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Linda is één van de zes
buurtsportcoaches in
onze gemeente. Het ini-
tiatief voor buurtsport-
coaches is zo'n zeven
jaar geleden bij de ge-
meente gestart. Ook de
gemeente is van mening
dat sporten en bewegen
bijdraagt aan een gezon-
dere levensstijl. Dat heeft
Linda vast getriggerd om
buurtsportcoach te wor-
den. Hiervoor was ze
werkzaam in een com-
merciële functie bij een
bierbrouwerij. "Dat is
heel wat anders en was
ook heel leuk", vertelt ze.
Maar na vijftien jaar vond
ze het welletjes. Dat was
een hele ommezwaai
voor Linda.

"In het begin moest ik
wel even afkicken, maar
wat ik nu doe geeft me
wel meer arbeidsvreug-
de. Immers zo kan ik
meer betekenen voor de
vijftigplussers die hulp
nodig hebben om de juis-
te activiteit te vinden die
hen past. Bewegen in de
ruimste zin van het
woord geeft mensen
meer zingeving. Dat
spreekt mij aan, daar doe
ik het voor."
Ze toont de sportgids en beweeggids van de gemeente. "Voor alle vijftigplussers
heeft de gemeente een boekje gemaakt waarin de specifieke activiteiten per wijk
zijn gebundeld. Daarnaast is het boekje ook bedoeld voor ouderen die het lastig
vinden om een activiteit te vinden in hun buurt. Nu is het aanbod van activiteiten
best wel groot van 'beweeg u fit' tot 'yoga'. Soms zien mensen door de bomen het
bos niet meer. En zij kunnen dus wel wat hulp gebruiken om de juiste activiteit te
vinden. Daarbij kan ik als buurtsportcoach helpen."

"Ik kan mensen adviseren om een activiteit te gaan doen die bij hen past. Ook kan
ik activiteiten initiëren zoals bijvoorbeeld een wandelgroep. Maar dat doe ik alleen
als ik zie dat een bepaalde activiteit er niet is en dat er vraag naar is. Het is wel zo
dat we meestal gebruikmaken van bestaande faciliteiten. Als gemeente willen we
niet concurreren, maar juist aanvullen. Is er een docent die het leuk vindt om een
bepaalde activiteit op te pakken en is het haalbaar dan gaat hij/ zij ermee verder.
Vanuit de gemeente bieden we ook het ouderwetse gymmen in de gymzaal aan en
daarna gezellig met z'n allen koffie drinken. En zo hebben wij in onze functie het vi-
zier helemaal gericht op het bewegen in de breedste zin van het woord. In die con-
text  hebben we contact met fysiotherapeuten, huisartsen, diëtisten, leefstijlcoa-
ches en het buurtteam hier." 
En zo weet Linda wat er speelt
in de buurt. De komende tijd
gaat Linda nog meer aan de
weg timmeren om mensen in
Boschveld meer in beweging te
krijgen, ook de mensen met
een bescheiden portemonnee.
●



We namen samen met Sandra van den Brink, bedrijfs-
leider, alvast een kijkje in de nieuwe ruimte. De bedoe-
ling is dat half september de nieuwe en ruimere wor-
stenbroodjeswinkel aan de Copernicuslaan opengaat.
Sandra: "Maar of dat haalbaar is? Dat is afwachten. Het
is lastig te voorspellen. Het is een tijd waarin de levertij-
den van materialen langer zijn dan voorheen. Maar we
kijken er wel naar uit. Immers het is een mooie plek in
een fijne buurt. Uitbreiden is niet zo gek, want nu is het
nog een beetje behelpen. Op een paar vierkante meter
worden nu de worstenbroodjes gebakken en verkocht.
Het is binnen bestellen en dan buiten wachten op je
heerlijke worstenbroodje. Er staan altijd mensen voor de
deur."

