
die gebeurtenissen te verklaren of ze in ieder geval een 

plaats te geven.  Ze zijn de kern van uiteenlopende sagen 

en legenden.  Soms in een sprookjesachtige sfeer, dan weer 

duidelijk getuigend van de vrezende afhankelijkheid van de 

mens voor delen van de schepping.  Elementen uit geloof 

en bijgeloof omgeven die verhalen. Het zijn allemaal ver-

telsels die ons nu een glimlach ontlokken. Tijdens de lezing 

doet Rini Kerstens een greep uit die verhalen. 

    Rini Kerstens heeft de doctoraalstudie biologie aan de 

universiteit van Nijmegen gedaan, was leraar/conrector 

scholengemeenschap havo-atheneum-gymnasium Zwijsen 

College in Veghel, docent biologie en klassieke culturele 

vorming. Nu met pensioen, verzorgt lezingen en cursussen 

voor het IVN, heemkundekringen, natuurclubs etc.  

                

Project “Zuiderschans” 

 

In de openbare wijkraadvergadering d.d. 10 september 

2019 zullen de heren Kastelijn (architect) en Mieras van 

Van Neynsel een presentatie geven over het Project Zuider-

schans. De heer Kastelijn zal tevens de wijkvisie van de 

Gestelse Buurt bespreken. 

 

Zuid aardgasvrij (Bewonersbrief) 

 

In de openbare wijkraadvergadering d.d. 10 september 

2019 zal de heer Urlings (projectleider) een presentatie ge-

ven over het het project Zuid van het gas af. De gemeente 

‘s-Hertogenbosch gaat de initiatieven ondersteunen om in 

Zuid zonder gebruik van aardgas te wonen. 

 

Zoals u wellicht weet wonen we in 2050 zonder gebruik 

van aardgas in ’s-Hertogenbosch. Elektriciteit of warmte  

uit de grond maakt huizen dan warm. Misschien woont dat 

wel comfortabeler dan nu. Dit is een hele verandering. De 

gemeente wil samen met al de bewoners, corporaties, onder 

nemers en netbeheerder Enexis op zoek naar de beste op-

lossingen. We willen daar vooraf goed over nadenken zo-

dat de bewoners van Zuid niet voor verrassingen komen te 

staan.  

 

Aardig wat bewoners van Zuid zijn al begonnen met het 

verduurzamen van hun woning. Een groep bewoners heeft 

aangegeven om door te willen pakken naar aardgasvrij wo-

nen en zoeken de samenwerking op. Ook start er een Ener-

gieteam van Buurkracht. Daarom heeft het college Zuid 

benoemd als één van de vijf buurten die ondersteund wor-

den in hun aanpak. Wilt u meewerken aan de aardgasvrije  
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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 

Programma Seniorenmiddagen 2019-2020 

 
Onder de vlag van Stichting Wijkraad Zuid heeft de Commissie Seniorenmiddagen 

’s-Hertogenbosch Zuid weer een programma weten samen te stellen met diverse 

onderwerpen op verschillende gebieden. In dit programma treft u de presentaties 

aan die in de komende twee maanden gehouden zullen worden. De diverse onder-

werpen zijn uitgezocht en voorbereid, rekening houdend met actualiteit en interes-

se van senioren. De sprekers worden uitgekozen op grond van deskundigheid, 

spreekvaardigheid en presentatie.  

DINSDAG  10 SEPTEMBER 2019  

AANVANG 20.00 UUR OPENBARE 

WIJKRAADVERGADERING IN 

DE SPORT FOYER ZUID 

INGANG PLATOSTRAAT 2 

Plaats:      Sport Foyer Zuid. 

       Platostraat 2 ‘s-Hertogenbosch 

Wanneer: de eerste woensdag van de maand 

Tijd:       14.30 uur tot 16.30 uur. 

Periode:    oktober/november  

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

       de pauze.  

 

WOENSDAG  2 OKTOBER  2019 
                         René Kok: 
       “’s-Hertogenbosch in de Tweede Wereldoorlog” 
In oktober van dit jaar zal de stad flink uitpakken bij de 

herdenking van de 75-jarige bevrijding van de stad op 27 

oktober 1944 door  de Welsh Division. 

Een week lang zullen er allerlei activiteiten worden georga-

niseerd. Wellicht komen de laatste nog in leven zijnde be-

vrijders nog voor de laatste keer naar Den Bosch toe om 75 

jaar Vrijheid met ons mee te vieren. Tijdens de lezing wordt 

u meegenomen naar een wellicht onderbelicht deel van on-

ze stadsgeschiedenis in die periode van 1940-1944: het le-

ven van onze Joodse stadsgenoten in die tijd. René doet dat 

aan de hand van de familiegeschiedenis van het gezin van 

Benjamin Philips en zijn vrouw Marthe Philips-Boas en 

hun drie kinderen. Hij heeft daar uitvoerig onderzoek naar 

gedaan. Allerlei aspecten komen langs, o.a. de invoering 

van een Joods Lyceum in onze stad. 

