
chitecten, schilders, beeldhouwers, filmers, musici en 

schrijvers maakten er mooie sier mee. Tijdens deze middag 

proberen we de Metamorfose, die als inspiratiebron gold en 

nog geldt, via beeld en geluid te laten zien en horen.  

Natuurlijk komen stromingen in de kunst hierbij op natuur-

lijke wijze aan de orde. Eigenlijk is de hele westerse kunst-

geschiedenis ondenkbaar, in ieder geval een stuk saaier, 

zonder Ovidius. Richard Verstappen gaat ons dat bewijzen! 

     Richard Verstappen was 30 jaar docent bij de Grafische 

school en later Sint Lucas. Hij is sinds kort met pensioen. 

Hij verzorgde o.a. de lessen: kunstbeschouwing, vormge-

ving, fotografie en typografie. 

                              

WOENSDAG  3 april 2019  
                  Jan de Hoogh: 

                    LAND-ART 
Land-art is een stroming in de kunst waarbij het landschap, 

de omgeving van het kunstwerk, een essentieel onderdeel 

vormt van het kunstwerk (omgevingskunst). Gemaakt dus 

voor één specifieke plek, waarbij de geschiedenis van die 

plek een belangrijke rol speelt. Er zijn verwijzingen naar de 

prehistorie en er is verwantschap met de romantiek, b.v. 

met de schilder Wiliam Turner. 

Werken uit deze stroming behoren tot de grootste kunst-

werken ooit gemaakt en bevinden zich vaak op moeilijk 

bereikbare plaatsen, ver van de bewoonde wereld. Veel van 

deze werken bevinden zich in de V.S., maar ook Nederland 

bezit enkele belangrijke werken. 

     Jan de Hoogh is afgestudeerd aan de Kunstacademie, 

werkt in eigen atelier en gaf les. Daarnaast begeleidt hij 

cultuurreizen naar diverse Europese steden, o.a. naar Bar-

celona en naar de koningssteden Fès en Meknes in Marok-

ko. 

 

Start Dementievriendelijke gemeenschap in onze wijk 

 

Steeds meer mensen met dementie blijven thuis wonen en 

maken deel uit van de gemeenschap. Als we deze mensen 

goed benaderen, vormen we met elkaar een dementievrien-

delijke gemeenschap. Op initiatief van de gemeente Den 

Bosch, Favent, Alzheimer Nederland-Den Bosch, van 

Neynselgroep en betrokken burgers is op 24 januari de start 

gemaakt met de dementievriendelijke gemeenschap Den 

Bosch Zuid. 

 

De meeste mensen die de indicatie Alzheimer of dementie 

te horen krijgen leven nog ruim 7 jaar. Veelal gewoon 

thuis, midden in de samenleving. Hoe gaan wij zorgvuldig 

en mensvriendelijk met mensen met dementie en hun naas-

ten om? Samen met ruim 50 betrokken bewoners en pro-

NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS     

    BRIEFBRIEFBRIEFBRIEF    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jaargang 17 nr. 1 

 

  Februari 2019 

 
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 

voor bewoners van Zuid 

Veilig Verkeersweek 2019 

 
De Wijkraad organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Politie, 

Stadstoezicht en Realisatie Beheer Openbare Ruimte voor de drie en twintigste 

keer een Veilig Verkeersweek van maandag 8 t/m vrijdag 12 april. Wijkraad Zuid 

zal woensdag 3 april wederom aan de deelnemende basisscholen, Het Bossche 

Broek Zuid en De Vlindertuin, de fietskeuringen verzorgen. Woensdag 4 april 

wordt op de scholen het landelijke theoretisch examen afgenomen en donderdag 11 

april zal de opgedane kennis, voor wat betreft het praktijkgedeelte, worden ge-

DINSDAG  12 MAART 2019  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

toetst. Ter afsluiting is er woensdag 17 april van 09.30 tot 

11.30 uur een eindmanifestatie bij “In de Roos” waar de 

examenkandidaatjes aan een verkeersquiz deelnemen. De 

diploma’s worden dan uitgereikt door de wethouder. In de 

Verkeersweek zullen verschillende verkeerscontroles in de 

wijk worden uitgevoerd. 

