
De lezing betreft een landschapsbiografische en historisch 

ecologische beschouwing over de geschiedenis van ’s-Her-

togenbosch en zijn relatie tot de grote rivieren. We maken 

een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de 

landschappen, de tektoniek, de rol van Maas en Rijn en de  

vestiging van de eerste mensen op de dekzandrug. We vol-

gen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omge-

ving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen. Jan 

vertelt tijdens deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter 

de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol 

speelden bij de wijze waarop de mensen het landschap in-

richtten. Speciaale aandacht gaat uit naar de culturele codes 

die het leven van de bevolking beheersten en van grote in- 

vloed waren op de beslissingen die werden genomen. Zij 

bepaalden de demografische veranderingen en de wijze 

waarop het landschap vorm kreeg. Het landschap rondom 

’s-Hertogenbosch kent een lange en zeer tumultueuze ge- 

schiedenis. Natuurkrachten van tektonische aard, wind en 

water droegen bij aan de vormgeving. De mens voegde er 

elementen aan toe, maar de mens deed er soms ook afbreuk 

aan. De lezing geeft een overzicht van de ontstaansgeschie-

denis van het landschap rond ’s-Hertogenbosch. 

    Jan Nillesen is gepensioneerd onderwijzer die in zijn 

werkzame leven gewerkt heeft in de dorpen aan de Maas. 

Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar natuur-

studie en aardkunde. Daarbij was hij actief in de Koninklij-

ke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV, IVN 

en Werkgroep Geologie en Landschap. In 2013 werd aan 

hem door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 

Vereniging de ARJA-prijs uitgereikt voor de meest samen-

hangende beschrijvingen van natuur en landschap.  

 

Bedankt 
 

In de laatste nieuwsbrief 

van dit jaar bedankt 

Wijkraad Zuid alle wijk-

bewoners en professio-

nals die zich in het afge-

lopen jaar met enthousi-

asme hebben ingezet 

voor onze wijk Zuid en 

hopen dat wij wederom 

in 2018 op hun inzet mo-

gen rekenen. Bestuur van 

Wijkraad Zuid wenst U 

prettige Kerstdagen en 

een gezond en voorspoe-

dig 2018. 

NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS     

    BRIEFBRIEFBRIEFBRIEF    
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voor bewoners van Zuid 

GEEN OPENBARE WIJKRAADVERGADERING 12 DECEM-
BER MAAR EEN WIJKSCHOUW 
 

Het doel van de wijkschouw is om te bekijken waar er eventuele zaken in onze wijk verbe-

terd kunnen worden, b.v. op het gebied van verkeer, verlichting, groenvoorzieningen en 

speelplaatsen. De wijkschouw gaan we op de fiets doen met o.a. Marie-Louise (wijkmana-

ger) Raymond van der Heijden (wijkagent) Jan van den Broek (wijkteamleider) Rens van 

Zwieten (verkeersdeskundige) Marleen Bordat (wijkbeheerder Brabantwonen) en Stadstoe-

zicht. Ook kunnen belangstellenden wijkbewoners mee fietsen en situaties aangeven om 

daar eens naar te gaan kijken. We starten om 19.30 uur bij In de Roos en komen na de wijk- 

DINSDAG  12 DECEMBER 2017  
AANVANG 19.30 UUR.  

START VAN DE WIJKSCHOUW 
BIJ IN DE ROOS  

schouw terug bij In de Roos om nog eens zaken wat uitgebreider 

te bespreken. Dat wil niet zeggen dat de wijkraad alles wat uit de 

wijkschouw komt zomaar kan oplossen.  Als er wijkbewoners zijn 

die niet mee kunnen fietsen en die aandacht willen voor een be-

paalde situatie kunnen dat melden via:  

e-mailadres info@wijkraadzuid.nl of 073-6132310. 

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.   
 

 WOENSDAG  6  DECEMBER  2017 
      Riet van Laake en Guus Wesselink:  Een bewogen     voet-

tocht 
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. Vijf-

entwintig jaar later waagt de bevolking erover te praten. Het echt-

paar tekende openhartige verhalen op in dit vroegere Oost-

Duitsland. Over die indrukwekkende wandeltocht én de interviews 

schreven beiden hun nieuwe boek: ‘Over prikkeldraad en zege-

ningen’.  Zie hun website: www.viervrijevoeten.nl    
   Guus Wesselink: politie, verzekeringswereld, Meld Misdaad 

Anoniem e.a. Riet: maatschappelijk werker, vooral bij relatiepro-

blemen. Allebei sportief en allebei houden ze van wandelen in de 

vrije natuur. 

