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‘Die Bossche trots
vind ik heerlijk’
Aan de hand van een aantal vragen schetst een Bosschenaar zijn of
haar beeld van de stad. Deze keer Ruben van den Bulck.

R

uben van den Bulck vertelt
deze week over zijn Den
Bosch. De 21-jarige bestuurskundestudent is jongerenambassadeur in Den Bosch. In totaal zijn er 13 jongerenambassadeurs. „We geven de gemeente,
soms ongevraagd, advies over alles wat met jongeren te maken
heeft.”
Van den Bulck had de afgelopen
1,5 jaar de portefeuille ‘studenten’.
„Ik sta tussen jongeren en de gemeente. Ik praat met studenten
over de stad en geef advies aan de
gemeente om Den Bosch aantrekkelijker te maken voor studenten.”
Sinds drie weken focust hij zich
op ‘internationale betrokkenheid’.
„Wanneer een Bosschenaar een

De politiek is
niet gericht
op jongeren

project voor een goed doel wil beginnen in het buitenland vind ik
dat de gemeente moet kunnen helpen met een subsidie aanvragen.”
Van den Bulck komt oorspronkelijk uit Utrecht en woont nu twee
jaar in Den Bosch. „Deze stad
heeft wel een beetje mijn hart veroverd. Ik vind de Bossche trots
heerlijk, dat hebben we in Utrecht
niet zo erg.”

Het Heempark Den Bosch
houdt op zondag 22 januari
de jaarlijkse Winterexcursie
in Den Bosch. Een gids
neemt de deelnemers mee
voor een wandeling van
ruim een uur door het park.
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Het rollatorpad is goed begaanbaar. De wandeling start
om 14.00 uur bij de ingang
van het Heempark.

Wat anders mag

„16.000 hbo-studenten studeren
in Den Bosch, waarvan tien procent maar op kamers woont. Dat
is heel erg weinig. De mentaliteit
van de Bossche politiek is niet jongerengericht. Den Bosch wordt
ook wel ‘de stad van je oma’ genoemd. Als er meer voor jongeren
te doen is, denk ik ook dat meer
studenten hier willen wonen.”

Peter de Bruijn
Den Bosch
NULAND

Darttoernooi
café Kerkzicht
Café Kerkzicht in Nuland
houdt zaterdag 21 januari
een koppel darttoernooi.
Er wordt gespeeld in een
multi poulefasesysteem
met speltype 501 dubbel uitgooien. Elk koppel gooit zo
het gehele toernooi uit. Na
de eerste poulefase wordt
op eigen niveau ingedeeld.
Belangstellenden kunnen
zich op 21 januari tot 13.00
uur inschrijven of tot 19 januari per mail.

DEN BOSCH
Als ik voor één dag burgemeester was…

„Dan zou ik jongeren tot 29 jaar laten stemmen voor een jongerenburgemeester. Dit is de adviseur
van de burgemeester en het gezicht van de Bossche jongeren.”
Gat in de Markt

䊱 „Slechts

10 procent woont op
kamers”, zegt Van den Bulck.

„Op de plek van het ingestorte
Pearlepand mag van mij een discotheek komen. Want een echte
club hebben we niet.”

Berlicummer stak
eigen vrouw neer
BERLICUM Het blijft vooralsnog
een raadsel waarom een 69-jarige
man uit Berlicum op 1 oktober, na
46 jaar huwelijk, zijn eigen vrouw
neerstak. Onderzoek in het Pieter
Baan Centrum zal moeten uitwijzen of de man misschien aan dementie lijdt of anderszins van het
padje raakte ten tijde van het misdrijf.
De vrouw lag na de steekpartij
een week in het ziekenhuis. Volgens eigen zeggen is ze zeker 25
keer gestoken met een mes. De
man houdt het op zeven of acht
keer en heeft verklaard dat zijn
vrouw begon met steken. Volgens
zijn advocaat P. Verschuren was er

geen drank in het spel en maakt
de man ook een stabiele indruk.
Tijdens een tussentijdse zitting in
de rechtbank in Den Bosch kondigde Verschuren gisteren alvast
aan dat hij later een reconstructie
wil van de steekpartij.
De rechtszaak gaat verder als
het onderzoek in het Pieter Baan
Centrum is afgerond. Ook het sporenonderzoek van het Nederlands
Forensisch Instituut is dan klaar.
De zitting werd gisteren bijgewoond door de drie kinderen van
het echtpaar. Volgens Verschuren
hebben ze ‘compassie met beide
ouders’. Justitie legt de man poging tot doodslag ten laste.

Verdriet en
een lach gaan
hand in hand
Jaarlijks krijgen 100.000 mensen kanker.
De ziekte maakt onzeker, angstig, soms
woedend. Voor emotionele ondersteuning zijn
er inloophuizen, zoals het Vicki Brownhuis in
Den Bosch, dat al 25 jaar bestaat.