 

Programma Seniorenmiddagen 2018-2019 

 
Onder de vlag van Stichting Wijkraad Zuid heeft de Com-

missie Seniorenmiddagen ’s-Hertogenbosch  Zuid weer een 

programma weten samen te stellen met diverse onderwer-

pen op verschillende gebieden. In dit programma treft u 

zeven presentaties aan die in de komende maanden gehou-

den zullen worden. De diverse onderwerpen zijn uitgezocht 

en voorbereid, rekening houdend met actualiteit en interes-

se van senioren. De sprekers worden uitgekozen op grond 

van deskundigheid, spreekvaardigheid en presentatie.  

 

Plaats:      SCC “In de Roos” Zuiderparkweg 282  

                 ‘s-Hertogenbosch. 

Wanneer: de eerste woensdag van de maand, behalve in            

       januari: de tweede woensdag. 

Tijd:       14.30 uur tot 16.30 uur. 

Periode:    van oktober tot en met april. 

Entree:      € 5,00 p.p. Dit is inclusief 1 x koffie of thee in 

       de pauze.  

 

WOENSDAG  6 maart  2019 
                   Richard Verstappen: 

         Metamorfose door de eeuwen heen 

De Romeinse dichter Publius Ovidius Naso, Ovidius zoals 

hij het meest genoemd wordt, schreef mythologische verha-

len in het jaar 8 na Christus. Deze verhalen zijn beschreven 

in een uit 15 delen bestaand Latijns dichtwerk.  

De schijnbaar losjes geschakelde “gedaanteverwisselingen” 

van goden en helden, van het begin der tijden tot de vergod-

delijking van Julius Caesar, gelden als de invloedrijkste 

fictie na de Bijbel en de epen van Homeros Tuinar- 



 

fessionals zijn we in de Zuiderschans gestart met de vraag: 

Hoe kunnen we juist in de dagelijkse dingen van betekenis 

zijn? De dementievriendelijke gemeenschap is een bewe-

ging van mensen, door mensen en voor mensen. De volgen- 

de bijeenkomst is in maart. Iedereen is daarbij van harte 

welkom. Wilt u ook deelnemen? U bent van harte welkom, 

meldt u aan via a.putters@divers.nl. U kunt al onze activit-

teiten ook ieder kwartaal terugvinden in deze Nieuwsbrief.    

 

Mensen maken samen een vriendelijke wijk. Doet u ook 

mee? Vriendelijk voor elkaar zijn lijkt zo vanzelfsprekend. 

Naar elkaar omzien, een praatje maken of aanvoelen als het 

niet zo goed met uw buurman of buurvrouw gaat. Soms ziet 

u iemand die even niet lijkt te weten waar hij of zij is. Een 

klein geheugensteuntje, een vriendelijk woord of gewoon 

even vragen wat er is kan al enorm helpen. Juist in een wijk 

waar jong en oud samenwonen, wonen ook steeds meer 

mensen met dementie. Ook zij blijven graag zo lang moge-

lijk in hun eigen huis en in hun eigen wijk wonen. Hoe kun-

nen wij met elkaar zorgen voor een vriendelijke wijk waar-

in voor iedereen plaats is? Zodat ook mensen met dementie 

of andere beperkingen zo lang mogelijk van het leven kun-

nen blijven genieten. In onze wijk Zuid willen we daar sa-

men aan werken. Met tal van activiteiten en vooral ook oog 

hebben voor elkaar. 

 

Openbare wijkraadvergadering dinsdag 12 maart 

 
De agendapunten waren bij het drukken van deze nieuws-

brief nog niet bekend. 

Twee weken voor een openbare wijkraadvergadering wordt 

de agenda op onze website, Twitter en Facebook pagina 

bekend gemaakt. 

 
Verslag OpenbareWijkraadvergadering 11-12-2018 
 

Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten,  Trude    

      Baert, Frans Baert,   

      Maartje Waarts, Jacques van  

      Dijk, Marie-Claire van Dijk 

      Phyllis Winkens en Wil van 

      den Heuvel 

 

Afwezige wijkraadsleden    :   Ingeborg Fick (mb) 

 
Gast                                       :  Yvette Osinga & Kars  

          Veling, Project Idylle 

          Anine Vloedgraven & Anita 

          Putters, Zuid een dementie

          vriendelijke gemeenschap 

          Jasper Maas, Vaste planten

          tuin Zuiderpark 

 

Wijkmanager    :   Marie-Louise Claessens 

 

Beheer Openbare Ruimte   :   Jasper Maas 

 

Politie Brabant-Noord   :   Afwezig (mb) 

 

Stadstoezicht                        :   Henk Lambooij 

 

Politieke partijen                 :   - 

 
Bezoekers                             :   28 

 

Brabants Dagblad                :   -    

 

1. Opening 
 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadver-

gadering en heet iedereen welkom. 