 

 WOENSDAG  3  JANUARI  201 
Jan Nillesen: De Maas, van open riool naar natuur-      
paradijs 

PROGRAMMA SENIORENMIDDAGEN 
2017-1018 



 
WOENSDAG  7  FEBRUARI  2018 

 Ineke Strouken:  De geschiedenis van onze eet- en 
drinkgewoonten   

Waarom kent de gemiddelde Nederlander meer dan vier 

stamppotten en wordt er in de winter erwtensoep gegeten? 

Waarom houden Nederlanders van zoute haring en zoute 

drop, terwijl men in het buitenland daarvan gruwelt? Waar-

om gaan er op verschillende plaatsen in Brabant op 6 janua-

ri driekoningenzangertjes langs de deur? Het heeft alles te 

maken met onze culinaire geschiedenis. Nu is het normaal 

dat je het hele jaar genoeg te eten hebt en dat je zelfs in de 

winter verse groenten kunt kopen. Toch is het nog maar 

ruim 120 jaar geleden dat met de uitvinding van het wecken 

een eind kwam aan de honger. Voor die tijd waren de men-

sen de hele zomer in de weer om voldoende voedsel in de 

winter te hebben. En ook nog voedsel dat lang goed bleef. 

Het vullen van de kelder was een intensieve taak die op 

Sint Maarten (11 november) klaar moest zijn. Drogen, ro-

ken, pekelen, inkuilen, onder vet of op zuur zetten, konfij-

ten waren conserveringsmethoden die elke vrouw kende. 

Onze culinaire geschiedenis heeft alles te maken met wat er 

aan vlees/vis en groente voorhanden was, op welke manier 

men het goed kon houden en welke methoden men had om 

het te bereiden. Op een open vuur kook je namelijk heel 

anders dan op het fornuis dat in de 19de eeuw zijn intrede 

deed. De culinaire geschiedenis is ook zichtbaar in onze 

jaarfeesten. Nog steeds eten wij speculaas met Sinterklaas 

en is Kerstmis het feest van uitbundig eten. Dit alles heeft 

een historisch verhaal dat Ineke u gaat vertellen. 
       Ineke Strouken was directrice van het Kenniscentrum 

Immaterieel Erfgoed Nederland en haar voorganger Neder-

lands Centrum voor Volkscultuur. Ze is ruim 32 jaar lang 

voorvechtster van traditie en volkscultuur geweest. 

 
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-

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. 

 

Vele mooie projecten zijn dit jaar gehonoreerd t.w. kinder-

activiteiten in de buurt Meerendonk, kindervakantiewerk 

Zuid, kinderfestijn, uitstapje voor deelnemers van de huis-

kamer Zuiderschans, buurtevenement in de componisten-

buurt, opzetten van een seniorencafé, kinderbouwdorp 

“Vlinderbroek”, organiseren van een koningsdag, enz. enz. 
 

 

Verslag OpenbareWijkraadvergadering 12-09-2017 
 
Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten,  Trude    

      Baert, Frans Baert, Ingeborg 

      Fick, Maartje Waars en  

      Jacques van Dijk  

                                                

Afwezige wijkraadsleden    :   -     
              
Gast                                       :  Gregory, ervaringsdeskun- 

  dige inbraakpreventie 

 

Wijkmanager    :   Marie-Louise Claessens 
 
Beheer Openbare Ruimte   :   Jan van den Broek 

 

Politie Brabant-Noord   :   Raymond van der Heijden

         (wijkagent) 

 
Stadstoezicht                        :   Henk Lambooij 

 

Politieke partijen                 :   - 
 
Bezoekers                             :   35 

 

Brabants Dagblad                :   -    
 
 
1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-

gadering en heet iedereen welkom. 

   

2. Vaststellen Notulen 06-06-2017 
 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Opmerking bij punt 4: Gedane aanpassingen zijn niet vol-

doende. Dit wordt opgepakt. 

 
3. Evaluatie van actiepunten die nog onze aan-
dacht hebben 

 

In het wegdek in de Limietlaan zitten grote gaten door diver-

sen bouwwerkzaamheden. Is opgelost. 

