
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  5 DECEMBER  2018 
                                 Cees Hollenberg: 

                                Mahler en zijn tijd 

Gustav Mahler was in zijn tijd vooral bekend als dirigent 

o.a. in Wenen en Amerika. Zijn composities werden vooral 

uitgevoerd door Mengelberg in Nederland en in Duitsland 

door Richard Strauss. Door zijn huwelijk met de geëmanci-

peerde Alma Schindler omringde Mahler zich ook met 

kunstenaars, schrijvers en filosofen. In deze lezing laat 

Cees u gedeeltes uit zijn symfonieën en zijn liederen horen. 

Een middag vol prachtige muziek! 

Cees Hollenberg studeerde Musicologie en Schoolmuziek 

en was 35 jaar werkzaam in het muziekonderwijs.  

In zijn lezingen ‘Inzicht in Muziek’ wil hij de betovering 

van de muziek inzichtelijk maken door te wijzen op vorm en 

instrumentatie. Dit alles met de nodige dosis humor. 

 

WOENSDAG  9 januari  2019  
Tweede woensdag! 

                               Ton Cruijsen: 

       De rusteloze aarde in Europa: opbouw en afbraak 

De rusteloze aarde is een serie die ons naar diverse plaatsen 

in Europa voert om te laten zien hoe de aarde door de na-

tuur is opgebouwd en weer afgebroken. De aardkorst be-

staat uit gesteenten. Welke hoofdvormen van gesteenten 

zijn er en hoe zijn ze ontstaan? Krachten binnenin de aard-

korst zorgen in Europa voor aardbevingen, vulkanisme en 

gebergtevorming. Denk aan de Etna en de Eolische Eilan-
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Verschijnt 4 keer per jaar 

voor bewoners van Zuid 

Gezocht: Bewoners met ideeën 
 

Het Wijk en Dorps Budget is een subsidieregeling van de gemeente waar bewoners 

gebruik van mogen maken. Per wijk is er een bepaald bedrag gereserveerd waar de 

wijk beroep op mag doen voor het hele jaar. Deze subsidiestroom is bedoeld om 

projecten op te starten in de wijk of bijvoorbeeld veranderingen aan te brengen in 

de buurt ten behoeve van leefbaarheid, veiligheid, activiteiten etc. 

Voor Zuid ligt er een aanzienlijk bedrag te wachten om uitgegeven te worden met 

name om de wijk meer op te fleuren. Heb jij een idee hiervoor en wordt dit idee 

DINSDAG  11 DECEMBER 2018  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

CULTUREEL CENTRUM 

IN DE ROOS  

door meerdere bewoners uit je buurt gedragen? Via de ge-

meentelijke website www.s-hertogenbosch.nl kun je een 

aanvraag indienen.  

  

4 de winter 
 

Op zaterdag 8 decem-

ber is het weer zover.  

 

4 de Winter bij "In de 

Roos". Van 13.00 tot 

17.00 uur.  

 

Naast de traditionele 

activiteiten, hebben 

we nu ook nog nieu-

we activiteiten. Ieder-

een is welkom. Het 

gezellig samen bezig 

zijn, staat voorop. 

 

Toegang is gratis 

 

 

 

 

Afvalcontainers in de Vondelstraat. 

 

Wederom zijn er in de maand oktober weer drie bestuurlij-

ke boetes geschreven n.a.v. het plaatsen van afval naast de 

containers. 

 

 

Buurtzorg team Den Bosch binnenstad/zuid  
 

Buurtzorg team Den bosch binnenstad/zuid, is van de 

Zuiderparkweg verhuisd naar: Chopinstraat 20 5216 EW 

Den Bosch Telefoonnummer blijft: 06 1044 9000 



 

den in Italië. Deze krachten bouwen de aardkorst op en 

brengen reliëf aan. Kijk eens naar IJsland. Delen van de 

aardkorst bewegen hier uit elkaar en de scheuren die ont-

staan worden opgevuld met gloeiend hete lava. Aardbevin-

gen vergezellen de uitbarstingen. Water, wind en ijs geselen 

het landschap en pogen het ontstane reliëf weer af te bre-

ken. Met zeer veel mooie foto’s en filmpjes gaat Ton u 

hierover vertellen. 

