
Openbare wijkraadvergadering 14 september 

 
Het bestuur van Wijkraad Zuid heeft besloten de openbare 

wijkraadvergadering zoals oorspronkelijk gepland staat in 

de jaarplanning 2021 op dinsdag 7 september te verplaat-

sen naar 14 september. De Sport Foyer Zuid is gezien de 

anderhalve meter afstand te klein. Als de nu geldende af-

spraken worden aangepast voor de vergadering van 14 sep-

tember in het Sint Jans Lyceum zal deze vergadering gean-

nuleerd worden. 

 

Onzekerheid is er ook over doorgang van de wijkraadver-

gadering van dinsdag 7 december. 

 

Of deze openbare wijkraadvergadering niet kan plaatsvin-

den maakt het bestuur bekend in de volgende nieuwsbrief 

die dan uiterlijk 27 november in de wijk wordt bezorgd. 

Ook zal er een bericht op onze website en op onze face-

bookpagina te lezen zijn. 

 

Agenda voor de openbare wijkraadvergadering van 14 sep-

tember ziet er als volgt uit: 

1. Evenementen op Pettelaarse Schans 
 
2. Aanpassing van het Homeruspad 
 
Definitieve agenda’s worden altijd twee weken voor een 

openbare wijkraadvergadering op onze website geplaatst. 
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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 

Veilig Verkeersweek Zuid 2021 

 
Ondanks de pandemie heeft er toch een aantal activiteiten in de verkeersweek kun-

nen plaats vinden. Zo heeft de wijkraad de fietsen gekeurd, zodat leerlingen van de 

Vlindertuin en KC Zuiderster op een veilige manier het praktisch examen kunnen 

afleggen. Alle leerlingen die hebben deelgenomen aan het examen zijn geslaagd. 

Wederom heeft wethouder Ufuk Kâhya de diploma’s uitgedeeld en heeft de wijk-

raad alle leerlingen een hesje van de verkeersweek en een tasje met fruit uitgereikt. 

Fietskeuring        Praktisch verkeersexamen            
 
 

 

25 geslaagde 

leerlingen van de 

Vlindertuin en 50 

leerlingen van 

KC Zuiderster 

hebben het ver-

keersexamen met 

goed gevolg vol-

bracht. 

 

Wijkraad Zuid 

feliciteert alle 

leerlingen met het 

behalen van het 

Veilig Verkeers-

diploma.  
 

       Diploma uitreiking   
 

 

Vergaderdata van de komende twee open-

bare wijkraadvergaderingen 

   
dinsdag 14 september 2021 

Openbare wijkraadvergadering in het Sint Janslyceum 

Sweelinckplein 3 

aanvang 20.00 uur. 

 
dinsdag 7 december 2021 

Openbare wijkraadvergaderingen in de 

 Sport Foyer Zuid, Platostraat 2   

aanvang 20.00 uur. 

 

Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. 



Wederom klinken ondefinieerbare geluiden uit de mond van 

de Tilburger, die echter van geen opgeven wil weten. "Hij is 

bloedfanatiek en heeft een gigantische wilskracht. Geoffrey 

wil maar één ding, en dat is progressie boeken", onder-

streept Van Velzen. "Doordat met name zijn buik- en onder-

rugspieren automatisch sterker worden, krijgt hij steeds 

meer balans en gevoel in zijn lichaam. Iets dat eveneens ge-

paard gaat met diverse vormen van spiercorrectie. Dat is iets 

wat we nu na twee maanden intensieve training al gerust 

mogen constateren. We hebben tot nu toe alle revalidatie-

handelingen gefilmd, wat op social media al tot verwonder-

de reacties heeft geleid.” 

Door deze shit zag ik het leven niet meer zitten 

Hoe anders was de situatie daarvóór... "Toen-ie bij ons bin-

nenkwam, kon Geoffrey eerlijk gezegd niet zo veel. Een me-

tertje of twintig lopen, dan had je het wel gehad. Bovendien 

sleepte hij enorm met rechterbeen. De schootmobiel was bij 

wijze van spreken zijn grote vriend. Op dit moment is-ie in 

staat vijfhonderd meter te lopen.  

Een wereld van verschil!", weet Van Uden wiens echtgenote 

Monique sinds afgelopen september fungeert als de persoon-

lijke begeleider van Beuving. Ze snapt niet dat specialisten 

en revalidatieartsen zich na verloop van tijd zó berustend 

hebben opgesteld: "Ze hebben tegen Geoffrey gezegd: je 

moet het leren accepteren dat je een incomplete dwarslaesie 

hebt. Mocht je gezondheid verder achteruitgaan, dan horen 

we dat vanzelf. Oftewel: gooi de handdoek maar in de ring. 