 

4. Mededelingen 
 
Binnenkort is er een inloopavond in verband met de komst 

van het hostel. 

  

Protix vestigt zich definitief niet op Zuid. 

  
Parkeervergunningen: 

Gebied Zuid: Volledig vergunningen gebied. 

Blauwe zones bij de Lucas Kerk, HAP Zuiderhoed en de 

Sporthal aan de Weberstraat. 

 
Gebied Baseldonk: van der Nootstraat, Brugmanstraat en 

Henric Spieghelstraat worden toegevoegd aan het vergun-

ningengebied.   
 

Vanuit bezoekers komen er veel persoonlijke vragen m.b.t. 

het vergunningenbeleid. Deze bezoekers hebben de contact- 

 

Vergaderdata van de komende openbare 
wijkraadvergaderingen 

   

dinsdag 12 december 2017 

dinsdag 6 maart 2018 

dinsdag 5 juni 2018 

dinsdag 11 september 2018 

dinsdag 11 december 2018 

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos” 

aanvang 20.00 uur in zaal 1. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 

-We gaan dit voorleggen bij de verkeersdeskundige. 

*Wanneer wordt het gras bij de basisschool Bossche Broek 

Zuid gemaaid?                                                                          

-Deze grond is van de school. Hier doet de gemeente niets 

aan. 

*Als het gras gemaaid wordt, kunnen dan eerst de grote stuk-

ken vuilnis worden opgeruimd?                                               

-Dit is wel de bedoeling. 

*Wie zorgt er voor het onderhoud van de brandgangen?        

-De woningbouwvereniging of de VVE. 

*De dode bomen in het Zuiderpark worden eind november 

verwijderd. 

7. 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 december 2017.  

 

Sfeervol concert "Winter Glow" 
 
Op zaterdag 9 december brengt het barbershopkoor Duke-

town Ladies u een sfeervol en afwisselend concert van 20.00

-22.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Sint-Lucaskerk, Zuider-

parkweg 301, 5216 HB 's-Hertogenbosch. Ingang en parke-

ren: César Francklaan. Gastoptredens worden verzorgd door: 

fluitensemble Fluitenkruid en zang/gitaarduo Trunk Size 

Music. Toegangsprijs: € 8,= incl. pauzeconsumptie. Kaarten 

te reserveren op: DLpenningmeester@gmail.com. Na afloop 

is er een gezellige zgn. 'afterglow' onder het genot van een 

hapje en een drankje. 

Informatie: Tryntsje van Vessem 

(tryntsjevanvessem@gmail.com, 06-23717874) 

 

gegevens ontvangen van de afdeling Beheer Openbare 

Ruimte. Zo kunnen ze hun persoonlijke problemen delen en 

samen zoeken naar een op maat gemaakte oplossing. Beheer 

Openbare Ruimte: Rens van Zwieten, 073-6155681 of  

openbareruimteverkeer@s-hertogenbosch.nl 

 
5. Inbraakpreventie 
 

Gast is Gregory, 30 jaar en tot 5 jaar geleden een “grote 

boef”. Na een verblijf in de gevangenis is hij uit het wereld-

je gestapt en geeft hij nu alweer 3 jaar presentaties over in-

braakpreventie en spreekt hij op scholen en in gevangenis-

sen. 

 

Door het laten zien van een aantal foto’s worden we meege-

nomen in een ronde langs beveiligde en minder beveiligde 

huizen.  

 

Een aantal tips: 

*Gebruik inbraakstrips bij voordeuren en monteer deze goed 

*Gebruik nieuwe sloten met keurmerk. 

*Gebruik licht (bewegingssensor) en geluid (honden). 

*Let op elkaar: Sociale controle. 

*Draai en kantelramen liever ook sluiten. Deze kun je naar 

binnen duwen. 

*Gebruik plakfolie op de voordeur om zo post uit het zicht 

te houden. 

 

Auto inbraken: 

*Zet de auto in het zicht en in het licht. 

*Laat het handschoenenkastje open staan. 

*Let er op dat sleutels van nieuwe auto’s te kopiëren zijn. 

*Leg de autosleutels in huis uit het zicht. 

 

6. Rondvraag 

*Waren er twee activiteiten tegelijkertijd op de Pettelaarse 

Schans? 

-De wijkraad heeft hier niets over vernomen. 

