NIEUWS
voor bewoners van Zuid

BRIEF

INLOOPAVOND. Dinsdag 8 september is er geen openbare wijkraadvergadering maar
een inloopavond. Wijkraad zou graag tijdens de inloopavond van wijkbewoners willen
weten of er verbeterpunten zijn voor de komende vijf jaar in onze wijk. En dat kan van
alles zijn. De bedoeling is dat de wijkraad alle aangeleverde verbeterpunten gaat inventariseren. Vervolgens worden de verbeterpunten gebundeld en besproken in de openbare
wijkraadvergadering d.d. 8 december wat mogelijk en niet mogelijk is. Wij kunnen als
wijkraad niet alles oplossen. U bespreekt de verbeterpunten op gepaste afstand aan tafel
met een wijkraadslid. Het wel of geen doorgaan vinden van de inloopavond heeft te
maken met maatregelen die worden genomen om het Coronavirus verder in te dammen. Kijk voor 8 september op onze website.

Helaas geen Veilig Verkeersweek Zuid 2020
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25 JAAR STICHTING WIJKRAAD ZUID
Ontstaan van de Wijkraad

Maar de kinderen van KC Zuiderster en de Vlindertuin hebben dit schooljaar wel hun theoretisch examen kunnen maken. Helaas zijn er n.a.v. de coronavirus geen fietsen gekeurd, is er geen praktisch examen afgelegd, is er geen
eindmanifestatie geweest met daarin de verkeersquiz en
uitreiking van de diploma’s door de wethouder.
Wellicht kunnen deze kinderen volgend jaar aansluiten bij
groep 7 en kunnen ze alsnog het praktisch examen afleggen
en dus ook aansluiten met de fietskeuringen en de eindmanifestatie. Volgend jaar kunnen we hopelijk een complete
Veilig Verkeersweek Zuid 2021 laten plaatsvinden.

Het college van B&W heeft op
24 oktober 1995 haar instemming gegeven aan de erkenning van de Stichting Wijkraad Zuid als officieel overlegorgaan. Hiermee heeft de wijk Zuid haar eigen Wijkraad
gekregen. De eerste openbare wijkraadsvergadering was
op 2 november 1995.
In deze vergadering was speciale aandacht voor verkeerstechnische problemen en parkeerproblemen in de wijk
Zuid. Het ging hierbij niet alleen om bestaande knelpunten
en problemen maar ook, zoals bleek tijdens de vergadering
van 9 oktober 1994, waar de gemeente diverse bouwplannen voor Zuid presenteerde, om eventuele toekomstige
knelpunten.
Bewoners konden vragen, problemen of ideeën tijdens de
vergadering naar voren brengen. Namens de gemeente was
Wethouder Claesen, wethouder van Verkeer aanwezig.
Namens de politie was dhr. Langenhuizen van het wijkteam aanwezig.

Fietsen leren
Wil je leren fietsen en weten hoe de verkeersregels zijn?
We willen in september na de zomervakantie weer starten.

Wat kan wel of niet in het Zuiderpark
Wijkraad zou graag van wijkbewoners en specifiek van
omwonenden van het Zuiderpark willen weten wat voor
activiteiten wel of niet georganiseerd kunnen worden in het
Zuiderpark. In de evenementenkalender 2020 was al een
evenement gepland in het Zuiderpark dat door Corona niet
heeft plaats gevonden. In een gesprek met de organisator
heeft de wijkraad bezwaar geuit om het evenement in het
Zuiderpark te houden. Wel aangegeven dat Zuid volgens de
gemeente een evenementen terrein heeft op de Pettelaarse
Schans. Wijkraad heeft nog een gesprek met de wethouder
wat wel en niet kan in het Zuiderpark.

DINSDAG 8 SEPTEMBER 2020
INLOOPAVOND
20.00-21.30 UUR IN
SPORT FOYER ZUID
INGANG PLATOSTRAAT 2

Meld je aan of vraag informatie bij buurtsportcoach José
van den Broek 06-52584108.

Opa, kom je buiten spelen?

WAT IS HET TOCH ALLEMAAL JAMMER…
Lieve kraamhouders en bezoekers van Zuid Rommelt: we
hebben de knoop door moeten hakken. Onze geliefde markt,
die mede zo leuk is door alle ontmoetingen tussen mensen
met allemaal verschillende achtergronden, schuift door naar
volgend jaar. Zó jammer. Maar we konden niet anders. Er
zijn weinig evenementen dit jaar. En laten wij dan Zuid
Rommelt doorgaan, lopen we het risico té veel mensen te
trekken. Wat normaliter nooit erg is natuurlijk, maar nu wel.
Die anderhalve meter kunnen we dan domweg niet waarborgen.

