken ook dringend bestuursleden,
waaronder een voorzitter en secretaris. Alleen met actieve be-
woners kunnen we blijven opkomen voor buurtbewoners en
zorgen dat we elkaar ontmoeten bij mooie activiteiten. Als u
belangstelling heeft of meer wil weten, dan horen we graag
van u via info@obboschveld.nl. We bellen dan terug.   ●



Via onze hoofdtuinvrouw Jeanne was ik gecharterd om met
haar een stand over onze tuin te bemannen tijdens dit evene-
ment. En jawel, ik ben uiteraard braaf verschenen. Wij hebben
dus flink gepromoot en daarnaast menig bezoeker verblijd met
verse rozemarijn, veldkers en veldsla. Op dit evenement waren
nog meer leuke dingen te beleven. Zo waren er twee Sonja's
(zo heetten ze écht!) van de gemeente aanwezig die voorlich-
ting gaven over het Groene Hart in onze buurt, de NaaiMeetUp
was er en er was een mevrouw van de Bewust Wonen Werken
Boschveld woningen (Ja, wat een lange naam hè. Hiermee
worden de ultra-energiezuinige woningen naast de school be-
doeld.). Deze mevrouw had heel veel gratis tweedehandskle-
ding meegenomen. Echt mooi spul hoor, vergis je niet! Menig-
een kon bij haar slagen en ik dus ook. Hartstikke fijn, dat door-
geven. 

Afsluitend werd er een presentatie gegeven van diverse initia-
tieven onder leiding van de presentator Laurens van Voorst.
Het was zeer informatief. Wat mij vooral is bijgebleven zijn: de
wandelclub die iedere dinsdagochtend om 10.00 uur vanaf de
BBS vertrekt, dat er in de BBS diverse sportactiviteiten zijn
(weg met die corona kilo's!) en dat er een bewoner aan het
woord kwam die zeer ontevreden was over de schoonmaak
van BrabantWonen in zijn flat in Vlek 3. Dat laatste was een
tikkeltje onverwachts haha, ook voor de presentator. Dat maakt
het dan juist weer een beetje spannend. Uiteraard hebben we
lekker gesmuld van de hapjes van de Boschveld Wereldkeu-
ken. 

Het was 'NLdoet' in de tuin en wat hadden we een geluk met
het weer! Een heerlijk zonnetje scheen, dus je kon zelfs zonder
jas aan spitten. Er is loeihard gewerkt dus de vrijwilligers had-
den het sowieso warm. Tuinieren kan een ware work-out zijn!
Dus weg met dat sportschoolabonnement en doe mee aan
onze tuin! 

Bij een perk midden in onze tuin zijn alle planten uit de grond
gehaald. Vervolgens is al het onkruid ook verwijderd. Het be-
trof met name een grassoort, genaamd 'kweek' die ontzettend
hardnekkig is. Die woekert overal tussendoor en heeft lange
wortels. Wanneer je niet alles verwijdert, inclusief de lange
wortels, komt het weer snel terug. Daarnaast kun je dit gras
niet op je composthoop gooien, want dan loop je groot risico
dat het terugkomt. Dit is echt een letterlijk 'onkruid vergaat
niet'. Nadat het volledige perk onder handen is genomen door

de harde werkers - respect voor hen - is dit aangevuld met
compost van de gemeente. Vervolgens zijn de vaste planten
teruggeplaatst en is er een mooi nieuw paadje aangelegd met
stoeptegels. Geloof me, het verschil is immens! 
De hoofdtuinvrouw heeft mij verder uitgelegd dat dit perk nu
een jaar lang wekelijks moet worden bijgehouden. Iedere week
moet de jonge 'kweek' eruit worden getrokken en na deze peri-
ode kunnen er bodembedekkers bij worden gezet. 

Verder heeft vrijwilliger Jaap weer nieuwe tuinbakken gemaakt.
Het is inmiddels alweer het derde jaar dat hij dit doet en wij zijn
daar super blij mee! Hij is ontzettend handig en kundig. De
bakken waar iedereen groenten en bloemen in zaait gaan
maar een aantal jaar mee. Daarna beginnen ze te rotten. Jaap
maakt ze nu van douglas hout, dit is een stuk duurzamer. Hij
hoopt dat ze nu toch wel vijf jaar meegaan, maar dit moeten
we gaan ondervinden. 

De dag werd afgesloten met een optreden van de Boschveld-
band en met heerlijke hapjes, gemaakt door de bewoners uit
onze buurt. Elena uit Oekraïne zong een lied en droeg een ge-
dicht op voor haar geliefde land. 

de Tuinklup heeft de afgelopen maanden vogelhuisjes getim-
merd en we hebben een vuurmiddag gehad met zelfgebakken
broodjes. Op de website vind je het programma voor de vol-
gende Tuinklup op woensdag 6 april (van 14.30 tot 16.00 uur)
en leuke foto's en filmpjes. Ook kun je je via de website in-
schrijven voor de Tuinklup van april. De Tuinklup is een gratis
activiteit waar alle kinderen van Boschveld tot 12 jaar aan mee
mogen doen. 