De successtory van de worstenbroodjeswinkel begon in
2016. Amsterdammer Remco Beekman durfde het aan
om in het Bossche een worstenbroodjeswinkel te begin-
nen. Het moest een eerlijk en verantwoord worsten-
broodje zijn. En dat is hem gelukt. Ook Sandra van den
Brink is van het eerste uur en staat mede aan de basis
van het succes. Immers de worstenbroodjes vliegen
over de toonbank. "Er werken nu zo'n zestig mensen bij
ons, van bakkers tot chauffeurs. We hebben twee
vrachtwagens en drie busjes. Ons kantoor is in Sint
Michielsgestel gevestigd. Daar hebben we ook een bak-
kerij waar iedere dag 10.000 worstenbroodjes worden
gemaakt. We bedienen ook veel klanten op de zakelijke
markt, maar ook het JBZ is een goede afnemer. Hier in
deze bakkerij/ winkel worden iedere dag 2000 worsten-
broodjes gemaakt."
Wat opvalt is het grote assortiment aan worstenbrood-
jes, maar liefst twaalf smaken. Sandra: "Ons idee is
voor iedereen een worstenbroodje. Mensen kunnen ook
zelf een worstenbroodje komen maken."

"In die context werken er bij ons ook mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt, We willen hen een kans bieden om hun ta-

lenten te ontwikkelen. Dat doen we samen met de jobcoach
van de WeenerXL-groep. We willen op deze wijze ook graag
ons maatschappelijk steentje bijdragen. Het is wel zo dat je el-

kaar aardig moet vinden, want onze mensen
werken in een nogal kleine ruimte. Tot nu toe
lukt dat goed. De mensen hebben plezier in
hun werk." Dat kunnen wij van de redactie
beamen. We werden vriendelijk ontvangen
met een worstenbroodje. Wat vinden men-
sen nou het lekkerste worstenbroodje? San-
dra: "Van de twaalf verschillende smaken
zijn er twee worstenbroodjes die heel popu-
lair zijn: het traditionele en het vegan wor-
stenbroodje." Na deze ontboezemingen ver-
telt Sandra hoe de nieuwe winkel eruit gaat
zien." Er komt een ruime balie waar mensen
hun bestelling kunnen doen. In het midden
komen drie werktafels te staan waar de wor-
stenbroodjes worden gemaakt. Achter in de
winkel komt een kantoor en een kantine voor
de medewerkers." Vol trots laat Sandra ons
ook nog de Portugese vloertegels zien. "Op
de blauwe tegels mogen de klanten lopen en
op de anders gekleurde tegels het perso-
neel. De huidige winkel wordt een soort van
vriescel en wordt afgesloten." Het klinkt alle-
maal heel goed, we kunnen niet wachten tot
de vernieuwde winkel in september open-
gaat!.  ●

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



De opening werd verricht door burgemeester Jack Mikkers.
Nadat wethouder Mike van der Geld en Bossche Zomer-
directeur Huibert Wilschut ons hadden getrakteerd op alles wat
de Bossche Zomer haar inwoners te bieden heeft werden we
uitgenodigd om gezamenlijk naar het EKP-terrein te wandelen
om zo nog meer kleur te geven aan de opening. En dat ge-
beurde op het EKP-terrein. Dit complex heeft aan de straatkant
een enorme lange en hoge geluidswand. Zeker niet fraai, maar
wel uitnodigend om er iets mee te doen. Dat moet ook graffiti

fan Patrick de Kaste gedacht hebben. Hij kwam met de idee
om de geluidswand om te toveren tot een Graffiti en Street art
wand. En dat kreeg Patrick voor elkaar. 

Samen met studenten van de daar gevestigde kunstacademie
is in het eerste weekend van juli de wand veranderd in een
bont kleurenpalet met verschillende afbeeldingen. Ook burge-
meester Mikkers en wethouder van der Geld hebben in het
kader van de opening van de Bossche Zomer hun (beschei-
den) bijdrage geleverd. Het hanteren van de spuitbus ging hun
best gemakkelijk af, ze kregen in ieder geval de complimenten
van studenten die met deze ook voor hen nieuwe creatieve
klus bezig waren.
De geur en het geluid van de spuitbussen bleef nog lang han-
gen. De Bossche zomer is begonnen!  ●