Ouderdom hoeft geen belemmering te zijn. Ziekte evenmin.
Dat ondervond ik ruim een jaar geleden toen ik via BLC
(Beatrix Lucas Combinatie) kennis maakte met
‘wandelvoetbal’. Elke woensdagmiddag, vanaf 14.00 uur,
tot en met de nazit – de fameuze derde helft – rond de klok
van 16.00 uur trappen wij een balletje op het Sportpark van
de Club van Zuid, in de schaduw van het provinciehuis, pal
aan de A2. ‘Iedereen is welkom,’ zegt bestuurslid seniorenzaken Gerry Donhuijsen van BLC, ‘ook als je al jarenlang
bij een andere club voetbalt, als je nog nooit gevoetbald
hebt, als je last hebt van ouderdomskwalen, of een slopende
ziekte. Bewegen en sociale verbondenheid staan bij ons
voorop. We zijn momenteel met een mannetje of tien, maar
we kunnen er nog wel tien gebruiken.’ Geneer je dus niet en
kom een balletje meetrappen met Gerry, Rini, Christ, Rob,
Frenk, Frans. Paul, Peer, Pierre, Stefan, Kees, Ons René en
mij, Frank. Geld hoeft geen probleem te zijn. Voor 135 euro
per jaar leef je waarschijnlijk langer en met meer plezier.
Tel uit je winst.

De gezondheid van iedereen gaat bij ons voor alles en wij
hopen dat jullie daar begrip voor hebben. Alle verkopers, die
al betaald hadden voor de huur van een of meerdere kramen
(eerst voor juni, daarna dus september) krijgen komende
week hun geld teruggestort. Want om iedereen te vragen
nóg een klein jaar te wachten, dat gaat ons te ver. Zouden
we komend voorjaar alsnog weer een markt kunnen organiseren, laten we dat natuurlijk op tijd weten. Dan krijgen al
onze vaste contacten als eerste een mailtje. Blijf vooral je
spullen tot die tijd even bewaren op zolder of in de kelder!
Blijf gezond en laat het ons via onderstaande adressen of via
de chat gerust even weten hoe het met je gaat!
Zuiderpassage Muziekcafé Lohengrin
Gemeente 's-Hertogenbosch Den Bosch Zuid

Seniorenmiddagen 2020-2021
De Seniorenmiddagen kunnen aankomend seizoen niet
doorgaan. Dit heeft te maken met de maatregel dat bijeenkomsten die binnen worden gehouden tussen de aanwezigen
een afstand moet worden aangehouden van 1½ meter. Deze
afstand is gezien de grote opkomst voor deze middagen in
de Sport Foyer niet te realiseren.

Bijeenkomsten van Wijkraad Zuid
dinsdag 8 september 2020 (inloop 20.00-21.30 uur)
dinsdag 8 december 2020 (openbare wijkraadvergadering
aanvang 20.00 uur)
bijeenkomsten van de Wijkraad vinden
plaats in:
Sport Foyer Zuid, Platostraat 2
genoemde data zijn onder voorbehoud.

Geachte bewoners van de Jacob van Maerlantstraat en omgeving
Enkele jaren geleden is de Internationale Schakelklas van
het Koning Willem I College gehuisvest in het schoolgebouw op nummer 4 aan de Jacob van Maerlantstraat. We
hebben destijds een informatiebijeenkomst georganiseerd en
hebben elkaar ontmoet. Wij hebben u verteld van de bijzondere doelgroep leerlingen die wij in onze school hebben.
Verder hebben we de bewoners uit de omgeving meerdere
jaren uitgenodigd voor onze kerstmarkt. Daar heb ik velen
van u gezien.
Wij gaan nu met pijn in het hart verhuizen met onze opleiding. Het Koning Willem I College heeft besloten om vanaf
1 augustus 2020 een andere opleiding in het gebouw te huisvesten.
Ik wil alle buurbewoners bedanken voor de prettige samenwerking en het goede contact.
Met vriendelijke groet, namens het personeel van de ISK,
Ine de kort-Kühnen, teamleider

Informatiemarkt Zuid Actief

Hou je van koken?