Nou, van dat soort praktijken ben ik niet gediend.” 

Geoffrey Beuvink beult zich af. TRX-begeleider Jan van 

Velzen kijkt toe om te beoordelen of de oefeningen correct 

worden uitgevoerd © Chris Korsten 

Toevlucht in drugs 

Beuving zélf is vanzelfsprekend ongelooflijk blij met de te-

kenen van herstel die zich opeens hebben aangediend: "Toen 

ik te maken kreeg met deze shit, zag ik het leven lang niet 

meer zitten. Kwam telkens laat uit bed, en nam m'n toe  

Emiel van Uden vs Geofrrey Beuving © Chris Korsten 

 

Fujiyama Gym, meer dan alleen sporten!  

 

Fujiyama Gym Sport (FG Sport) is een sportvereniging in 

Den Bosch en is in het jaar 2002 ontstaan uit passie voor 

de vecht- en verdedigingssport. Bij ons gaat het allang niet 

alleen meer om de vechtkunst, maar vooral om de fysieke 

en mentale fitheid van onze leden. Omdat FG Sport over 

bovenstaande kwaliteiten beschikt, is zij door de gemeente 

‘s-Hertogenbosch al eens uitgeroepen tot beste sportvereni-

ging van het jaar. Dit jaar zijn wij bij de gemeente ook 

deelnemer geworden van sociale initiatieven om mensen 

die het lastig vinden om te bewegen te motiveren en te be-

geleiden. De eerste kandidaten zijn reeds succesvol gestart.   

Mensen hebben vaak bepaalde redenen om te gaan sporten. 

Het kan zijn omdat men wil afvallen, om te ontspannen of 

om juist een goede conditie op te bouwen. Bij  Fujiyama 

komen de mensen ook voor de sociale verbinding, leden 

voelen zich welkom en vertrouwd. Er heerst een familiare 

sfeer voor en na de trainingen waardoor iedereen zich ge-

zien en welkom voelt. Maar niet iedereen vindt het even 

gemakkelijk om een bezoek te brengen aan de sportschool, 

daarom willen wij deze drempel verlagen door een eerste 

bezoek persoonlijk te maken via een telefonische aanmel-

ding. Vaak zien mensen er tegenop om op diverse appara-

ten oefeningen te doen. Vaak leidt dit tot verveling en 

schiet een juiste begeleiding erbij in. Dit is bij FG Sport 

zeker niet het geval. Wij staan voor je klaar om je te stimu-

leren en het optimale uit jezelf te halen, kortom bij FG 

Sport kun je vol zelfvertrouwen trainen op een niveau dat 

voor jou geschikt is. Voor iedereen hebben wij mogelijkhe-

den. Leeftijd, gewicht, lichamelijke beperkingen spelen 

geen rol, wij weten altijd uit iedere deelnemer het beste te 

halen.  

Een trots lid van ons is Geoffry. Een jongen met een in-

complete dwarslaesie en overgewicht. In een jaar tijd is hij 

ruim 25 kilo afgevallen en kan volledig mee sporten met 

de groep. (lees kranten artikel) 

Bossche Geoffrey Beuving had een dwarslaesie maar pro-

beert weer te lopen... én te boksen 

DEN BOSCH - Geoffrey Beuving uit Tilburg kwam bij-

na zes jaar geleden op voor een meisje, dat op straat 

lastig gevallen werd door een groep karakterloze jon-

gens die hem vervolgens zwaar mishandelden. Sinds-

dien heeft hij te kampen met een incomplete dwarslae-

sie. Terwijl de medische wereld jarenlang min of meer 

een berustende houding aannam, werkt hij momenteel 

in Den Bosch bij Fujiyama Gym langzaam maar zeker 

aan een wonderbaarlijk herstel. "We proberen iedere 

keer zoveel mogelijk de grens te verleggen."  
 

Chris Korsten 29 dec. 2019 

Poef poef, puf puf. Zijn gezicht kleurt aardig rood, en 

zweetdruppels gutsen massaal naar beneden. Beuving(33) 

staat in de boksring te sparren met zijn trainer Emiel van 

Uden, tevens voorzitter van de Bossche vereniging die een 

breed scala aan activiteiten aanbiedt. "Kom op, vasthouden 

joh! Nog een paar flinke stoten Geoffrey", moedigt Van 

Uden hem aan. Na een korte rustpauze neemt Divangeli 

Broos -een andere sparringpartner- het stokje over.  

