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Start Seniorencafé op 14 september

September 2017

Op 14 september opent het seniorencafé “Meerendonk” haar deuren in de BBS
“Nieuw Zuid”, Jac. Van Looystraat 5. Deze bijeenkomsten zijn tot stand gekomen
door de Huurdersbelangenvereniging “Bestevaer” in samenwerking met de BBS
“Nieuw Zuid” en met financiële ondersteuning van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
De opzet van het café is de cohesie (het sociaal samenzijn) van jonge ( 55+ ) en
oudere senioren te bevorderen door middel van avonden te organiseren, waar vele
spellen gespeeld mogen worden. Gezellig een beetje bijkletsen is ook veroorloofd.
De bedoeling is dit café iedere 2e donderdag van 19.00
tot 22.00 uur van de maand te organiseren voor bewoners van Seniorencomplex “Bestevaer” en alle senioren
uit de buurt “Meerendonk” en wijk Zuid.
De aanwezige spellen zijn divers, waaronder onder andere
kaartspellen, schaken, dammen, bridgen, sjoelen, biljarten
en diverse gezelschapspelletjes. Bijkletsen, een praatje maken of kennismaken met buren en buurtbewoners. Voor de
bijkomende kosten vragen wij per bezoek aan het Seniorencafé een vrijwillige bijdrage van € 1.00. Gebruik van één
consumptie is wel aanbevolen.
Wij zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers voor het
klaarzetten en opruimen en mensen die voor gastheer/
-vrouw willen fungeren. Deze taken vergen een paar uur
in de maand. Interesse voor gastheer/ vrouw? Meldt u
zich dan aan bij:
Joop Stoop, e-mail: joop.stoop@home.nl Tel: 06 12102128
Chris Klaassen, e-mail: chrisklaassen@home.nl
Tel: 06 48016843

PROGRAMMA SENIORENMIDDAGEN
2017-2018
Plaats:

‘In de Roos’, Zuiderparkweg 282
’s-Hertogenbosch
Wanneer: de eerste woensdag van de maand
Tijd:
14.30 uur tot 16.30 uur
Periode: van oktober tot en met april
Entree:

€ 5,00 p.p. Dit is inclusief 1x koffie of thee
in de pauze.

Postbus 5036
5201 GA ‘s-Hertogenbosch
Website
: www.wijkraadzuid.nl
E-mail
: info@wijkraadzuid.nl
Telefoon
: 073-6132310
www.twitter.com/wijkraadzuid
www.facebook.com/stichting.wijkraadzuid
Verschijnt 4 keer per jaar

uur naar hartenlust zingen rond de keukentafel. Ze begeleiden zichzelf met trekharmonica, dwarsfluit, gitaar en Ierse
bohdran. De groep is afkomstig uit Nuenen en komt vanmiddag bij ons met veel plezier optreden.
Alle Hens: bestaande uit Kees van Cappellen zang, trekzak
en dwarsfluit, Kees Bottema zang, Kees van Wijnen zang,
gitaar, Jan Stavorinus zang, Leo Ebben zang, bohdran,
Martin Bergmeijer zang, trekzak.

WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017
Harry van den Berselaar:
Vervoer van kunst uit het hertogdom Brabant naar
Spanje in de 16de en 17de eeuw. De Tuin der Lusten op
weg.
Al vóór 1500 vonden kunstwerken hun weg van de Zuidelijke Nederlanden naar Spanje. Een flink deel daarvan was
‘made in Brabant’. De Brabantse havenstad Antwerpen
speelde voor het vervoer een cruciale rol, ondersteund door
havensteden als Bergen op Zoom en Middelburg. In de 16de
en 17de eeuw waren die producten erg populair in Spanje.
De lezing maakt duidelijk waarop die populariteit berustte,
hoe de ex- en import geregeld waren, op welke manier het
vervoer over water en land verliep en wat Den Bosch voor
deze handel betekende. Ten slotte wordt aannemelijk gemaakt hoe ‘De Tuin der Lusten’ van Jheronimus Bosch de
overtocht maakte van Brussel naar Madrid.
Harry van den Berselaar studeerde Nederlands en Corporate Communication. Hij publiceert in en over de Bossche
stadstaal, over Den Bosch als Spaanse stad en de Brabantse erfenis in Spanje.