 

*Tip: Mocht je de nieuwsbrief van de gemeente niet goed 

kunnen lezen: Via de website kun je een bestand downloa-

den welke je op elke grote kunt bekijken. 

 

*Meerdere malen voorgekomen dat de plaats van de visboer 

op donderdag bezet is door auto’s. 

-Als dit gebeurt: Stadstoezicht bellen, deze kunnen auto’s 

laten verplaatsen. 

 

*De groenteboer komt niet meer terug op de zaterdagmarkt. 

 

*Is het mogelijk om van de Hertog Hendriksingel een een-

richtingsstraat te maken? De weg is eigenlijk te smal voor 2 

rijrichtingen en geparkeerde auto’s. 

BUURTPREVENTIE DEN BOSCH ZUID 
e-mail: buurtpreventieteamzuid@gmail.com 

www.facebook.com/buurtpreventiedenboschzuid 



Seniorencafé MEERENDONK 
 
Wanneer: Elke tweede donderdag van de maand in de BBS. 

Waar: Nieuw Zuid vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur. 

Kosten: € 1,00 p.p. per keer. 

Aanbeveling: gebruik van 1 consumptie. 

Wat heeft het seniorencafé naast gezelligheid in huis? 

Kaartspellen, bridgesets, schaken, dammen, sjoelen, bord-

spellen, biljarten en gezellig een praatje maken met buurtbe-

woners. Donderdag 14 december is er weer het seniorencafé. 

 
GRAAG ZIEN WE U IN HET SENIORENCAFÉ! 
Voor meer informatie: 

Joop Stoop 06 12 10 21 28 

Chris Klaassen 06 48 01 68 43 

 

Huiskamer Zuiderschans officieel geopend  

Onlangs werd de Huiskamer Zuiderschans aan het Swee-

linckplein 13 officieel door wethouder Paul Kagie geopend. 

De huiskamer is bedoeld voor ouderen in de wijk Zuid die 

behoefte hebben aan gezelschap en activiteiten. De huiska-

mer wordt begeleid door vrijwilligers van Divers in samen-

werking met Van Neynsel. 

Info: 073-6124488 of mail naar b.aatifafendi@divers.nl 

 
Belangrijke telefoonnummers en adressen: 
 

Wijkagent voor Zuid: Raymond van der Heijden 

06-10413623 

 

Wijkplein Nieuw Zuid 

Jac. Van Looystraat 5 tel.  073-8225285 

 

Wijkmanager Marie-Louise Claessens  073-6155621 

lmc.claessens@s-hertogenbosch.nl   

Buurtevenement 
 
Op zaterdag 9 december is het weer zover. Feest voor de 

buurt bij “In de Roos”. Dit maal is het 4 de Winter. Met het 

thema kerst. 
Zoals inmiddels traditie is, kan men onder het genot van 

een hapje, een drankje en muziek, samen gezellig bezig 

zijn. Er is de mogelijkheid om houten voorwerpen voor de 

kerst te versieren. Ook kan er aardewerk versierd worden 

en/of een bloemstukje worden gemaakt. Glazen potjes pim-

pen voor een kerstlichtje en kerstkaarten maken, zal ook 

mogelijk zijn.  

Zoals gebruikelijk is er een springkussen voor de kleintjes 

en zal Stalhouderij Laheij weer aanwezig zijn. Ditmaal met 

de arrenslee. Kortom, het belooft weer een gezellige mid-

dag te worden. Hopelijk bent U erbij aanwezig. Zaterdag 9 

december, van 13.00 tot 17.00 uur bij “In de Roos”. 

 

Inbraken met gebruik containers 
 

Inbrekers maken 

nog steeds gebruik 

van de containers 

die aan de straat 

staan om b.v. op de 

balkons van apparte-

menten te komen en 

vervolgens in te bre-

ken. 

Het buurtpreventie-

team ziet nog steeds 

vele grijs en groen- 

containers laat in de 

avond langs de weg 

staan die al geleegd 

zijn en niet door be-

woners zijn binnen 

gehaald. 

Het buurtpreventie-

team ziet ook dat die 

containers in brand-

gangen staan waar 

inbrekers gebruik 

van maken om op platte daken te klauteren en vervolgens 

weer in te breken. 

 

Advies van het buurtpreventieteam is: haal de containers 

binnen zodra ze geleegd zijn om inbrekers niet de gelegen-

heid te geven om op een makkelijke manier ergens op te 

klimmen. 