Mooiste herinnering

„Twee jaar geleden vierde ik voor
het eerst carnaval in Den Bosch.
Ik kom uit Utrecht, en kende carnaval helemaal niet. Ik wist niet
wat me overkwam. Jong en oud
vieren samen feest. Dat carnaval
zo veel tradities kende wist ik
niet. Sinds vorig jaar heb ik een
kiel. Ik kijk nu al uit naar carnaval
van dit jaar”

▼

INLOOPHUIS JUBILEUM

TWC neemt
Tribal over
Online marketingbureau
Tribal in Den Bosch is overgenomen door het Amsterdamse TWC Holding. Bij
Tribal werken zestig mensen. De overname heeft
geen gevolgen voor de
werkgelegenheid. „Wij zijn
juist op zoek naar nieuwe
medewerkers”, laat een
woordvoerder weten. Bij de
holding werken na de overname 175 mensen. De omzet bedroeg in 2016 meer
dan 50 miljoen euro.

‘S

ommige mensen
lopen drie keer
voorbij voordat
ze naar binnen
stappen. Er is
een soort angst en taboe om
over kanker te praten. Bij ons in
huis kun je ervaringen delen
met lotgenoten. Bovendien zijn
er vrijwilligers die naar je luisteren en je verder helpen.”
Jacqueline Crooijmans is directeur van het Vicki Brownhuis in
Den Bosch. Het inloophuis aan
de Aartshertogenlaan is er voor
iedereen in de regio Den Bosch
die kanker heeft of kanker heeft
gehad, hun naasten en nabestaanden. „Voor de één is de drempel
hoger dan voor de ander, maar
vrijwel iedereen die hier binnen
is geweest voelt zich thuis”, vervolgt Crooijmans. „Mensen die
ziek zijn of ernstig ziek zijn geweest zoeken naar een nieuwe
balans in hun leven. Ze leren en
proberen de gevolgen van hun
ziekte te accepteren en met de
veranderingen in hun leven om
te gaan.”
Volgens de directeur zijn er ongeveer vierduizend contactmomenten per jaar. Slechts een
kwart van de kankerpatiënten
wordt door professionele behandelaars doorverwezen naar de inloophuizen. „Daar ben ik niet te-

Straffen voor seks
met minderjarige
DEN BOSCH Twee mannen uit

De ketels glimmen, de leidingen zijn nog niet
allemaal aangesloten maar Jongens van de Wit
is klaar voor de
start Pagina 4

vreden over”, zegt Crooijmans.
„Hoe dat komt? Ik kan niet in de
hoofden van specialisten, oncologen, huisartsen en maatschappelijk werkers kijken. Het betekent
dat we nog meer de boer op moeten. De overheid stimuleert transitie in de zorg. Familie en buren
worden aangesproken op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid in de samenleving. Bij
het Vicki Brownhuis werken zestig vrijwilligers. We passen naadloos in die visie. Verder moeten
de inloophuizen bij zorgopleidingen extra onder de aandacht worden gebracht.”
Het Vicki Brownhuis ademt
rust. De kerstboom staat in de
hoek, kaarsjes branden op tafel.
In de creatieve ruimte is een lotgenotengroep aan het vilten.
„Mensen praten tijdens activiteiten zoals schilderen, vilten of
boetseren of tijdens het wandelen over wat hen is overkomen”,
aldus Crooijmans. „Ze maken
hetzelfde mee; snappen elkaar.”
Het Vicki Brownhuis viert dit
jaar het zilveren jubileum. Het
25-jarig bestaan is reden voor
een feestje met onder meer een
benefietconcert op 13 mei. „We
zijn trots op ons jubileum”, aldus Crooijmans. „Het Vicki
Brownhuis is zeker geen tranendal. Het is én, én. Soms is er verdriet, dan wordt er gelachen. Ik
hoor vaak van onze gasten dat ze
het hier erg fijn vinden.”

Den Bosch en het Limburgse Stevensweert moeten een dag de
cel in, omdat ze ‘klant’ waren bij
oud-politieman Leon S. uit
Rijen. Leon S. kreeg vorig jaar
vijf jaar cel omdat hij via een
website minderjarige meisjes
aanbood voor seks. De mannen
kregen ook een taakstraf van 150
en 200 uur opgelegd. De 42-jarige Bosschenaar hoorde eerder
vijftien maanden, waarvan zes
voorwaardelijk, tegen zich eisen.
De rechtbank in Den Bosch
legde vier andere mannen die betaalde seks hadden met een minderjarige prostituee cel- en taak-

straffen op. Twee verdachten uit
Oosterhout en Gemert kregen
vier maanden celstraf opgelegd,
waarvan drie maanden voorwaardelijk. Dat is aanmerkelijk minder dan de jarenlange celstraffen
die de officier van justitie tegen
hen had geëist.
Tegen de 50-jarige man uit Gemert was dertig maanden cel,
waarvan tien voorwaardelijk
geëist. De man had vier keer onbeschermde seks met het meisje,
terwijl hij na enkele keren wist
dat ze minderjarig was. Ook
voor de man uit Oosterhout
vroeg het OM een onvoorwaardelijke celstraf.

