
Hoe schmink je 
een kattenkop?   

Hoe hou je zo'n 
groep enthousiaste 
kinderen in het 
gareel?   

Waar haal je het geld 
vandaan en spullen 
voor je activiteiten?   

Social media?  
Wat moet ik daarmee?   

Workshopavond Wijkstichting Oss-Zuid:  

DAAR STEEK JE IETS VAN OP!  

Buurthuis Kortfoort, Floraliastraat 93  – donderdag  15 november 
Zaal open: 19.00 uur – Aanvang workshopavond: 19.30  uur 

'n Paar vragen waar je tijdens deze workshopavond antwoord op kunt krijgen.  
Op de achterkant van deze uitnodiging zie je welke workshops je kunt volgen.  
Onderwerpen die zowel voor individuele bewoners als voor bewonersgroepen interessant zijn. 
Iedereen kan er zijn voordeel mee doen. 

Interesse? Schijf je dan voor 4 november in voor de workshops van je keuze.  
Graag tot ziens op onze workshopavond! 

Met vriendelijke groet, 
Wijkstichting Oss-Zuid 

 
Iedereen kan op deze avond 2 workshops volgen. De inschrijvingen worden 
verwerkt op volgorde van binnenkomst. Daarom vragen we je ook een derde 
keuze op te geven. 

 

Inschrijvingen kun je sturen naar: Secretariaat Wijkstichting Oss-Zuid 
 Kortfoortstraat 66 
 5342AG Oss 
 of info@ws-oss-zuid.nl 
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Een buurtactiviteit 
organiseren:  

Hoe doe je dat?  
En wat doe je? 

Naam:  

Adres: 

Telefoon: 

e-mail: 

Workshop eerste keuze:  ☐A ☐B ☐C ☐D ☐E ☐F ☐G  

Workshop tweede keuze:  ☐A ☐B ☐C ☐D ☐E ☐F ☐G  

Workshop derde keuze:  ☐A ☐B ☐C ☐D ☐E ☐F ☐G  
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Workshopavond Wijkstichting Oss-Zuid:  

DAAR STEEK JE IETS VAN OP!  

Buurthuis Kortfoort, Floraliastraat 93  – donderdag  15 november 
Zaal open: 19.00 uur – Aanvang workshopavond: 19.30  uur 

Workshop A  Leuk idee voor de buurt: hoe kom ik aan geld? 
 door wijkbewoner Heleen van der Sanden van Uitgeverij Genoeg 
Al gauw is er wat geld nodig voor een buurtactiviteit. Wil je iets veranderen in de buurt, dan is er 
nog meer nodig. Waar haal je dit geld of materiaal vandaan?  
Praktische zoektips en suggesties om in ieder geval dit deel van de activiteit te laten slagen. 
 

Workshop B  Activiteiten in de buurt en de regels 
 door Nynke Stein, consulent inspecteur afdeling  
 Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss 
Wanneer een activiteit melden, wanneer een vergunning aanvragen en aan welke eisen moet je 
aanvraag voldoen? Tips om binnen de regels te vallen. 
 

Workshop C Op z'n Gaudisch mozaïeken 

 door Alex van der Heijden, beeldend kunstenaar 
Lekker creatief aan de gang en je omgeving kleurrijker maken 
 

Workshop D Hoe hou ik het leuk voor iedereen? 

 door Anita van Erp, opvoedkundig medewerker Vivaan 
Pedagogische tips om een buurtactiviteit met kinderen tot een succes te maken voor deelnemers 
en organisatoren. 
 

Workshop E Creatieve ideeën voor de buurt 

 door wijkbewoner Hans Terwindt, Evenementen en Recreatie Oss 
Wat kun je allemaal organiseren in je straat, je buurt, je wijk? 
Leuke ideeën en misschien een stimulans om samen aan de gang te gaan. 
 

Workshop F Social media voor beginners:  

 wat kun je met Twitter, Facebook en LinkedIn? 

 door Tefke van Dijk van de Schrijfzolder 
Social media zijn hot. Steeds meer mensen maken er gebruik van en ook 
organisaties weten de weg naar de nieuwe communicatiemiddelen steeds 
beter te vinden. Maar wqat kun je nou eigenlijk met Twitter, Facebook en LinkedIn? Waarom zou 
je eraan beginnen? En hoe doe je dat dan? De workshop 'Social media voor beginners' geeft 
een blik in de wereld van Twitter, Facebook en LinkedIn. Heb je kennis van computers en 
internet en wil je aan de slag met social media? Meld je dan aan voor deze workshop. 
 

Workshop G Schminken 

 door wijkbewoner Juanita van Kidz Party's 
Kennismaken met schminken. Vind je het leuk, wil je dit echt leren en inzetten voor (activiteiten 
in) de buurt? Dan is er nog de mogelijkheid tot een vervolgcursus. 

 

Na afloop van de workshops is er volop gelegenheid om na te praten onder 
het genot van een drankje en een hapje. 

 
Maak je keuze en schrijf je snel in (zie ommezijde), want VOL = VOL! 