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



Boschveld werd als buurt in de jaren 50 gebouwd. Voor die tijd
bestond de buurt uit bedrijven en wat woningen in het Vee-
marktkwartier en noodwoningen langs de Parallelweg. De
bouw van woningen en functies (denk aan winkelcentrum en
kerk) werd in 1957 afgerond. Dat wil niet zeggen dat er sinds
die tijd niets is veranderd in de buurt, eigenlijk blijft van de ori-
ginele buurt steeds minder over.
Als je op de rotonde bij het winkelcentrum gaat staan en dan
rondkijkt, dan is eigenlijk alleen het winkelcentrum nog origi-
neel. Het winkelcentrum is een ontwerp van Gerald Holt en
was in 1957 klaar. Het was het eerste buurtwinkelcentrum van
de stad, maar dat is op zich niet zo verwonderlijk omdat
Boschveld na de Muntel en Het Zand het derde uitbreidingsge-
bied was. De woningen boven de winkels zijn in merendeel
particulier eigendom. In de loop der jaren zijn diverse Vereni-
gingen van Eigenaren ontstaan en blijkt het nagenoeg onmo-
gelijk om die op één lijn te krijgen om het complex collectief te
renoveren. De samenstelling van de winkels is in de loop der
jaren veranderd.

Eigenlijk begint het al
met de rotonde zelf.
Die ligt er pas sinds
2010. Daarvoor was
het een kruispunt,
met verkeerslichten.
De klacht was vaak
dat die niet werkten
en zelfs als ze wel
werkten, dan hielden
automobilisten zich
niet altijd aan de re-
gels. Ook het beeld
(Geketende Harts-
tocht van Wessel
Couzijn) stond oor-
spronkelijk in een
plantsoen langs de Co-
pernicuslaan aan de kant van het winkelcentrum. Dat plant-
soen was er oorspronkelijk ook niet evenmin als het parkeer-
terrein, want in de jaren 50 waren er nog niet zoveel auto's.
Het parkeren aan de Copernicuslaan ontstond pas in de jaren
70.

De ventweg van de Christiaan Huygensweg en het fietspad
waren er aanvankelijk ook niet. Toen die werden aangelegd,
was er zelfs nog discussie of die een aparte naam moest krij-
gen.

De Onderwijsboulevard kwam ook pas later. Er was wel een
weg, maar die heette Sportlaan. Dat kwam omdat het Paleis-
kwartier nog niet bestond, maar toen de Wolfsdonken heette.
Aanvankelijk waren er vooral sportvelden, later kwam daar ook

industrie bij. Pas in 1995 kwam er een ontwikkelingsplan voor
de Wolfsdonken onder de naam La Gare. De naam Sportlaan
werd in juni 2003 gewijzigd in Onderwijsboulevard. Wie op de
rotonde staat en richting de Onderwijsboulevard kijkt ziet er
nog relatief oude appartementen aan de linkerkant. Zover be-
kend zijn die begin jaren 60 gebouwd en worden in de volks-
mond KLM-flats genoemd (waarom heb ik nog niet terugge-
vonden). Aanvankelijk hoorden die ook bij Boschveld.

De Simon Stevinweg zoals we die nu kennen, was er aanvan-
kelijk ook niet. Die weg is pas op 13 januari 1976 geopend.
Voor die tijd was het een smalle weg waar al het verkeer over
moest, zowel auto's, als fietsers en bussen. Dat was toen ook
voldoende, omdat de ontwikkeling van Nieuw Deuteren en
Schutskamp/ Kruiskamp pas in de jaren 60 werd gestart.

Wie vanaf de rotonde de Copernicuslaan in kijkt, ziet nu links
de Westhoek. Deze huisvesting van senioren werd pas eind ja-
ren 80 gerealiseerd. Dit was een onderdeel van het Buurtplan
Boschveld. Als je goed zoekt kun je nog een eerste steen vin-
den waarop staat dat de eerste paal op 14 oktober 1988 werd
geboord. De 93 wooneenheden werden gebouwd door Beter
Wonen en de gemeente stond garant. In oktober 1989 gaf de
gemeente ook subsidie voor het oprichten van een ouderen-
steunpunt aldaar.

Voordat De Westhoek werd gebouwd stond op de hoek Coper-
nicuslaan/ Simon Stevinlaan een benzinestation met de naam
Purfina. Dit benzinestation stond er al sinds 1955 en was een
ontwerp van Sybolt van Ravesteyn, die circa 20 benzinesta-
tions door heel Nederland ontwierp. Hij was ook de architect
van het treinstation dat in 1951 in ’s-Hertogenbosch werd ge-
bouwd. Het benzinestation moet ergens rond 1985 gesloopt
zijn, maar een exact jaar heb ik niet teruggevonden. Achter het

benzinestation lag een grasveld, dat vaak als par-
keerplek werd gebruikt.