Beste wijkbewoners, helaas gaat de
Informatiemarkt Zuid Actief dit jaar
niet door. Het zou dit jaar de eerste
keer zijn en de werkgroep wil er graag
een jaarlijks terugkerende informatiemarkt van maken.
Maar er zitten veel haken en ogen aan het organiseren van
een informatiemarkt die Corona proof is.
Mensen willen met elkaar in gesprek, willen informatie ophalen of komen brengen, dus er is veel contact en dat is bijna onmogelijk met social distancing.
De werkgroep Zuid Actief streeft ernaar om volgend jaar
een mooie informatiemarkt neer te zetten, we houden jullie
op de hoogte! Voor vragen bel of mail naar Sami Sezin,
Wijkwerker van Buurtteam Zuid: samisezin@farent.nl of
0615446130.

En maak je anderen hier graag blij mee? Dan ben je bij
Thuisgekookt helemaal op je plek. Of je nu culinaire hoogstandjes maakt of juist ouderwetse Hollandse pot; als jij tegen kostprijs voor een buurtgenoot wilt en kunt koken doe je
diegene een groot plezier. Vaak juist met de simpele (en dus
goedkopere) gerechten. Meld je aan via bit.ly/kokworden en
we helpen je vanzelf op weg.

Lang Leve…! manifestatie op Zuid

Koken voor een vaste buurtgenoot
Als je bent aangemeld sturen we automatisch alle verzoeken
door van mensen uit jouw buurt die hulp nodig hebben
rondom de warme maaltijd. Je kunt per vraag bekijken of dit
bij jou past. Deze persoon rekent vervolgens op jou, maar je
kunt de afspraak altijd stopzetten of losse maaltijden afzeggen als het nodig is.

Misschien heeft u aan activiteiten meegedaan van het project Lang Leve…! Of heeft u activiteiten gezien zonder te
weten dat het om Lang Leve…! ging. In de maand juni was
er de ‘Lang Leve…! manifestatie op Zuid’. Met als centraal
thema: kun je prettig oud zijn in Corona tijd? En hoe kan
kunst en cultuur mensen (op veilige afstand) bijeen brengen?
Heeft u de grote foto’s zien hangen bij de Jumbo? Dat was
onderdeel van de openbare fototentoonstelling van Lang
Leve…! Ook op de Pettelaarseweg hingen bij wijkbewoners allerlei foto’s achter de ramen (de huizen aan de linkerzijde vanaf de Jumbo naar het Provinciehuis), waarvoor
dank aan allen die daaraan mee hebben gewerkt!
Er was op meerdere plekken in de wijk op veldjes en in het
park van alles te doen op het gebied van dansen en bewegen, gedichten en poëzie, (biografie) schrijven, interactieve
dialogen en kunstzinnige expressie. Helaas moesten we erg
voorzichtig zijn met de activiteiten vooraf aan te kondigen
vanwege de Corona maatregelen. Dus we zullen ook veel
mensen niet hebben bereikt. De manifestatie is nu afgelopen, maar sommige activiteiten werden zo enthousiast ontvangen dat we gaan bekijken of we die terug kunnen laten
komen.

Waarom aansluiten bij Thuisgekookt?
* Platform waar jij en je buurtgenoten elkaar kunnen vinden
* Alle belangrijke informatie op een plek
* Je wordt onderdeel van onze community van 12.500 thuiskoks
* Jaarlijkse communitydag en meedoen aan acties die jij leuk vindt
* Duidelijke richtlijnen m.b.t. hygiëne, belastingen en uitkeringen
* Materialen en tips om meer maaltijden te delen in jouw buurt
* Gezamenlijk contact met gemeentes, NVWA en Belastingdienst

Losse maaltijden aanbieden
Wil jij maaltijden aanbieden wanneer jij tijd hebt en verder
nergens aan vast zitten? Nadat je je hebt aangemeld kun je
jouw specialiteiten aanbieden op de website wanneer jij dat
wilt. Jouw buurtgenoten bestellen en betalen via Thuisgekookt, waardoor jij alleen nog maar hoeft te zorgen voor een
heerlijke maaltijd.
Kom je er niet uit?
Website www.thuisgekookt.nl
Email info@thuisgekookt.nl
Telefoon 06-83447197
We helpen heel graag!