    Ton Cruijsen is afgestudeerd in Planologie en Geografie, 

is werkzaam als docent Aardrijkskunde op Gymnasium 

Bernrode, is Stadsgids in Ravenstein, medewerker Landerd 

TV en L-FM radio in de gemeente Landerd en zijn hob-

by’s zijn Fotografie en Reizen. 

 

WOENSDAG  6 februari  2019 
                      Frans Kapteijns:    

      Invasieve exoten  

Invasieve exote zijn soorten organismen, zowel dieren, 

planten als microorganismen die door menselijk handelen 

in een nieuw gebied terecht komen en die door vestiging en 

verspreiding schade kunnen veroorzaken. De meest beken-

de is wel de Japanse duizendknoop. Voorheen waren dat 

vooral de Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. 

Maar er zijn veel meer soorten bijgekomen maar ook dieren 

zoals de Amerikaanse rivierkreeft, de Chinese wolkrab, de 

Canadese gans en de Nijlgans. Frans gaat ons uitgebreid 

vertellen, door mooie foto’s ondersteund, wat de schadelij-

ke gevolgen van invasieve exoten kunnen zijn en roept om 

halt aan die soorten, o.a. bij de handel.        

        Frans Kapteijns heeft meer dan 25 jaar bij Natuurmo-

numenten gewerkt. Nu gepensioneerd, maar Vrijwillig Bos-

wachter. Bij Omroep Brabant is hij Redacteur Stuifmeel. 

En doet nog veel meer! Vaak te vinden op de Kampina. 

 

Bedankt 
 

In de laatste nieuwsbrief 

van dit jaar bedankt 

Wijkraad Zuid alle wijkbe-

woners en professionals 

die zich in het afgelopen 

jaar met enthousiasme heb-

ben ingezet voor onze wijk 

Zuid en hopen dat wij we-

derom in 2019 op hun inzet 

mogen rekenen. Bestuur 

van Wijkraad Zuid wenst 

U prettige Kerstdagen en 

een gezond en voorspoedig 

2019. 

 

 

 
Verslag OpenbareWijkraadvergadering 11-09-2018 
 

Aanwezige wijkraadsleden :  Gerard Schouten,  Trude    

      Baert, Frans Baert, Ingeborg 

      Fick, Jacques van Dijk,  

      Marie-Clair van Dijk,   

      Phyllis Winkens-Besemsen,

      en Maartje Waarts 

    

Afwezige wijkraadsleden    :   - 

 

Gast(en)                                :  Ben van Bennekom, Lucht

         wacht Den Bosch. Frank 

         Duenk en Erwin Bosch van 

         de gemeente. Asha Schoon-

         heid van de afvalstoffen 

         dienst 

Wijkmanager    :   Marie-Louise Claessens 

 

Beheer Openbare Ruimte   :   Jasper Maas 

 

Politie Brabant-Noord   :   Raymond van der Heijden 

 

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 05-06-2018 

 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Evaluatie van actiepunten naar aanleiding 

van vorige vergadering  
 

Er bestaan vragen over het plaatsen van papiercontainers. 

De afvalstoffendienst is aanwezig. Dit punt wordt tijdens 

agendapunt 5 besproken.  

 

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 

   

dinsdag 11 december 2018 

Rectificatie dinsdag 5 maart 2019 wordt 12 maart 

dinsdag 4 juni 2019 

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn bij “In de Roos” 

aanvang 20.00 uur in zaal 1. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 

4. Energiebesparing, duurzame energie en het 

energielandschap 

  
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft als doelstelling om in 

2050 klimaatneutraal te zijn. Dit willen ze gaan bereiken 

door: 50% energie besparen en 50% duurzaam energie op-

wekken. 

Op dit moment zijn er in de gemeente zo een 20.000 zonne-

panelen en 6.000 geïsoleerde woningen. Daarnaast rijden er 

al veel elektrische stadsbussen. Deze moeten op den duur 

worden geladen met duurzaam opgewekte energie. 

In de stad zijn nu 300 laadpunten voor elektrische auto’s en  

er staat een windturbine op de Treurenburg. 

Ook is er gestart met het gebruiken van LED-verlichting in 

de straatlantaarns. 