          René Kok, historicus, gepensioneerd, was 40 jaar 

werkzaam aan het St. Janslyceum, onder andere als ge-

schiedenisdocent. Vrijwilliger bij het Stadsarchief, Natio-

naal Monument Kamp Vught, de boekenbeurs van de Vin-

centius-Vereniging, Organisatie Dodenherdenking 4 mei 

Den Bosch e.a. 

 

WOENSDAG  6 NOVEMBER  2019 
                                     Rini Kerstens: 

     Verhalen, mythen en sagen in relatie tot de natuur 
Veel natuurverschijnselen en diverse planten en dieren met 

een bijzonder uiterlijk of naam stellen ons ook in onze tijd 

nog voor vraagtekens.  In het verre verleden waren ze aan-

leiding voor uiteenlopende verhalen, allemaal pogingen om  
                    



 

buurt? Deelname is geheel vrijwillig. Laat het ons weten 

via buurtzuid@s-hertogenbosch.nl of via de  

Buurkracht-app op www.Buurkracht.nl.  

 

Informatie 
Benieuwd naar wat u al kunt doen met uw eigen woning? 

Kijk op Brabantwoontslim.nl voor een advies over uw 

koopwoning. Of vraag uw verhuurder welke plannen er zijn 

voor aardgasvrij wonen. Meer informatie over ‘s-Hertogen-

bosch aardgasvrij is te lezen op  

www.s-hertogenbosch.nl/aardgasvrij. 

 

Informatiemarkt Zuid Actief! 
 
Zondagmiddag 22 september van 13.00-16.00 uur bruist de 

Zuiderpassage van activiteiten! Kom ook en maak kennis 

met organisaties en bewonersgroepen die actief zijn in de 

hele wijk Zuid. Doe mee met creatieve workshops of maak 

een rondje op de duo-fiets. Leer meer over walking football 

en luister naar optredens en muziek.  

Neem een hapje en een drankje en ontmoet uw medebewo-

ners uit Zuid!   

Wilt u ook uw activiteit presenteren of informatie geven? 

Stuur dan een mail naar hayatgribi@farent.nl  

Ovv Zuid Actief! 
 

Anine Vloedgraven - Sociaal werker Buurtteam Zuid 

06 - 302 54 862 | 088 – 023 75 00 

aninevloedgraven@farent.nl | www.farent.nl  

 

De nieuwe vergaderlocatie van Wijkraad Zuid 

in de Sport Foyer Zuid. 

 

 

 

Ingang Sport Foyer Zuid, Platostraat 2 

Nieuwe indeling van wijkagenten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inge van Luijt          John Coeleveld 

 
Vanaf 1 september krijgt onze wijkagent Raymond een nieu-

we wijk toegewezen en krijgen we als wijk Zuid twee nieu-

we wijkagenten.  

Inge van Luijt is dan werkzaam in het Bossche Broek en de 

buurt Zuid.  

John Coeleveld is dan werkzaam in de buurten Bazeldonk, 

Gestelsebuurt, Pettelaarpark en Meerendonk.  

 

Wijkraad bedankt Raymond voor zijn inzet in onze wijk en 

wenst beide nieuwe wijkagenten veel succes in onze wijk. 

 

Belangrijke telefoonnummers en adressen: 
 

In noodgevallen: 

Politie, Brandweer of GGD 112 

 

Politie ‘s-Hertogenbosch: 

Vogelstraat 41 

5212 VL  ‘s-Hertogenbosch 

Centraal nummer 0900-8844 

 

Wijkagenten voor Zuid: 

Inge Luijt en John Coeleveld 

0900-8844 

 

Wijkplein Nieuw Zuid 

Jac. Van Looystraat 5 

5216 SB  ‘s-Hertogenbosch 

073-8225285 

 

Wijkwerkers van Farent in Zuid  

Anine Vloedgraven  06-30254862 

Simon van de Biggelaar 06-55322473 

Sami Sezin 06-15446130 

 

  

Vergaderdata van de komende openbare 

wijkraadvergaderingen 

   

dinsdag 10 september 2019 

dinsdag 10 december  2019 

 

Alle openbare wijkraadvergaderingen zijn in: 

 Sport Foyer Zuid, Platostraat 2   

aanvang 20.00 uur. 

Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. 