Openbare Wijkraadvergadering 12 september
WOENSDAG 4 OKTOBER 2017
ALLE HENS: Mooie melodieën uit diverse genres
De zanggroep ‘Alle Hens’, ooit ontstaan als Shanty-koor,
heeft nog wel zeemansliederen op het repertoire, maar ondertussen worden meerdere genres beoefend. Van Brabantstalige nummers naar smartlappen, van weemoedige
Keltische nummers naar alles wat zich als mooie melodie
voordoet, behoort nu tot de mogelijkheden. De groep bestaat uit zes mannen die elke 14 dagen een avond 2 ½ tot 3

DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017
AANVANG 20.00 UUR OPENBARE
WIJKRAADVERGADERING IN
CULTUREEL CENTRUM
IN DE ROOS

De agenda van de openbare wijkraadvergadering voor 12
september is bij het drukken van deze Nieuwsbrief nog niet
bekend. Kijk voor de agendapunten twee weken voor de
openbare wijkraadvergadering op onze website.
www.wijkraadzuid.nl.

WOENSDAG 6 DECEMBER 2017
Riet van Laake en Guus Wesselink:
Een bewogen voettocht
Guus (1948) en Riet (1946) lopen sinds hun pensionering
lange pelgrimstochten met de rugzak op. In mei 2014 liepen ze in het voormalige Oost-Duitsland langs de oude Via
Regia-weg door het land van Luther en Bach. Ze ontmoetten daar een samenleving die nog steeds moet wennen aan
de verworven vrijheid. Guus en Riet vertellen in deze lezing - met mooie beelden- over hun bijzondere ervaringen

tijdens deze pelgrimstocht. De 470 km lange tocht, die ook
zeer goed op de fiets gedaan kan worden, heet: ‘Oecumenischer Pilgerweg’. Guus verdiepte zich in de historie van
de DDR met zijn samenleving achter prikkeldraad. Hij vertelt er boeiend over. In 1989 viel de Berlijnse Muur. Vijfentwintig jaar later waagt de bevolking erover te praten. Het
echtpaar tekende openhartige verhalen op in dit vroegere
Oost-Duitsland. Over die indrukwekkende wandeltocht én
de interviews schreven beiden hun nieuwe boek: ‘Over
prikkeldraad en zegeningen’.
Zie hun website: www.viervrijevoeten.nl
Guus Wesselink: politie, verzekeringswereld, Meld Misdaad Anoniem e.a.
Riet: maatschappelijk werker, vooral bij relatieproblemen.
Allebei sportief en allebei houden ze van wandelen in de
vrije natuur.

Verslag OpenbareWijkraadvergadering 06-06-2017
Aanwezige wijkraadsleden : Gerard Schouten, Trude
Baert, Frans Baert, Ingeborg
Fick en Maartje Waars
Afwezige wijkraadsleden : Jacques van Dijk
Gast

: Angelique Breukel, Hoofd
Bureau Parkeermanagement
gemeente ’s-Hertogenbosch,

Wijkmanager

: Marie-Louise Claessens

Beheer Openbare Ruimte : Mike Stoffels
Politie Brabant-Noord

: Raymond van der Heijden
(wijkagent)

Stadstoezicht

: Henk Lambooij

Politieke partijen

: -

Bezoekers

: 110

Brabants Dagblad

: -

Het Wijk- en Dorpsbudget
Een nieuwe subsidieregeling voor en door bewoners.
Hebt u een goed idee voor uw omgeving? Een idee dat uw
wijk leuker, veiliger of mooier maakt? U kunt subsidie krij-

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen Notulen 07-03-2017
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Evaluatie vergunninghoudersparkeren
Angelique Breukel komt uitleg geven over de afgelopen enquête.

gen uit de nieuwe regeling Wijk- en Dorpsbudget. Deze is
er voor bewoners die in hun buurt aan de slag willen. Alle
informatie staat op www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.
Daar kunt u ook een digitale aanvraag indienen.
Vriendenclub Jeu de Boules de Meent was toe aan een vernieuwing van opslagruimte. De club diende een aanvraag in
en deze is behandeld door de Bewonersadviesgroep, die bestaat uit betrokken bewoners uit de wijk, en hebben de aanvraag positief beoordeeld. Zie wat de clubleden zelf in elkaar gezet hebben. Een mooie nieuwe opslagruimte.

Vergaderdata van de komende openbare
wijkraadvergaderingen
dinsdag 12 september 2017
dinsdag 12 december 2017
Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos”
aanvang 20.00 uur in zaal 1.
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud.