   

2. Vaststellen Notulen 11-09-2018 

 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Evaluatie van actiepunten naar aanleiding van 

vorige vergadering  

 
Verzakking Van Ruusbroecstraat. 

Helaas is dit punt blijven liggen. 

Plaatsing vaste papiercontainer aan de Hertog Hendriksin-

gel? 

Melder is onbekend, maar iedereen kan gebruik maken van 

de containers. 

 

4.  Project Idylle 
 
Idylle is een stichting welke helpt bij het aanleggen van in-

heemse, bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen.  

In de stad is veel groen, maar weinig goede grond voor be-

stuiving. Door een uitbreiding van het aantal bloemrijke 

graslanden wordt ’s-Hertogenbosch aantrekkelijker voor bij-

en en vlinders. Het idee voor het aanleggen van een Idylle 

bij de flats aan de Socrateslaan zijn ontstaan bij een bewo-

ner. Deze heeft het draagvlak bij de medebewoners gepeild 

en dit blijkt te bestaan. Er staat een overleg gepland met de 

gemeente, om te praten over het onderhoud. Stichting Idylle 

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 

   

dinsdag 12 maart 2019 

dinsdag 4 juni 2019 

dinsdag 10 september 2019 

dinsdag 10 december 2019 

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos” 

aanvang 20.00 uur in zaal 1. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 



 

Dit heeft te maken met het oneigenlijk gebruik van de kor-

ven (restafval wat erin komt).  

Jasper gaat navraag doen of er in specifieke gevallen een uit-

zondering gemaakt kan worden.  

 

De glijbaan bij de dierenweide wordt in de zomer te heet. 

Kan deze worden vervangen door b.v. plastic? Of zijn er an-

dere oplossingen mogelijk?  

Jasper gaat hier mee aan de slag. 

 

Graag meer handhaving van fout parkeren in bochten en op  

de stoep in onder andere de Van der Nootstraat.  

Dit levert gevaarlijke situaties op. Vooral als het (werk) bus-

jes betreft. 

 

Verkeerveiligheid: Na gesprekken met de gemeente komt er 

een zebrapad bij BBS Zuid. Ook de situatie bij de speelplaats 

gaat opnieuw bekeken worden.  

 

Is er een reden voor dat op een andere locatie in Den Bosch 

meer afstand zit tussen de “nietjes”? Wordt er zo rekening 

gehouden met scootmobiels? Kan dit op Zuid ook verande-

ren. 

 

Op dit moment geen idee waarom dit op de andere locatie zo 

is. De zogenoemde ”nietjes” worden juist op bepaalde loca-

ties geplaatst om (brom)fietsers in hun snelheid te beperken.  

Er zijn tot op heden geen aanvragen van scootmobiel gebrui-

kers binnen gekomen om dit aan te passen. 

 

Bewoners van de Palestrinastraat/ Orlando Di Lassostraat 

melden zich in verband met toegenomen parkeerdruk.  

Er is al een gesprek geweest met o.a. Mw. Breugel van de  

gemeente, maar hier is geen reactie meer op gekomen.  

Er is onder andere een laadpaal geplaatst op een locatie 

waardoor er nu 2 parkeerplaatsen minder zijn.  

Voor de splitsing van een in twee parkeerzones op Zuid, par-

keerde veel bewoners aan de overkant van de Zuiderpark-

weg, in de Mozartsingel, maar dit mag nu niet meer. Met de 

aangedragen mogelijke oplossingen van de bewoners wordt 

niets gedaan. Wat kunnen ze nu nog doen? 

 

Voorzitter van de wijkraad gaat dit aankaarten bij de heer 

Rens van Zwieten, verkeersdeskundige. 

 

Is het mogelijk om bij de honden uitlaat velden afvalbakken 

te plaatsen? 

Jasper gaat hier mee aan de slag. 

