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Redactionele column 
Op naar een zomerse herfst 
door Peter Battes  

Sinds half augustus is de zomervakantie alweer 
voorbij. De scholen zijn (beneden de grote rivieren) 
weer begonnen. De kindervakantieweek is achter de 
rug. De hittegolf is dit jaar beperkt gebleven tot de 
Zuid- en Oost-Europese landen. Ons bleef 
bovendien de wateroverlast (Engeland, Zwitserland, 
Duitsland) bespaard. Het 'normale, alledaagse 
leven' is weer teruggekeerd en wij maken ons op 
voor het komende najaar.  

Twee buurten van Oss-Zuid staan op de nominatie 
om gerenoveerd te worden: de Bomenbuurt en de 
Zeeheldenbuurt II. De inspraakprocedures zijn 
inmiddels afgerond en wij geven u hiervan de 
verslagen.  
De gebruikelijke kinderpagina wordt dit keer gevuld 
voor een groot deel gevuld met een collage van 
foto’s van de Straatspeeldag van juni jl.  

De redactie streeft ernaar om onze informatie af te 
stemmen met de website voor Oss-Zuid, zodat u 
ook langs die (elektronische) weg zo actueel 
mogelijk op de hoogte kunt blijven van belangrijke 
nieuwtjes voor en over Oss-Zuid. 

Al met al hopen wij u weer een lezenswaardige 
editie van de 'Zuiderpost' te hebben geboden. Wij 
(redactie, drukker, bezorgers) doen ons best. 
Schroomt u niet om ons uw kopij te geven. Ons 
motto is immers: 'voor en door de wijkbewoners'. 

COLOFON ZUIDERPOST 
Redactie: Ellen van der Bruggen, Albert den Brok, 
Peter Battes, Mia Keijzers 
Redactieadres: Buurthuis Kortfoort, Floraliastraat 93, 
5342 BH Oss, zuiderpost@live.nl
Redactionele richtlijnen: Berichten van lezers, instellingen, 
verenigingen die betrekking hebben op of van belang zijn voor 
Oss-Zuid en zijn bewoners, zijn welkom. De redactie behoudt 
zich wel het recht voor om  
ingezonden berichten te 
redigeren en eventueel in te 
korten. De Zuiderpost plaatst 
uit principe geen commerciële 
berichten of reclames. 
De volgende Zuiderpost 
verschijnt in november. 
Kopijsluiting: 28 oktober a.s 

Herinrichting Bomenbuurt 
door Peter Battes  

Medio mei jl. stonden in de Regio Oss de plannen 
voor de herinrichting van de Bomenbuurt 
beschreven. Redenen waren o.m de rioleringen, 
verzakkingen wegdek, verbeteringen groenstructuur, 
boomwortels. De buurt is aangeduid als 30-km-
gebied.

Daarna volgde een inspraakavond (23 mei), en ook 
de mogelijkheid van inzage van het ontwerp voor de 
renovatie, in het gemeentehuis. Inmiddels blijken er 
meer dan 70 reacties te zijn binnengekomen, 
waarvan sommige door meerdere personen 
ondertekend zijn. Voorzover mogelijk zijn er diverse 
aanpassingen van het ontwerp gemaakt. De 
meerderheid van deze reacties konden worden 
gehonoreerd. Betrokkenen zijn inmiddels ook per 
brief geïnformeerd.  

Tijdens de wijkraadvergadering van 13 september 
a.s. wordt een toelichting gegeven op dit 
aangepaste ontwerp. Bewoners kunnen gebruik 
maken van inspraakrecht, terwijl argumenten 
worden gegeven over de haalbaarheid (of niet) van 
bepaalde wijzigingen. De wijkraad geeft op grond 
van dit verslag een advies aan het College B & W. 
Het verslag wordt vervolgens ook bekendgemaakt 
op de website van de gemeente. 

In principe gaat het om een gefaseerde (straat-voor-
straat) uitvoering, terwijl de overlast voor de 
bewoners tot een minimum wordt beperkt (met 
name voor voetgangers en fietsers). 

VERGADERDATA WIJKRAAD 2007 

De volgende Wijkraadvergadering vindt plaats op 
donderdag 13 september a.s.
De Wijkraadvergaderingen voor de rest van dit jaar 
zijn gepland op 11 oktober, 8 november en 
13 december. Aanvang 20.00 uur in Buurthuis 
Kortfoort. 

Voor de agenda van de Wijkraadvergaderingen zie 
de gemeentelijke pagina's van Weekblad Regio Oss 
(wijzigingen voorbehouden). 