Draagvlak:
Er is draagvlak als 60% van de uitgestuurde enquêtes per
straat retour komt en daarvan minimaal 60% voor een vergunning kiest.
Uitslag:
Het geënquêteerde gebied is verdeeld in 2 losse gebieden:
Zuid en Baseldonk.
Zuid:
Kerk en de gymzaal zijn nog twee aandachtsgebieden, dit
i.v.m. eigen terrein.
Respons was 75% en hiervan kiest 67% vóór een vergunning. Dit gebied zal dus volledig vergunninghoudersparkeren worden.
Baseldonk:
Respons 47% en hiervan kiest 42% voor een vergunning.
Dit gebied zal niet meegenomen worden in het vergunninghoudersparkeren.
Bijzondere situaties zullen nog besproken worden met belanghebbenden.

In juli zal het voorstel naar de Raad gaan. Het gehele proces
zal ongeveer in oktober afgerond zijn. Er zal een voorstel
worden gedaan om het gebied in 2 zones te verdelen.
Hoe zit het met parkeren bij het Gezondheidscentrum aan de
Chopinstraat? Dit centrum heeft eigen parkeerruimte, dus
geen blauwe zone gebied.
Hoe zit het met parkeren bij HAP Zuiderhoed? Deze HAP
heeft geen eigen terrein, dus kan er een aanvraag worden
gedaan voor een blauwe zone.
Nieuwbouw Schubertsingel: Is deze situatie al meegenomen? Op dit moment nog geen indicatie dat dit problemen
op gaat leveren. Wordt nu ook parkeervergunningengebied.
Bewoners en bedrijven hebben eigen parkeerruimte.
In de wijk zijn meer parkeerplaatsen dan auto’s dus er is altijd voldoende ruimte. Wel kan het zijn dat niet iedereen
voor zijn eigen deur kan parkeren.
Kan er een vergunning worden aangevraagd als men niet in
een vergunningengebied woont? Dit wordt per situatie bekeken, dan vooral bij woningen op een hoek van een gebied.
Er is in de enquête nadrukkelijk vermeld, dat ook als men
geen eigen auto heeft, maar wel parkeerdrukte ervaart, het
accepteren van een vergunningengebied ook prettig is voor
de bezoekers. Dit n.a.v. een opmerking over de (te) lage respons in bepaalde gebieden.
Waarom draaien bewoners op voor de kosten van een vergunning, terwijl de vreemdparkeerders andere mogelijkheden hebben? Hier kunnen we alleen de vreemdparkeerders
op aanspreken en niet de gemeente.
Een caravan mag 3 dagen op een plek staan.
Van der Nootstraat blijft een probleem. Dit wordt apart besproken. Straten die negatief waren, kunnen zijn meegenomen in het grote geheel. Dit als bijvoorbeeld alle omliggende straten wel een vergunningengebied willen.
Er is een aanvraag gedaan voor extra parkeerplekken aan de
Senecalaan, maar niets meer op gehoord.
Marie Louise Claessens gaat dit uitzoeken .
Verlengen mag per jaar, i.p.v. kwartaal, d.m.v. automatische
incasso. Per jaar €40,60. In de toekomst zal er een scanauto
gaan rijden: Deze kan veel sneller de geparkeerde auto’s
controleren op de al dan niet aanwezige parkeervergunning.
Hiermee wordt het handhaven van de parkeervergunningengebieden verbeterd.

4. Rondvraag
De opmaak van de Nieuwsbrief Zuid (van de gemeente) is
onoverzichtelijk: Te klein lettertype en te veel spaties.

5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn
of haar inbreng en hoopt allen weer te zien op de volgende
vergadering, dinsdag 12 september 2017.
BUURTPREVENTIE DEN BOSCH ZUID
e-mail: buurtpreventieteamzuid@gmail.com
www.facebook.com/buurtpreventiedenboschzuid

Nieuwsbrief
Volgende Nieuwsbrief wordt 2 september 2017 in de wijk
bezorgd.