 

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn 

of haar inbreng en wenst iedereen fijne kerstdagen en een 

gezond 2019. De eerst volgende vergadering is op 12 maart 

2019. 

 

Buurtzorg team Den Bosch binnenstad/zuid  
 

Buurtzorg team Den bosch binnenstad/zuid, is van de Zuider-

parkweg verhuisd naar: Chopinstraat 20, 5216 EW Den 

Bosch Telefoonnummer blijft: 06 1044 9000. 

 

 

 

 

 

 

Draagt bij aan de kosten voor de zaden. 

 

Punten vanuit bezoekers: 

Kan het ook een pluktuin zijn? – Ja, dit is zeker mogelijk. 

Is de JVN benaderd? – Ja, ook hier zijn gesprekken mee ge-

weest, maar ze hebben geen tijd om mee te werken aan dit 

initiatief. 

Hebben jullie het bestuur van de Heemtuin benaderd? – 

Nee, nog niet. 

Is er geld aangevraagd van het Wijk en Dorpsbudget? – Nee, 

nog niet. Dank voor de tip. 

 

5. Zuid een dementievriendelijke gemeenschap 

 
Anine en Anita vragen aandacht voor een nieuw te starten 

project. Ze willen graag in contact komen met bewoners 

(met en zonder dementie), mantelzorgers en belangstellen-

den. Ze willen een projectgroep samen gaan stellen waarbij 

ze voor Zuid, onder andere, de volgende vragen willen be-

antwoorden: 

Wat willen we gaan bereiken? 

Wat heeft Zuid (nog nodig)? 

 

Dit is een oproep om mee te denken: Waar liggen uw zorgen 

en behoeften? Aanmelden voor deze werkgroep kan via: 

a.vloedgraven@divers.nl   
 

6. Vaste plantentuin in het Zuiderpark 

 
De plantentuin wordt volledig vernieuwd. 

De grondwerkzaamheden zijn afgerond en er zijn al bollen 

geplant. Tussen maart en september komen deze uit.  

Daarnaast zal er ook een nieuw vaste planten mengsel wordt 

aangeplant.  

 

Jasper geeft aan dat er in Den Bosch veel mogelijk is, als het 

om “vergroening” gaat. Mocht u als bewoner groene ideeën 

hebben, kunt u zicht bij hem melden.  

 

Punten vanuit bezoekers. 

Is er rekening gehouden met regenval?  

Jasper gaat dit navragen en koppelt terug aan de wijkraad en 

bewoner.  

Waarom communiceert de gemeente dit soort mooie projec-

ten niet of nauwelijks?  

Wijkmanager gaat hier in de nieuwsbrief aandacht aan be-

steden.  

In de PC Hooftstraat loopt een initiatief voor een plantenvak  

(onderhoudsvriendelijk) met een vaste planten mengsel.  

Anine wil hier graag als wijkwerker bij betrokken worden. 

7. Rondvraag 

 
Waarom worden er geen bladkorven meer gefaciliteerd?  

Vooral nu er nog maar zelden bladzuigers langs komen.  



Privacyverklaring                                      Mei 2018                                                                     

 

Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is opgesteld voor iedereen die aan 

Stichting Wijkraad Zuid persoonsgegevens verstrekt. 

  

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

 

De persoonsgegevens die worden verzameld, betreffen enkel 

de gegevens welke u aan Stichting Wijkraad Zuid heeft ver-

strekt indien ze nodig zijn voor het behandelen van de door u 

aangevraagde dienstverlening. 

     

WAAROM STICHTING WIJKRAAD ZUID GEGEVENS 

NODIG HEEFT 

 

Stichting Wijkraad Zuid verwerkt uw persoonsgegevens om 

telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact 

met u op te kunnen nemen in verband met de door u aange-

vraagde dienstverlening.   

  

HOE LANG STICHTING WIJKRAAD ZUID GEGEVENS 

BEWAART 

 

Stichting Wijkraad Zuid bewaart uw persoonsgegevens niet 

langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden in ieder ge-

val niet langer dan een jaar bewaard. 

  

DELEN MET ANDEREN 

 

Stichting Wijkraad Zuid verstrekt uw persoonsgegevens al-

leen met uw toestemming aan derden indien dit nodig is, of 

om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

  

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

 

Via de website van Stichting Wijkraad Zuid worden algeme-

ne bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden ge-

bruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websi-

te. 