  



 

6. Luchtwacht Den Bosch 

 
Ben van Bennekom is een wijkbewoner en maakt zich zor-

gen over de luchtkwaliteit in de stad. Hij heeft een presenta-

tie gegeven over de situatie en de gevaren in Den Bosch. 

Voor meer informatie: denbosch@luchtwacht.nl of 06-

41076173 

Er is gestart met het ophalen van handtekeningen. Bij vol-

doende handtekeningen kan de petitie “Recht op gezonde 

lucht” aangeboden worden. 

Aanmelden als luchtwachter is mogelijk via bovenstaande 

contactgegevens. 

 

7. AVG 

 
Leden van de wijkraad zijn bezig met het opstellen van een 

privacyverklaring en de uitwerking hiervan om zo te voldoen 

aan de nieuwe regels van de AVG. 

Een korte introductie van de verklaring is gegeven. 

Zodra de verklaring gereed is, zal deze worden gecommuni-

ceerd. 

 

8. Rondvraag 

 

 Compliment van een bewoner: Fijn dat de seniorenraad                       

is toegevoegd aan de wijkraad en dus niet verloren gaat. 

 Vlinderbroek was voor het 5e jaar op rij een geslaagd           

Bouw-feestje 

●      Op 8 december zal “4 de Winter” plaatsvinden bij In de 

Roos 

9. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn 

of haar inbreng en hoopt allen weer te zien op de volgende 

vergadering, dinsdag 11 december 2018. 

 

Reactie vanuit de afvalstoffendienst over bijplaatsingen 

aan de Zuiderpassage n.a.v. agendapunt 5 

  

Na analyse van deze locatie is geconstateerd dat de locatie 

erg afgesloten was van de doorgaande weg (Zuiderparkweg) 

door de textielcontainer. We hebben daarom de container een 

stuk naar achter geplaatst, op het gras. Op deze manier hopen 

we dat de sociale controle wat toeneemt omdat de locatie wat 

meer ‘open’ oogt. Ook hebben we vandaag de nieuwe pilot 

stickers, zoals we ze op de Pettelaarseweg hebben geplakt, 

op deze textielcontainer geplakt. Hieronder kun je de foto 

zien van de nieuwe situatie. Het is een kleine aanpassing. 

 

De visie Energielandschap betreft een samenwerking met de 

gemeente Oss om samen te kijken naar het gebied Rosma-

lense,- Lithse en Geffense polder en zo een beleid te bepalen 

romdom de mogelijke inzet van windturbines en/of zonne-

parken. Er wordt gekeken naar de locaties, hoeveel parken/

turbines en onder welke condities. 

  

Er is nog geen enkel gemeentelijk besluit genomen om er-

gens in dit gebied zonneparken en/of windturbines toe te 

staan. 

  

Bewoners worden betrokken om mee te denken. Er zijn al 

bijeenkomsten geweest en er zullen er meerdere worden ge-

pland. Na een eerste opzet zal er wederom met belangheb-

benden en belangstellenden naar de plannen worden geke-

ken. Hierbij zullen alle voors en tegens worden meegeno-

men. Deze ideeën zullen worden uitgewerkt tijdens werkses-

sies met omwonenden en organisaties. 

  

Hierna start pas de 2e fase: verkenning van het Poldergebied. 

Medio 2019 moet de 2e fase worden afgerond. 

Hierna start de 3e fase, waarin er gekeken wordt naar het mi-

lieu effect. Medio 2022 zal er een definitief besluit worden 

genomen over het al dan niet toestaan van zonneparken en/

of windturbines in het gebied Rosmalense, Lithse en Geffen-

se polder. 

  

Het Bossche Broek valt buiten dit poldergebied. 

  

Vraag van bewoner: Wat kan de gemeente doen om te hel-

pen bij het verduurzamen van mijn huis? Deze hulp bestaat 

uit een adviesgesprek. Er bestaan geen subsidieregelingen. 

Wel zit er een belastingvoordeel aan.  

 

5. Pilot nieuwe communicatie op de afvalcon-

tainers 

 

Er zijn stickers geplaatst op de afvalcontainers om bijplaat-

sing van afval tegen te gaan. Blijkbaar vallen de stickers 

niet op. Ze zijn door de aanwezigen niet opgemerkt. Een 

bewoner geeft als suggestie om met rode kruizen te gaan 

werken. De gemeente heeft gekozen voor een positieve 

benadering. Daarom is er niet gekozen voor de rode krui-

zen.  