Bloedfanatiek 

Amper tien minuten later wordt Beuving door TRX-

begeleider Jan van Velzen uitgenodigd om met behulp van 

elastische dubbele lussen onder meer zijn 'core' te trainen.  



in drugs. Maar nu ben ik vastberaden keihard te knokken 

voor mijn herstel. Ik ben eindelijk weer in mezelf gaan ge-

loven. Naast de trainingen bij Fujiyama Gym ben ik in Til- 

Het zweet gutst van het hoofd van Beuving voor wie het menens is © 

Chris Korsten 

burg bij De Drieburcht aan het zwemmen geslagen."  

Monique van Uden tot slot: "Het is ontzettend dankbaar om 

een bijdrage te kunnen leveren aan zijn revalidatie. Er zijn 

zeker nog verbeteringen te verwachten. Mede doordat Ge-

offrey ruim vijf jaar in medische zin stil is blijven staan, is 

niet te voorspellen wat er nog méér mogelijk is." 

 

Wat kan Fujiyama Gym betekenen voor 

buurtbewoners? 
Kom kennismaken met een kopje koffie. 

Deelnemen aan een gratis proefles. 

Vraag een gratis intake aan bij een van onze professionals. 

Wij weten altijd een sport/voedingsschema op maat te ma-

ken. Wij denken niet in beperkingen maar in mogelijkhe-

den. 

 

Belangrijk om te weten :  
Door niet gebruik te maken van apparatuur wordt er veel 

meer van het lichaam geëist en zal je in staat moeten zijn 

om veel meer vanuit je eigen kracht te doen. Natuurlijk 

wordt je tijdens dit proces geheel ondersteund door profes-

sionele en gediplomeerde trainers. Zij richten zich op kwa-

liteit, persoonlijke aandacht en resultaat. Tijdens de groeps-

lessen wordt er gebruik gemaakt van ten minste twee trai-

ners. FG Sport beschikt over de juiste, veilige accommoda-

tie. Elke trainer beschikt over de vereiste vakkennis en 

voorziet je van professioneel en deskundig advies tijdens 

het sporten. Met overtuigingskracht en enthousiasme moti-

veren en stimuleren ze jou om het uiterste uit jezelf te ha-

len. Alleen op deze wijze kunnen de gestelde doelen nage-

streefd worden. En dat is precies wat FG Sport voor ogen 

heeft, zorgen dat jij op een prettige en succesvolle manier 

aan het sporten bent en je doelen haalt. Fujiyama Gym on-

derscheidt zich daarmee als sportschool in Den Bosch. 

Bezoek onze website www.fujiyamagym.nl voor ons roos-

ter en boek een gratis proefles. Wij ontvangen u graag met 

een kopje koffie en nemen graag de tijd voor u! 

Vlindertuin  

Vrijdag 25 september 2020 om 13.00 uur was aan de achter-

kant van de appartementen van Horatiuslaan op feestelijke 

wijze een Vlindertuin aangelegd op initiatief van enkele be-

woners. De Vlinderstichting stelde de zaden ter beschikking. 

Er was voldoende belangstelling om de zaden uit te strooien 

en daarna werd het feestelijk afgesloten. Zie het resultaat 

van de in volle bloei aangelegde Vlindertuin.   

 

Station Zuid  

 
De naam Station Zuid is bewust gekozen. Een Station is een 

openbare plek, voor ieder toegankelijk. Een station facili-

teert ondernemingen op het Station t.b.v. de reizigers. Stati-

on Zuid is hierdoor meer dan een café.  

 

Station Zuid kent bij aanvang van haar exploitatie 6 sporen. 

• Spoor Broed  

• Spoor Podium Lohengrin  

• Spoor Goei Spul  

• Spoor Nostalgie  

• Spoor Zuid  

• Spoor Sociale Brouwerij 

 

Op Spoor 1 vinden we Coöperatie Broed. 

Zij gebruiken het Station om niet alleen nieuwe ideeën, 

maar  ook bestaande initiatieven aandacht en ondersteuning 

te geven. Zij leggen focus op maatschappelijke vraagstuk-

ken, binnen onderwerpen als werk en inkomen, mobiliteit, 

duurzaamheid, zorg en armoede. Met als doel een collectie-

ve vooruitgang, met een goede dosis lef. www.broed.nu. 