Iets verderop, aan de andere kant van de van Leeu-
wenhoekstraat, stonden 107 woningen. Die wonin-
gen zijn rond 1954 gebouwd. Hier zat ook een siga-
renwinkel (Verel). Deze woningen zijn in 2010 ver-
vangen door 72 huurwoningen en 72 koopwonin-
gen. Dit was Fase 1 van het wijkplan Boschveld,
dat toen nog niet eens was goedgekeurd. Het com-
plex kreeg de naam Signatuur. In 2013 werd de Co-
pernicuslaan in dit gedeelte omgevormd tot een
fietsstraat.

Boschveld heeft best een rijke historie. Ik ben die
aan het uitzoeken, maar als u verhalen en/ of foto's
heeft die hieraan bij kunnen dragen, dan kunt u die
mailen naar
geschiedenis@boschveldbeweegt.nl. Een gedeelte
van de geschiedenis heb ik al online gezet op
boschveldbeweegt.nl/geschiedenis.  ●

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



Zo'n drie maanden
geleden meldden
wij al dat Ahmad,
Hunar, Janneke en
Jeannette fietsles
gaven aan vluchte-
lingen op het AZC
in Rosmalen. Met
name aan jongeren
zodat deze weer op
een veilige manier
naar scholen in
Den Bosch en Ros-
malen konden fiet-
sen. Marinda en
Charles hielpen
daar bij. Ook zij
verblijven op het
AZC. Sinds enige
tijd gaat de Fiets-
werkplaats niet
meer naar het AZC,
maar komen men-
sen die les willen
krijgen met de bus
naar de Kelvin-
straat. Nu zijn dat
vooral volwasse-
nen. De fiets is
voor hen vaak de
enige manier om
ergens te komen.
Bovendien kunnen ze
hun kinderen nu - als dat nodig is - naar school begeleiden.

Als dank voor alle hulp bij de fiets-oefeningen hadden Charles
en Marinda geld ingezameld bij de bewoners van het AZC.
Koffie, thee, koekjes en andere lekkere dingen werden daar
voor gekocht en op woensdag 15 juni werd dit alles feestelijk
overhandigd op de Fietswerkplaats.  ●

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

'Badminton Overdag' is een gezellige 50plus vrien-
denclub die al sinds 1989 bestaat. Wat badminton
zo leuk maar vooral zo geschikt maakt voor ouderen
is de fysieke vooruitgang en zeker ook de sociale
contacten. Zelfs wanneer je regelmatig goed be-
weegt is er nog sprake van een natuurlijke degene-
ratie van de fysieke vermogens. Mede dankzij het
lichte materiaal, het relatief kleine speelveld en het
dubbelspel is badminton een ideale sport voor oude-
ren. Stilstand is achteruitgang is een gezegde dat
opgang doet in vele situaties. 'Badminton Overdag'
speelt iedere dinsdag en donderdagmiddag van
14.30 tot 16.00 uur in sporthal de Schutskamp. 

Speel mee op je eigen niveau en meld je aan bij
Irene Faro email: teun-irene@hotmail.nl of telefoon
06 - 1555 3674 of bij Jan Peijnenburg email:
mcnjan@hotmail.com of telefoon 073 - 621 8812.

Badminton geeft je een complete lichaamstraining,
verlaagt de slechte cholesterol, zorgt voor conditie-
opbouw en is zo leuk om te doen, Speel op proef
twee dagen gratis mee en ervaar het zelf. Mannen
en/ of vrouwen samen of alleen, je bent welkom.

Er is een zomerstop van 21 juli tot 6 september.  ●



Bureau Sociale Raadslieden

Buurtteam

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

Woensdag

09.00 - 12.00 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

Er is alle ruimte voor eigen ideeën. Zo ontdekken kinderen
spelenderwijs hun talenten en leren op een goede manier met
elkaar om te gaan en te spelen. Ook ouders kunnen altijd bij
ons terecht. Wij geven graag informatie of ondersteunen indien
nodig bij problemen. Naast ons aanbod in de wijk en na
schooltijd hebben we ook stedelijke projecten, zoals bijvoor-
beeld Kids on Track waarbij kinderen kriskras op speurtocht
door de provincie gaan, het Skeer-festival voor de thuisblijvers
tijdens de zomer en het project Bikkels speciaal voor de jonge
mantelzorgers.