Wil je meer weten over de Boschveldtuin? Neem dan contact
op per email info@boschveldtuin.nl of kijk op de website
www.boschveldtuin.nl en volg ons op www.facebook.com/
boschveldtuin. Op vrijdagen tuinieren wij samen tussen15.00
en 17.00 uur. Kom gerust eens langs! Wij pauzeren met koffie/
thee en lekkere koekjes!   ●

info@obboschveld.nl



De mensen die wél naar de Brede Bossche School gekomen
zijn, kregen een mooi programma voorgeschoteld. Een markt-
plein met interessante informatie over de vele ontwikkelingen
in de Spoorzone, over de Boschveldtuin, over de NaaiMeetUp
van de Copernikkel en over Wijkraad Boschveld OBB. En een
stand met gratis kinderkleding, een fantastisch initiatief van be-
woners van het tegenovergelegen BWWB. Een deel van de
aangeboden kleding blijft in de BBS en kan door buurtbewo-
ners alsnog meegenomen worden.

Tijdens het inloopuur werden de bezoekers getrakteerd op een
reeks mooie luisterliedjes van het duo Dear Adam: zangeres
Joosje Jochems werd begeleid door gitarist Wessel Maas, ge-
boren en getogen aan de Parallelweg. Zij vervingen de aange-
kondigde Duketown Barbershop Singers, die vanwege ziekte
van de dirigent én de reservedirigent verhinderd waren.

Laurens van Voorst is een fantastische talkshow-host. Met veel
humor en vaart praatte hij de onderwerpen aan elkaar, zoals
het digitale parkeren en de parkeertarieven voor mantelzorgers
en vrijwilligers. Muna Mohammed van het KOO Wijkplein (in de
BBS) liet weten dat ze iedereen die daarbij hulp nodig heeft
graag langs ziet komen. Bellen mag ook: 073 - 822 5380.

Liesbeth van Malsen doet een dringende oproep aan moeders
en vaders uit de buurt om zich te melden als vrijwilliger voor de
kindervakantieweek in Boschveld, de laatste week van de zo-
mervakantie. Zonder vrijwilligers geen kindervakantieweek in
Boschveld. Dat zou zonde zijn. Je kunt je aanmelden bij kin-
derwerker van Farent, Anneke Baks via 06 - 5532 2304.

Als uitsmijter een gesprek met stadsdichter Doeko L, die op ini-
tiatief van de Regiegroep Kunst in de Spoorzone een project
opstart om ook aan deze kant van het spoor kale gevels van
bijzondere gedichten te voorzien. Hij wil daarover graag in ge-
sprek met bewoners, en zal dat deels live doen, maar ook via
een speciaal Instagram-account @poezie.in.de.spoorzone

Al met al een mooie middag, waar de bezoekers zich extra te-
goed konden doen aan de overdadig aanwezige hapjes van de
Wereldkeuken. Dat dan weer wél. Boschveld Live smaakt naar
meer. Op naar de zomereditie.  ●

    info@obboschveld.nl



Het Boschveldoverleg van 28 maart kan weer live doorgaan!
De volgende onderwerpen staan op de agenda. 
Ten eerste bespreken we hoe we het beste kunnen omgaan
met afval in onze buurt; daarvoor is er iemand van de Afval-
stoffendienst aanwezig. 
Daarnaast is het de bedoeling een kindervakantieweek te or-
ganiseren voor basisschoolkinderen: hoe pakken we dat aan
en wie pakken het op? 
Tot slot bespreken we graag de opzet van het Boschveldover-
leg zelf. 

Op 5 maart was Boschveld Winter Live (zie pagina 10). 
Het laatste Boschveldoverleg was op 22 november vorig jaar.
In dat overleg hebben we gesproken over het gebruik van de
BBS en wat daar nog meer mogelijk is (zie hieronder). Daar-
naast is de wijkschouw besproken die 19 oktober 2021 door
Farent was georganiseerd. Tot slot is besproken waar en welke
bankjes in het Pieter Zeemanpark moeten komen. Binnenkort
wordt de eerste van twee banken geplaatst! 

Als u ook een uitnodiging voor het Boschveldoverleg wilt ont-
vangen (en kreeg u die nog niet), dan kunt u zich aanmelden
via www.wijkraadboschveld.nl. 

info@obboschveld.nl

Hoewel dat niet zichtbaar is voor iedereen, zijn er in de BBS Boschveld in de Zernikestraat veel activiteiten. Een paar voorbeelden:

Aan sommige activiteiten kun je deelnemen, maar er zijn ook
besloten activiteiten.  Vraag het bij de BBS als je interesse
hebt. Als je zelf een idee hebt om iets te organiseren in de BBS
dan kun je overleggen met de BBS wat de mogelijkheden zijn.
Daarnaast is er nog het Pluspakket. In dit Pluspakket is geld
beschikbaar voor activiteiten die te maken hebben met leren
en ontwikkelen. Deze gelden zijn beschikbaar voor het inhuren
van begeleiders of spelmateriaal/ instrumenten. Als je bijvoor-
beeld met vrienden en/of andere buurtbewoners een schaak-

club wil opstarten, dan zou het mogelijk zijn om gebruik te ma-
ken van het Pluspakket. Je moet dan een aanvraag indienen
bij de BBS. Als je plan goedgekeurd wordt dan kun je een
schaakclub opstarten, de BBS zorgt dan voor een ruimte en
een leraar en jij zorgt voor schaaktalenten!  Voorbeelden van
activiteiten die er nu zijn: Muziek voor kleintjes,- Gezond ko-
ken,- Moeders voor Moeders,- Kinderyoga. Maak gebruik van
de faciliteiten van de BBS!
P.S. De aanvraag voor een Pluspakket moet voor 9 mei aange-
leverd zijn in de BBS.  ●

OBB
NVVE

Wijncursus
Communicatiecursus

Conditietraining
Basketbal

Wijkplein
Resto VanHarte

Gemeente Den Bosch
Farent
Groen Links
Diverse VVE's

Ecologisch tuinieren
Taalles

Boksen
Pukkiesport

Opleiding gymjuf
EHBO

Gym plus
Wandelclub

Wereldkeuken
Zorgconsulent
Logopedie
Buitenschoolse opvang

Staatsbosbeheer
BrabantWonen
Boschveldtuin
Marokkaans comité

Salsa Gymles Knutselen
Klaverjassen
Carnavalsband
PowerUP
Mantelzorg

✓de bouw van Weener XL nu steeds meer vorm begint te
krijgen en Wethouder Huib van Olden van Werk en Inko-
men en directeur Sjoerd van het Erve woensdag 16 

  februari de eerste steen hebben onthuld?
✓de grond van Vlek 21 momenteel wordt schoongemaakt

en na die schoonmaak de nieuwbouw begint?
✓dit mogelijk pas na de zomer is?
✓de bestrating bij het winkelcentrum aan de kant van Chr.

Huygensweg is vernieuwd.
✓het van Coehoornplein wel wordt opgeknapt?
✓er bij verkeerscontroles in februari aardig wat straffen zijn

uitgedeeld?
✓dat door isolatie van Parousia er nu minder geluid de

buurt in komt en dat hiervoor een bijdrage uit het wijk-
budget is gebruikt?



   Maandag 28 maart 19.30 Boschveldoverleg BBS OBB
   Woensdag 6 april
   Zaterdag 9 april
   Woensdag 4 mei
   Zaterdag 14 mei

14.30
12.00

Tuinklup
ReparatieStraat

14.30
12.00

Tuinklup
ReparatieStraat

Boschveldtuin (vooraf aanmelden)
Copernikkel

Tuinklup
Dienstencentrum

Boschveldtuin (vooraf aanmelden)
Copernikkel

Tuinklup
Dienstencentrum

Sinds september 2006 ben ik eindredacteur van deze buurt-
krant. In die tijd heb ik al heel wat verhalen zien voorbijkomen.

Onlangs verscheen er een boek over de geschiedenis van
Grasso (een aanrader om te lezen) en ik vroeg me eigenlijk af
of zoiets ook bestaat over Boschveld. Een boek is er niet, wel
losse verhalen en stukjes geschiedenis die her en der zijn ver-
spreid. Dat bracht me ertoe om eens te kijken of ik die stukjes
niet kan bundelen; niet in een boek, maar gewoon op internet.
Een boek is natuurlijk leuk, maar best een gedoe. 
Ik ben dus gewoon begonnen en het is best veel werk. 
150 jaar geleden werd er nog gewoon geschaatst in het Bos-
sche Veld. Het gebied stond toen vaak onder water (en ze had-
den toen nog strenge winters). Behalve een paar biologen (die
de plantengroei onderzochten) had toen niemand aandacht
voor dit gebied. Er liep een weg naar Deuteren en dat was het
wel zo ongeveer. 
Boschveld kwam pas begin vorige eeuw
in beeld. Eerst Grasso, daarna de vee-
markt, maar ook sportvelden en zelfs een
houten wielerbaan (aangelegd in het ka-
der van de werkverschaffing). 
De eerste woningen waren er in het Vee-
marktkwartier. Na de oorlog eerst wat
noodwoningen aan de Parallelweg en in
de jaren 50 pas de wijk West I, naast de
Wolfsdonken. Sommige zaken roepen
wel eens vraagtekens op. Zo stond er
aan de Copernicuslaan een loods die ie-
dereen kent als de DMT-loods, maar het
was een loods van de gemeente en ooit
zat er een bouwmarkt. DMT was de laat-
ste industriële gebruiker en zo is de loods
blijkbaar de geschiedenis ingegaan. Er
zijn natuurlijk veel van dit soort verhalen,
maar ze zijn vast niet allemaal opge-
schreven. Als u een verhaal of anekdote
hebt over Boschveld, dan hoor ik dat
graag. U kunt me mailen op 
buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl.  ●