 

Op Spoor 2 is het een gaan en komen bij Podium Lohengrin  

Podium Lohengrin is een plek voor én door muzikanten  

Station Zuid  geeft aan Spoor Podium Lohengrin de moge-

lijkheid om op 2 podia muzikale en/of theatrale activiteiten 

te presenteren: het bandpodium in de kelder en het intieme 

huiskamerpodium in het cafégedeelte op de begane grond. 

Een plaats waar gezelligheid en muziek centraal staat. 

www.podiumlohengrin.nl. 

 
Op Spoor 3 wordt hard gewerkt door Goei Spul.  

Goei spul is het social label van leerwerkcentrum de 

Werkcarrousel. Station Zuid biedt aan spoor Goei Spul 
Dagbesteding- en werkervaringsplekken.                                             
                                                        

 



Of een stage plaatst voor  leerwerkprojecten voor Entree en 

MBO2 www.projecthigh5.nl. 

 

Spoor 4 is het spoor Baseldonk. 

Verhuurders verengingen, woningcorporaties,  de VvE’s en 

omwonenden kunnen elkaar ontmoeten op hun Station zuid 

midden in de wijk Baseldonk. 

In samenwerking met buurtbewoners en Spoor Podium Lo-

hengrin zullen er wijkgerichte activiteiten georganiseerd 

worden. Station Zuid ondersteunt deze wijkgerichte initia-

tieven en wellicht worden het vaste sporen op het Station. 

 

Spoor 5 Sociale Brouwerij. 

Dit spoor valt onder de uitbreidingsambitie en is nog in 

wording. https://sterkbrabant.nl/

initiatievenkaart/1875201.aspx?t=Broed-Bier. 

 
Spoor 6 Nostalgie. 

Station Zuid behoudt de elementen van een oud bruin café. 

Er kan gedart worden, een potje kaart spelen of biljarten.  

 

Kortom Station Zuid is méér dan een café. 
 
Heel graag tot ziens op Station Zuid. 

Geopend woensdag t/m zondag vanaf 14:00 uur. 

OPROEP aan bewoners van Den Bosch Zuid 
 

Beste bewoner, 

Zuid is nu al ruim twee jaar een proefbuurt energietransitie. 

Heeft u er wat van gemerkt? Waarschijnlijk weinig. In ‘s-

Hertogenbosch zijn nog vier proefbuurten, namelijk ‘t Zand, 

Buitenpepers, Hintham en Sparrenburg. Daar gebeurt meer 

en dat komt omdat daar actieve bewonersorganisaties zijn, 

die dit onderwerp opgepakt hebben. 

In Zuid gebeurt links en rechts ook wel iets, zoals VvE’s die 

onderzoeken wat ze aan verduurzaming kunnen doen. Maar 

er is geen gezamenlijke wijkorganisatie voor dit onderwerp. 

De gemeente is ook erg afwachtend. Ze moet dit najaar een 

wijkvisie aan de raad voorleggen. De huidige signalen zijn 

dat dit nog weinig doortastend zal zijn en pas in 2025 er aan 

concrete plannen gewerkt gaat worden. 

Wat gaan we doen? Verder afwachten of toch proberen in 

Zuid de mensen bij elkaar te brengen, die interesse in dit on-

derwerp hebben en actief willen gaan meedenken voor Zuid 

en de keuzes niet alleen aan de gemeente willen overlaten. 

Om te beginnen zouden we elkaar kunnen informeren over 

wat we weten en doen. Ook zouden we toe kunnen werken 

naar een informatiemarkt die in het voorjaar 2022 in Zuid 

zal plaatsvinden over alles wat er in Zuid gebeurt, ten aan-

zien van sport, vrijwilligerswerk, zorg, verkeersveiligheid en 

woonomgeving en daar het thema energietransitie invullen. 

Dit kunnen we niet alleen en naast Farent en de Wijkraad 

Zuid zoeken we naar meer! 

Heeft u belangstelling en zou u op enige wijze bij willen 

dragen aan het opzetten van deze groep dan kunt u zich aan-

melden via onderstaande personen. 

José Stikkers, email: jipm.stikkers@gmail.com  

mobielno: 0630720743. 

Onno van Rijsbergen, email: ov.rijsbergen@kpnmail.nl  

mobielno: 0651391575. 

 

     Duurzaamheidsplannen van het Sint-Janslyceum 