Op dit moment houdt het kinderwerk zich bezig met alle voor-
bereidingen voor het zomerkamp. Op 25-26-27 juli gaan we
met dertig kinderen naar Loon op Zand om er een te gek kamp
van te maken. Denk hierbij aan waterspellen, bosspellen en
voor de echte helden een spooktocht. In samenwerking met
onder andere Vincentius, de Protestante kerk en de voedsel-
bank wordt ervoor gezorgd dat deze kinderen de tijd van hun
leven hebben en in september een mooi verhaal hebben voor
op school. 

Tevens heeft het kinderwerk elke woensdagmiddag in samen-
werking met 'S-PORT Plein Actief!. Elke week krijgen kinderen
de kans om extra te bewegen. Op het schoolplein kunnen ze
tijdens Plein Actief! onder begeleiding een uurtje sporten en
spelen met elkaar. Daarvoor mogen de kinderen sport- en
spelmaterialen gebruiken van 'S-PORT en Farent. Op deze

manier leren zij spelenderwijs met verschillende sport- en spel-
materialen om te gaan. Maar ook om met elkaar om te gaan en
samen te spelen. Van steltlopen tot voetballen; er is voor ieder-
een wel iets!

Daarnaast heeft het kinderwerk vier stedelijke activiteiten in de
zomervakantie. Er is keuze uit paintball, uitje naar DippieDoe,
uitje naar Duinoord  en 't Kwekkeltje in Rosmalen. 

Tot slot zal ik regelmatig in de wijk te vinden zijn voor kleine
spelletjes of voor een praatje. Mocht je zelf een leuk idee heb-
ben om te organiseren in de wijk, laat het mij vooral weten
Hopelijk zie ik jullie binnenkort in de wijk.

Groetjes, 
Anneke Baks 
kinderwerker Boschveld/ Deuteren   ●



Een prachtige zoon en flink
wat ervaringen rijker, ben ik in-
middels weer gestart in het
mooie Boschveld. Ik zal het
werk van Esmée en Anouk
weer overnemen en wil hen
bedanken voor hun inzet tij-
dens mijn zwangerschapsver-
lof. Op het eerste gezicht is er
behalve een muurschildering
en nieuwbouw van Weener XL
niet veel veranderd. 
Het is goed om weer terug te
zijn en alle bewoners en mijn
collega's weer te zien en spre-
ken.
Wil je graag in gesprek met maatschappelijk werk dan kun je
naar ons spreekuur komen op woensdagen in het Wijkplein
Boschveld tussen 10.00 en12.00 uur. Of je kan mij of mijn
collega Sabrina bellen/ appen/ sms'en/ mailen. 
Jillfranken@farent.nl | 06 -  5186 6539
Sabrinaoomen@farent.nl | 06 - 2460 6973  ●

Het open spreekuur van
het Buurtteam vindt elke
woensdag plaats van
10.00 tot 12.00 uur.

De hulpverleners van het
Buurtteam helpen u
graag. Mocht u meer
hulp nodig hebben dan
tijdens het spreekuur ge-
leverd kan worden, dan
is dat geen probleem.
De spreekuurhouder zal
dan met u een aanmelding voor het Buurtteam maken. Zo
kan er de meest geschikte hulpverlener aan u gekoppeld
worden om een hulptraject met u op te starten. Dat doen we
wekelijks tijdens de zogenaamde casusverdeling.
Op deze manier kunnen we meerdere hulpvragers tijdens het
spreekuur helpen.  ●



Gespreksleider Theo Verbruggen begon met de mensen van
de Brabanthallen en de gemeente te laten vertellen wat ze wel
en niet doen om overlast in de buurt te voorkomen. Dit werkte
redelijk verhelderend. Hierna volgde een eerste reactie van
een buurtbewoner in het panel en een rondje door de zaal

waarin de mensen vertelden welke overlast ze hadden ervaren
en vragen konden stellen. Er werd onder andere gezegd en
bevestigd dat de bebording naar de Brabanthallen ontbrak op
het eerste deel van de route vanaf het station. 