De containers bij de Zuiderpassage blijven een probleem. 

Wordt hier wel serieus naar gekeken vragen bewoners zich 

af. Ja, wel degelijk. Er zijn de laatste tijd regelmatig bekeu-

ringen uitgedeeld aan op heterdaad betrapte personen.  

Helaas wordt er bij het doorzoeken van de vuilniszakken 

geen persoonlijk herleidbare informatie aangetroffen. 

Bewoner meldt het missen van een papiercontainer in de 

Platostraat. Hier zal naar worden gekeken.  

De papiercontainers zijn niet gebruiksvriendelijk. Klep 

blijft niet openstaan. 

Hierdoor is het voor bewoners, die gebruik maken van bij-

voorbeeld een rollator, erg lastig om de container te hante-

ren. 



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: 

Raymond van der Heijden 

06-10413623 

 

Wijkplein Nieuw Zuid 

Jac. Van Looystraat 5 

5216 SB  ‘s-Hertogenbosch 

073-8225285 

 

Wijkwerkers van Divers in Zuid  

Bouchra Aatif Afendi  06-46768101 

Anine Vloedgraven  06-30254862 

 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch: 

Algemeen nummer: 073-6155155 

Postbus 12345 

5200 GZ  ‘s-Hertogenbosch 

 

Realisatie en Beheer Openbare Ruimte:  

Wijkteamleider: Jasper Maas 

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 

Dr. Vorstenbosch: tel. 073-6134450 

Dr. Jacobs      : tel. 073-6134450 

Dr. Kistemaker   : tel. 073-6137150 

Dr. Franken      : tel. 073-6133150 

 

De huisartsenpost 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  

 

Colofon 
 

Uitgave Stichting Wijkraad Zuid 

Postbus 5036 

5201 GA  ’s-Hertogenbosch    

Oplage 4000 exemplaren 

 

Ontwerp, samenstelling en layout: Gerard Schouten en 

Marleen van den Broek  

 

Nieuwsbrief niet ontvangen of wilt u meerdere exempla-

ren, dan kunt u die ophalen bij: Sociaal-cultureel cen-

trum/lunchcafé In de Roos , Zuiderparkweg 282.                 

 

't IS MOOI GEWEEST... 

 

 

 

Na 36 jaar medisch  

pedicure te zijn geweest,  

heb ik heel veel voeten  

in mijn handen gehad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen 25 jaar heb ik heel fijn gewerkt in Gezond-

heidscentrum Zuid maar ik heb nu besloten om te stoppen. 

Het gezondheidscentrum wordt binnenkort gerenoveerd en 

ik heb daarom na veel 'plussen en minnen' dit moment aan-

gegrepen om per 1 januari 2019 te gaan genieten van mijn 

vrije tijd. 

 

Mijn praktijk was voor mij en mijn cliënten een vertrouwde 

plek met een fijne sfeer. Toegankelijk voor iedereen: stok, 

rollator of scootmobiel zijn geen belemmering. In de geza-

menlijke wachtruimte is altijd plaats. 

 

De meeste van mijn cliënten zie ik vóór die tijd nog in mijn 

stoel en zal hen persoonlijk informeren. 

 

Het zou voor mijn cliënten jammer zijn als dit allemaal ver-

loren gaat. 

Daarom zou het fijn zijn als een jongere collega het stokje 

van mij wil overnemen. 

 

Dus: wil je een eigen praktijk in een mooi gezondheids-

centrum met een groot 'werkveld'? Neem dan contact 

met mij op: 

 
Nel Kluijtmans-Verstegen 

Chopinstraat 22 

5216 EW   ‘s-Hertogenbosch 

06 - 48 33 75 84 

e-mail: nelkluijtmans@hetnet.nl 

 

Het gaat jullie allen goed en we komen elkaar op Zuid ze-

ker nog wel tegen!  

 

Agendapunten  
 
Twee weken voor een openbare wijkvergadering wordt de 

agenda op onze website, Twitter en Facebook pagina be-

kend gemaakt. 

 

Volg de wijkraad ook op:  

www.wijkraadzuid.nl  

 www.twitter.com/wijkraadzuid 

www.facebook.com/stichting.wijkraadzuid 