De meeste activiteiten werden georganiseerd door organisaties en gezelschappen die daarin gespecialiseerd zijn. Er is
nu nog een activiteit van wijkbewoner Frans waarvan u
doorlopend kunt blijven genieten. Frans was een bevlogen
leraar die vele wijkbewoners in de klas heeft gehad. Hij
hield altijd al van vertellen, maar nu hij niet meer voor de
klas staat vertelt hij graag zijn zelf geschreven verhalen
over vroeger en zijn jeugd. Zoek op YouTube naar
FransAssmann (aan elkaar geschreven) en laat gerust een
reactie achter bij zijn verhalen!

Wilt u zelf een maaltijd van een buurtgenoot ontvangen?
Thuisgekookt kijkt daarbij goed wat past: wie woont er in de
buurt, welke dieetwensen zijn er en wie sluit het best aan bij
de opgegeven maaltijdvoorkeuren. Wij zoeken vervolgens
een geschikte thuiskok in de buurt die vanaf dat moment wekelijks een vers bereide maaltijd maakt en indien nodig zelfs
langs komt brengen.

Burendag

Belangrijke telefoonnummers en adressen:
In noodgevallen:
Politie, Brandweer of GGD 112
Politie ‘s-Hertogenbosch:
Vogelstraat 41
5212 VL ‘s-Hertogenbosch
Centraal nummer 0900-8844
Wijkagent voor Zuid:
John Coeleveld
0900-8844

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat u samen met
uw buren kunt vieren. Dit jaar valt Burendag in het weekend van 26-27 september. Het is een dag waarop u met uw
buurtgenoten gezellig samen kunt komen en waarbij u iets
leuks kunt doen voor en met elkaar.
Het is de veertiende keer dat Burendag in Nederland wordt
georganiseerd. Het Oranje Fonds, Douwe Egberts en Vrijwilligersnetwerk Galant ondersteunen u daar graag bij. Dit
jaar zijn wel de RIVM-richtlijnen van toepassing. Daarom
roepen we deelnemers op om alle geldende voorschriften
vanuit de Rijksoverheid en RIVM in acht te nemen bij het
vieren van Burendag:
Houd minimaal 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.
Organiseer een activiteit in de buitenlucht.
Laat iedereen bij eten en drinken zijn/haar eigen
serviesgoed meenemen.
Bij verkoudheidsklachten blijf je thuis.
Aanmelden
U kunt uw activiteit vanaf 1 juli aanmelden op
www.burendag.nl. Iedereen die voor 1 september een activiteit aanmeldt, ontvangt een Burendag feestpakket.
Financiële bijdrage
Vanaf 1 juli tot en met 16 augustus kunt u een bedrag tot
€ 350,= aanvragen bij het Oranje Fonds wanneer u Burendag op 26 of 27 september viert. Bekijk de voorwaarden
voor particulieren en organisaties op de website van Burendag.
Met vriendelijke groet,
Jan de Rond
Projectmanager

Wijkplein Nieuw Zuid
Jac. Van Looystraat 5
5216 SB ‘s-Hertogenbosch
073-8225285
Wijkwerkers van Farent in Zuid
Anine Vloedgraven 06-30254862
Sami Sezin 06-15446130
Simon van den Biggelaar 06-55322473
Gemeente ‘s-Hertogenbosch:
Algemeen nummer: 073-6155155
Postbus 12345
5200 GZ ‘s-Hertogenbosch
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte:
Projectleider Wijkbeheer Zuid: Rinus van de Vrie
Wijkteamleider: Arjan van den Bosch
Poeldonkweg 1
5216 JX ‘s-Hertogenbosch
073-6155555
Milieupolitie:
Stadskantoor Wolvenhoek 1
5211 HH ‘s-Hertogenbosch
073-6155555
Stadstoezicht: buurtcoördinator Henk Lambooij
Wolvenhoek 4
5211 HJ ‘s-Hertogenbosch
073-6155565
Zuiderhoed Huisartsenpraktijk Mozartsingel 100
M. G.C. Franken
: tel. 073-6133150
C. Schreurs
: tel. 073-6137150
M. Vorstenbosch & S. Jacobs
: tel. 073-6134450
Spoed
: tel. 073-6123405
In de avond, nacht en weekend
De huisartsenpost HOV is bereikbaar op werkdagen
van 17.00 tot 08.00 uur. In het weekend en op feestdagen
is er een 24-uursdienst. Tel. 0900-8860
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