Wat teleurstellend was om te horen, was dat de NS geen me-
dewerking verleent aan bebording op het station Ook iets om-

roepen in de trein voor de reizigers is uit den boze bij de
NS. Dit maakte dat heel veel  wandelaars niet de kortste
weg naar het evenement kiezen en door de buurt gaan
zwerven.
Zo ook automobilisten die geen plaats meer hadden gevon-
den op de immens grote parkeerplaats, gingen in de buurt
parkeren. Dit wordt met de uitbreiding van de parkeerplaat-
sen vanaf het najaar minder. Tot slot was er overlast van
feestgangers rond woningen en achtergelaten (drugs)afval
de volgende dag.  

Wat veel mensen niet wisten (wij ook niet) is, dat er tijdens
de evenementen altijd een telefoonnummer is wat je als bur-
ger kan bellen: , het mag ook per mail: 
servicebalie@brabanthallen.nl
Dan wordt er contact opgenomen met de beveiligers die op
dat moment in de buurt aanwezig zijn.

Wat ook kan is je aanmelden voor de nieuwsbrief die je dan
een paar keer per jaar ontvangt, Hierin staan alle evene-
menten die plaats gaan vinden en je kunt je ook aanmelden
voor vrijkaarten die beschikbaar gesteld worden. Dit aan-
melden kan via de site van de Brabanthallen.

Tot slot een idee als je de muziekconcerten als heel vervelend
ervaart: ruil je woning met iemand die je kent of ga zelf een
nachtje of weekend ergens anders slapen.

Al met al een verhelderende avond.  ●

Laurens wist tijdens de vorige twee edities een mooi feestje te maken van zijn talkshow, waarbij het publiek op allerlei momenten
uitgedaagd wordt om mee te praten. Want mét Boschveld praten is veel leuker dan óver Boschveld praten. Wat leeft er in onze bij-
zondere buurt? Wat willen we ánders,
mooier, beter? En waar genieten we
van in onze buurt en willen we dat
méér, langer, vaker?

Een onderwerp dat zeker ter sprake zal
komen op deze avond is de ontwikke-
ling van de plannen voor het EKP-ter-
rein, waar de kunstacademie inmiddels
een vaste plek heeft, waar veel kleine
wooneenheden gebouwd gaan worden
en waar een mobiliteitshub gaat komen
met onder andere elektrische deel- 
auto's. Dat worden spannende tijden!

Kom naar de speelplaats (aan de kant
van de Marconistraat) van de Brede
Bossche School Boschveld aan de Zer-
nikestraat om gezien en gehoord te
worden, om te kijken en te luisteren,
om elkaar te ontmoeten en wie weet
samen plannen te maken. Zo wordt
wonen in Boschveld steeds meer een
feestje voor iedereen. 

Boschveld Live wordt georganiseerd
door Wijkraad Boschveld/ OBB  ●

info@obboschveld.nl
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Dit jaar bestaat de Boschveldtuin alweer 10 jaar! Wat in 2012
begon op het terrein van de voormalige Afvalstoffendienst aan
de Paardskerkhofweg, is in 2016 voortgezet op de plek waar
we nu zitten naast de Brede Bossche School aan de Zerni-
kestraat. In die jaren hebben veel buurtbewoners zich ingezet
om er een groene plek van te maken waar de hele buurt van
kan genieten. We hebben in kleine kring al een gebakje gege-
ten op dit heuglijke feit, maar willen het ook graag groots vie-
ren en hopen dat er zo nóg meer mensen komen genieten
van onze groene oase tussen de Boschveldse huizen. Het
blijkt nog steeds dat er Boschvelders zijn die de tuin niet ken-
nen. Geldt dat voor jou ook? Dan kun je daar op zaterdag 24
september verandering in brengen op ons Boschveldtuinfeest!

We hebben die dag een heel programma voor je in petto. We
starten met yoga op het grasveld. Daarna willen we samen
met buurtbewoners een Boschveldtuinsoep gaan maken; na-
tuurlijk met zoveel mogelijk ingrediënten van eigen bodem. Na
de gezamenlijke lunch volgt een groene wandeling door de
wijk en in de middag kun je aansluiten voor een creatieve
workshop met bloemen en planten uit de tuin. We sluiten de
dag af met een borrel. Het lijkt ons heel fijn om jou ergens op
die dag te mogen ontmoeten! Via onze website
www.boschveldtuin.nl kun je aangeven waar je interesse naar
uitgaat deze dag. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en de
komende tijd zal het programma steeds duidelijker worden.
Houd dus onze website, de Bossche Omroep, Facebook en/
of je mailbox in de gaten!