  

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te cor-

rigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, cor-

rectie of verwijdering sturen naar info@wijkraadzuid.nl die 

zo snel mogelijk op uw verzoek zal reageren. 

  

BEVEILIGEN 

 

Stichting Wijkraad Zuid neemt de bescherming van uw gege-

vens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 

en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

De website van Stichting Wijkraad Zuid maakt gebruik van 

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw per-

soonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 

zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer 

informatie wenst over de beveiliging van verzamelde per-

soonsgegevens, neem dan contact met Stichting Wijkraad 

Zuid 

 

 

 

Aanmelden van wijk en buurtevenementen 

 
Laat eens zien wat er in de wijk of in een buurt wordt geor-

ganiseerd. Om een evenement/activiteit aan te melden, ga je 

naar de website van wijkraad zuid. www.wijkraadzuid.nl 

Klik vervolgens op de Evenementen Kalender en klik on-

deraan de pagina op het envelopje om een evenement/

activiteit aan te melden. Zo kan iedereen zien wat voor eve-

nementen/activiteiten in de wijk plaatsvinden. 

 

Stichting Active Senioren  
De 10e Zomerschool komt eraan !! 

 

Alweer de tiende editie van de zomerschool voor 55+ in ’s-

Hertogenbosch en omstreken is in aantocht! Opnieuw drie 

volle weken! In de periode van 8 juli tot en met 26 juli bie-

den we ruim 90 workshops, presentaties en excursies aan, 

waarin “kennis maken met” op de voorgrond staat.  

Lekker aan de slag in de zomervakantie. Educatie, sport en 

bewegen, creativiteit en op pad in de omgeving: voor ieder-

een is er wel wat te halen.  

Op vrijdag 26 juli sluiten we af met een spetterende slot-

middag en wegens grote belangstelling vorig jaar is er ook 

deze keer weer een bus-dagtocht met diner! 

Programmaboekjes en inschrijfformulieren zijn vanaf half 

mei te vinden bij de Ontmoeting in Rosmalen, op de wijk-

pleinen, de sociaal culturele centra, de bibliotheken e.d.   

Maar de informatie is tegen die tijd ook te vinden op 

www.sasdenbosch.nl onder het kopje Zomerschool. Daar 

kun je nu alvast een kijkje nemen en nagenieten van de Zo-

merschool 2018 om alvast in de sfeer te komen!   

Dus hou vast rekening met afspraken in de zomer en hou de 

3 weken tussen 8 en 26 juli gereserveerd voor wederom een 

geweldige 10e editie van de Zomerschool 55+. 

 

Een brief van In de Roos 
 

Sluiting Lunchcafé In de Roos Den Bosch 

 

Beste wijkbewoners, gasten en gebruikers van In de Roos, 

 

Helaas moeten wij u mededelen dat we onze deuren, van-

wege financiële redenen, gaan sluiten. Dit vinden wij na-

tuurlijk ontzettend jammer. Vanaf 1 juli 2019 stoppen we 

met lunchcafé In de Roos en de verhuur van onze zalen. 

 

Wat betekent dit? 

Het pand zal in de verkoop komen, de bestemming is voor-

alsnog onbekend. Wijkbewoners, gasten die nu gebruikma-

ken van de activiteiten georganiseerd door de Stichting Ac-

tieve Senioren (SAS), particulieren, bedrijven en verenigin-

gen die regelmatig een ruimte bij ons huren, kunnen vanaf 1 

juli helaas niet meer bij In de Roos terecht. Met de klanten 

die een ruimte of het lunchcafé hebben gereserveerd na 1 

juli, wordt ook nog persoonlijk contact opgenomen door de 

medewerkers van In de Roos. 

 

Tot 1 juli zijn we u graag van dienst 

Natuurlijk gaan wij u tot 1 juli nog ontmoeten met de ener-

gie en kwaliteit die u van ons gewend bent. Wij danken u 

hartelijk voor uw vertrouwen in de afgelopen jaren en wen-

sen u veel succes toe bij het vinden van een andere passen-

de accommodatie voor uw activiteiten. Graag attenderen 

wij u op onze andere locaties: In de Roos Zaltbommel en de 

Raadskelder in Den Bosch. 

Tot zover de brief 