Burendag Internationale Schakelklas, onderdeel van het Koning Willem I College.
Op zaterdag 13 mei waren de deuren van de ISK geopend
voor de buren. Delegaties van leerlingen uit alle klassen hadden op 12 mei gekookt om de buren te verrassen met eten uit
het betreffende land waar de leerlingen vandaan komen.
Daarnaast waren er PowerPoint presentaties gemaakt door de
ICT-klassen. De filmpjes gaven informatie over de thuislanden van de leerlingen. Een andere klas had de uitnodigingsbrief gemaakt die weer door andere leerlingen in de buurt
zijn rondgebracht.
Op 13 mei hebben leerlingen en medewerkers van het ISK
hun beste beentje voor gezet om onze buren te ontvangen.
Veel buurtbewoners hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging en waren enthousiast over dit evenement. Ze hadden
vragen over de aard van dit onderwijs en hebben zich te goed
gedaan aan het lekkere eten. Het werd een leuke interculturele ochtend waar we met genoegen op terugkijken. Met
dank aan de buurtbewoners voor hun aanwezigheid.

PRACTISCHE HULP BIJ ADMINISTRATIE VOOR
MENSEN MET VERSLAVINGSPROBLEMATIEK
Graag willen we ons aan u voorstellen:
Addicts for Addicts (A4A) is een groep ervaringsdeskundigen in de verslavingszorg. Wij willen mensen, die kampen of
hebben gekampt met een verslaving, ondersteunen in hun
herstelproces.
Naast het verslavingsprobleem zelf, zijn er vaak op andere
(leef)gebieden ook problemen ontstaan. Door de verslaving
is er vaak weinig aandacht voor andere zaken en uit zich dat
door verstoorde relaties, problemen op het werk, problemen
ten aanzien van geldzaken, etc. etc. Zaken die het herstelproces c.q. het loskomen van verslaving verstoren. Van de contacten die wij hebben, horen we dat onvoldoende zicht en
grip op administratie en financiën vaak voor veel ellende
zorgt.
Wij, als Addict for Addicts (A4A), richten ons daarom met
name op administratieve en financiële problemen. Het is een
praktisch probleem en daardoor goed op te pakken, maar ook
een wezenlijke zaak. In eerste instantie ondersteunen we met
het op orde brengen van de post, c.q. de administratie, zodat
er inzicht ontstaat in de financiële situatie en hoe ernstig het
is. Daarnaast begeleiden we bij de te nemen stappen om uit

problemen te blijven/te komen. Als er op dit gebied stabiliteit ontstaat, kan ook het herstelproces met succes afgerond
worden en er weer een behoorlijke manier van leven ontstaan.
We doen dit voor iedereen die te maken heeft met een verslaving, zowel diegene die bezig zijn met hun herstel/
afkicken als degene die nog niet zover zijn. Voor de laatste
kan dit zelfs de weg openen en leiden naar herstel.
Wil je weer wat grip op de situatie en controle over je administratie? Met jullie samen proberen we de zaken weer
inzichtelijk te maken. Aarzel niet om contact met ons op te
nemen.
We zijn te bereiken via het contactformulier op onze website: www.addictsforaddicts.nl
of telefonisch op 06-10228501.
Stichting Addicts for Addicts

Wandelen in de wijk! Van blokje om in de eigen buurt tot een rondje in de wijk.
Lekker dicht bij huis wandelen. Van blokje om in de eigen
buurt tot een rondje in de wijk. Met een kant en klare route
op stap. In totaal liggen er 38 routes voor u klaar verdeeld
over ’s-Hertogenbosch Noord, ’s-Hertogenbosch ZuidOost, ’s-Hertogenbosch West en Rosmalen.
De afstanden van de routes zijn verschillend: 3, 5 of 7 kilometer. U kiest uw eigen afstand. U kiest ook uw eigen tijd:
‘s-morgens, ’s-middags, ’s-avonds na het eten. “In plaats
van bij elkaar op de koffie, samen aan de wandel in uw eigen tempo. Koffie mee of koffie toe”.
De routes zijn straat voor straat uitgeschreven en ook uitgetekend op een kaart. Plattegrond en beschrijving kunt u gratis lenen bij de startpunten. De eerste keer dat u gaat wandelen ontvangt u een stickerkaart. Bij het terugbrengen van
de plattegrond ontvangt u een sticker op uw stickerkaart.
Een volle kaart geeft recht op een leuke attentie!
Voor ’s-Hertogenbosch Zuid-Oost kunt u voor de routes
terecht bij Lunchcafé In de Roos aan de Zuiderparkweg
282, Wijkcentrum De Stolp aan de Rijnstraat 497 en Café
De Sjang aan de Graafseweg 141.
Wandelen in een andere wijk mag natuurlijk ook. Voor alle
startpunten en routes en het gratis downloaden van routes
zie https://www.s-port.nl/wandelroutes.
Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met:
Maaike Schneider, Consulent Sport en Bewegen gemeente
’s-Hertogenbosch, 073 615 9776
m.schneider@s-hertogenbosch.nl