Er is natuurlijk ook ander nieuws, want de natuur staat nooit
stil. De afgelopen weken zijn we begonnen met het vlechten
van wilgenbogen. Mooie natuurlijke poortjes sieren nu het
centrale pad. We planten ook weer nieuwe wilgen, gelukkig
gaat dat heel makkelijk.
Je steekt een tak in de
grond en de wilg schiet
er (meestal) vanzelf
weer uit. Zo werken we
aan nog meer mooie
groene bogen. Wat op
dit moment ook prach-
tig kleurt in de tuin is
het centrale perk naast
het grasveld. De Oost-
Indische kers krijgt
daar de ruimte en dat
heeft een fleurige bloe-
menzee als resultaat.
Wist je dat je de bloe-
metjes van de Oost-In-
dische kers ook kunt
eten? Ze zijn een beet-
je pittig en je kunt er je
bord prachtig mee ver-
sieren. Ook de rozen
die we gered hebben uit
de tuin van de voormalige pastorie doen het hier erg goed.
Loop je door de tuin, kijk dan goed aan de buitenranden. Het
staat er vol met typisch zomerfruit: aardbeien, frambozen,

bramen, kruisbessen en Japanse wijnbes. 

Met de zomervakantie voor de deur is het slim om ook
even na te denken over de verzorging van je bak. Ben je
op vakantie, zorg dan dat je iemand regelt die jouw bak
water geeft bij droogte. Ben je in de tuin, kijk dan af en
toe eens om je heen of er dorstige planten of bomen zijn
en zo ja, breng er een extra gietertje naar toe. Ligt je
sportclub stil in de zomer en wil je een extra workout:
pomp dan af en toe de waterbak even vol en maak je
rondje door de tuin met twee grote gieters. Erg goed
voor je bovenarmspieren! Om je benen niet te vergeten,
pluk je al squattend hier en daar een framboos. Zo maak
je van tuinieren een sport.

Ook in de zomer vind je ons iedere vrijdagmiddag tus-
sen 15 en 17 in de tuin. Je kunt bij ons terecht voor je
vragen, om je handen uit de mouwen te steken én voor
de gezelligheid met een kopje koffie of thee. Ook online
zijn we te vinden op www.boschveldtuin.nl en via e-mail
op info@boschveldtuin.nl   ●

    info@obboschveld.nl



. 

Eerst is het jaarverslag toegelicht. Daarna heeft iedereen zijn
ideeën doorgegeven over hoe we de samenhang en verbin-
ding in onze buurt kunnen verbeteren. Op 1 september (niet op
15 juli) organiseren we weer 'Boschveld Zomer Live', maar er
is veel meer mogelijk. Er werden veel activiteiten genoemd,
denk daarbij aan: een speurtocht of wandeling door de buurt,
meedoen met de landelijke burendag in september, een brass-

band uitnodigen of een festival met meerdere optredens van
mensen uit de buurt organiseren. Heb je ook een idee: mail het
ons: info@wijkraadboschveld.nl.

Tijdens de ALV heeft de werkgroep Groen en Spelen zichzelf
na 17½ jaar opgeheven omdat de huidige leden er mee stop-
pen en er helaas geen opvolgers zijn. We danken hen zeer
voor hun onvermoeibare inzet voor een groene buurt met veel
speelmogelijkheden; recent is door hun inzet nog de kap van
een grote waardevolle boom voorkomen. Tot slot is Johannes
Lijzen afgetreden als voorzitter; ook voor hem is er geen opvol-
ger en zal het bestuur de taken daarom voorlopig herverdelen.
Er is afgesloten met een drankje aan de BBS-bar.   ●

    info@obboschveld.nl

De nieuwbouw van Vlek 3 (aan de Copernicuslaan, Edisonstraat en Cel-
siusstraat) is alweer enige tijd klaar en bewoond. De bewoners organi-
seren in samenwerking met de Wijkraad een welkomstborrel op zater-
dag 23 juli van 15.30 tot uiterlijk 18.00 uur. Ten eerste is het voor de
nieuwe bewoners van de appartementen en de huizen daar. 

Alle omwonenden en andere buurtbewoners zijn ook van harte uitgeno-
digd om kennis te maken en hen welkom te heten in de buurt!    ●

Onder het toeziend oog van genodigden uit het bedrijfsleven
en de Bossche sportscene werd, - door respectievelijk Roy
Geers (Wethouder Gemeente 's-Hertogenbosch), Mariëlle van
Houtum (Projectleider 'S-PORT), Sjo-Heu Lain (Voorzitter s.v.
C.H.C.) en Antoon van Mil (Voorzitter P.U. Bois) -, de officiële
openingshandeling verricht. Deze bestond uit het werpen van

een king-size jeu de
boules-bal die eerder
ook werd gebruikt voor
de aftrap van het EK
Pétanque 2022 dat
van 13 tot en met 17
juli plaatsvindt op de
Bossche Parade. Dit
alles onder het genot
van een gekoeld glas
Cava waarmee de
aanwezigen zich gelijk
ook wat moed indron-
ken voor een paar
vriendschappelijke pot-
jes jeu de boules.

Jeu de boules is 'hip
and happening' in 's-
Hertogenbosch, iets
wat tijdens de vier ope-
ningsspeeches duide-
lijk naar voren kwam.
Veel jongeren en vrien-
dengroepen. ●



   Vrijdag 21 juli  
   Zaterdag 23 juli
   Donderdag 1 september
   Vrijdag 16 september

19.00
15.30

Foute Bingo
Welkomstborrel Vlek 3

19.30
15.00

Boschveld live!
Samen Gezond markt

Schoolplein BBS
Plein Vlek3

Buurtteam
OBB/ bewoners

Schoolplein BBS
Schoolplein BBS

OBB
Gemeente/ Farent

   Vrijdag 16 september
   Zaterdag 24 september

19.00
NTB

Film
Feest 10 jaar Boschveldtuin

Schoolplein BBS
Boschveldtuin

Gemeente/ Farent
Boschveldtuin

Duketown Ladies zoeken een nieuwe di-
rigent. Genre: barbershop en close har-
mony. Het koor heeft 20 leden, zingt a
capella, 4-stemmig, voornamelijk En-
gels- en Nederlandstalig. Repetities op
maandagavond in 's-Hertogenbosch
Zuid.
Meer info op www.duketownladies.nl

Barbershopkoor Duketown Ladies is een
enthousiaste groep dames die het bar-
bershop zingen een eigentijdse en kleur-
rijke invulling geeft. Barbershop is een
vorm van close harmony met gemakke-
lijk in het gehoor liggende liedjes, voor-
namelijk in het Engels en Nederlands
met speciale arrangementen en soms
met choreografie. Er wordt 4-stemmig a
capella gezongen. Het koor is opgericht
in 2009 en bestaat uit 20 leden.  ●

Tijdens een eerder Boschveld-
overleg hadden bewoners
aangegeven graag een paar
bankjes in het park van het
Hart van Boschveld te willen
hebben. Eerder werd al een
bankje geplaatst op het Ernst
Ruskaveld. Een tweede bankje
liet nog op zich wachten omdat
het hout hiervoor eerst nog
moest worden gedroogd. Het
komt van Stadshout 's-Herto-
genbosch, die het hout van ge-
kapte bomen een tweede le-
ven geeft. Begin juli werd het
bankje geplaatst.  ●

Neofit centrum voor welzijn is een familiebedrijf dat opgericht is om de
mensen fysiek en mentaal sterker te maken. We gebruiken de tech-
nieken uit positieve psychologie en verschillende soorten sport om
mensen bewust te maken van hun sterke eigenschappen zodat ze op
den duur zelf leren hun welzijn te verhogen, gelukkiger en gezonder
te zijn. 

In samenwerking met gemeente 's-Hertogenbosch gaan we na de zo-
mervakantie starten met leerzame en gezellige sessies waarbij de na-
druk ligt op leren omgaan met stress en meer en intensiever ervaren
van positieve emoties. 
Voor meer informatie bel gerust met een van de Neofit eigenaren/trai-
ners op 06 - 4568 8066 of mail naar info@neofit.nu
Binnenkort volgt er meer info!
Groetjes, 
Jasna Habibovic, www.neofit.nu    ●