Ben jij Gastvrij en wil je erbij?
Stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch heeft altijd plaats
voor enthousiaste mensen die op vrijwillige basis een bijdrage willen leveren aan het welslagen van onze activiteiten.
Onze gastheren en gastvrouwen staan op strategische punten in de stad om bezoekers en Bosschenaren van de nodige
informatie te voorzien. Hiervoor is geen specifieke opleiding
of ervaring nodig. Je vindt het leuk om mensen te helpen en
hen te informeren en je bent een aantal uren per maand beschikbaar. Daarnaast is het belangrijk dat je liefde voor de
stad hebt en interesse hebt in wat er in en om de stad gebeurt.
Van onze busjes wordt inmiddels dankbaar en veelvuldig gebruik gemaakt. Ze rijden een vaste route door de stad. Wij
kunnen nog chauffeurs gebruiken! Voor de functie als berijder op de gratis hop-on/hop-off busjes vragen we uiteraard
een geldig rijbewijs B. Na een korte instructie door een van
onze ervaren chauffeurs kun je aan de slag.
Vrijwillig is niet vrijblijvend! Via een eenvoudig roostersysteem
kun je je eigen dagdelen vastleggen.
Wil je meer informatie of jezelf inschrijven ga dan naar
www.gastvrij-shertogenbosch.nl

Wethouder Paul Kagie sluit Zomerschool55+ af
Het is weer voorbij die mooie Zomerschool!
Op vrijdag 4 augustus sloot de wethouder onze Zomerschool af.
Een leuk initiatief vond de wethouder, dat zeker moet worden gecontinueerd volgend jaar. De Zomerschool die 3 weken duurde,
bood aan ruim 430 unieke deelnemers die aan 1179 activiteiten deel
hebben genomen, gemiddeld 3 per deelnemer, een unieke gelegenheid om eens kennis te maken met een nieuwe uitdaging. 20% van
de bezoekers was man en 12% ouder dan 80 jaar. 50% van de deelnemers is tussen de 65 en 75 jaar. Dit alles onder leiding van een
kernteam dat bestaat uit vrijwilligers en met behulp van 26 gastvrouwen en gastheren die alles in goede banen probeerden de leiden. Niet te vergeten onze 56 gastdocenten die geheel vrijwillig
hun kennis graag willen overbrengen aan onze senioren.
Via een enquête konden alle deelnemers een “rapportcijfer” geven:
gemiddelde cijfer voor de activiteiten is een 8.3. Uitschieters waren
het bezoek aan de Rosmalense Molen en Ervaar de huizen van de
stad, waarbij we op bezoek mochten bij het stadhuis en het stadskantoor. Ook het bezoek aan de brandweer en een wijnproeverij
scoorden boven de negen. De busdagtocht door de Ooijpolder werd
door velen gewaardeerd met een 10. Dus volgend jaar weer.
Van de deelnemers was er veel lof voor alle vrijwilligers, zowel de
gastdocenten als de gastheren en gastvrouwen. In de enquête gaven
zij ook aan vooral de Zomerschool te bezoeken om kennis te maken
met nieuwe activiteiten. Het deelnemen aan een gezellige activiteit
en het kennismaken met nieuwe mensen scoorden resp. de tweede
en derde plaats als het ging om doelen om de Zomerschool te bezoeken.
Op de feestelijke slotmiddag niet alleen een kleine expositie van
gemaakte creaties, waaronder prachtige geboetseerde schalen, leuke
houten decoraties, boekbindjuweeltjes en gequilte schaaretuitjes,
maar ook een optreden van de toneelgroep die twee ochtenden met
elkaar bezig is geweest. Natuurlijk zingen we een aantal canons met
de deelnemers en de gastdocente van Zing met ons mee en luisteren
we naar een blog van Koosje de Leeuw, die haar schrijftalent heeft
gebruikt om een aantal activiteiten in woord weer te geven.
Op de achtergrond een presentatie van foto en filmfragmenten die
laten zien wat er in deze drie weken is gebeurd. Opvallend zijn de
lachende gezichten: de Zomerschool heeft weer een hoop plezier
gebracht. Op naar de 9e editie....