De notulen van de Wijkraadsvergaderingen staan 
ter inzage via www.oss-zuid.nl.
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Weer plezierig, spannend en enthousiast 
verlopen 
KinderVakantieWerk Oss-Zuid
31 juli t/m vrijdag 3 aug. 2007 
Peter Battes in gesprek met William van Oers  

Ook al vanwege het ideale weer, is de vakantieweek 
spannend, gezellig en leuk verlopen: Het thema 
was: de kroning van de Koning en zijn Minister. Als 
voorbereiding was dinsdags het kale terrein 
volgebouwd met hutten, huizen en paleizen, fraai 
geverfd. Pallets, karton en waterverf waren er 
genoeg. Vanaf het podium zorgde Ferry iedere dag 
voor de muziek. Vanaf het podium werd het 
vervolgverhaal over ene Mijnheer Max verteld. 
Woensdagochtend: spelletjes en voetbal op het 
CITO-terrein. Ook voor de kleintjes. 's Avonds 
werden speurtochten gehouden, op zoek naar 
'gestolen juwelen, de paleissleutel', etc. De ouderen 
volgden hun zoektocht door de bossen achter de 
Hazenakkervijver, de kleintjes bleven rondom het 
Zuiderpark zoeken naar verborgen sieraden. In een 
'spookachtige sfeer' werd in de boerderij voor zo’n 
60 kinderen disco gegeven. Het festijn, waar liefst 
110 jeugdigen onder leiding van 20 vrijwilligers, aan 
deelnamen, werd vrijdags afgesloten met patat, 
appelmoes, etc. 's Avonds keek de leiding 
gezamenlijk terug op een goed-geslaagde 
kindervakantieweek.  

Een en ander werd ook op zo'n 650 foto’s 
vastgelegd, die via www.oss-zuid.nl kunnen worden 
bekeken. 

Jeugdsoos The Final Touch 
Vrijdagavond Jeugdavond 
door Ferry Vullings  

Stichting Jongerensoos The Final Touch zal zeer 
binnenkort voor het eerst in haar bestaan ook op 
zaterdagavond open gaan voor de jeugd. 

Op het moment van schrijven is nog niet bekend 
wanneer dit zal zijn, maar wij zullen dit spoedig 
kenbaar maken via de huis aan huis te verschijnen 
nieuwsbrief en via de diverse media waaronder 
www.oss-zuid.nl.

Voor de wekelijkse inloopavonden op de vrijdag 
zoeken wij nog enkele leuke gezellige vrijwilligers, 
meer informatie Ferry Vullings 0412-646440 of 06-
20010645. 

Buurtfeest Zeehelden-I-buurt, op 
zaterdag 8 september a.s. 
Peter Battes in gesprek met Jacqueline Twigt  

Voor de bewoners, jong en al wat ouder, organiseert 
de Werkgroep Zeehelden-I-buurt opnieuw een 
buurtfeest. Op zaterdag 8 september a.s. vanaf 
16.00 uur (opening) tot middernacht, worden de 
jaren zestig (roaring sixties) teruggehaald. Drie disc-
jockey’s (Jack Out, Pierre Stok en Nico van Veen) 
draaien muziek uit die tijd, in een tent met 
dansvloer, etc., op het terrein van de voormalige 
Piet Heinstraat, tussen de flats aan de Karel 
Doormanstraat. Rock & Roll, Jazz, Rithm & Blues, 
Nederlands-talig. Cliff, Elvis, Everly Brothers, etc. 
Een paar weken geleden zijn huis-aan-huis de 
uitnodigingen rondgebracht in de buurt (Oude 
Molenstraat-even nummers, Industrielaan even 
nummers, etc.). Inmiddels zijn er al ruim 
150 aanmeldingen. Van de mensen (en de 
kinderen) wordt verwacht dat men 'in zestigerjaren-
kledij verschijnt'. De oude tijden herleven met 
diabolo, een jo-jo-wedstrijd, etc. 

Aan de organisatie zal het niet liggen; als het 
najaarsweer ook nog wil meewerken? Dus: veel 
belangstelling, veel plezier, gezelligheid en nostalgie 
gewenst. 

Schoonmaakactie Zeeheldenbuurt I 
Hieronder nogmaals de data voor de maandelijkse 
schoonmaak van eigen buurt in 2007: 

Zaterdag 8 september 
Zaterdag 13 oktober 
Zaterdag 10 november 
Zaterdag 8 december 

Wilt u ook meehelpen om de Zeeheldenbuurt I 
schoon te houden, neem dan contact op met een 
van onderstaande contactpersonen. 

Jong en oud kan meedoen, we passen gewoon het 
ritme aan  

Tussen 10.00 en 11.30 uur zijn wij aan het prikken. 
We beginnen aan de Karel Doormanstraat tegen de 
Industrielaan en trekken van daaruit de buurt verder 
in. Onze grens ligt op de Molenweg - Industrielaan - 
Trompstraat - Oude Molenstraat. 

Tot ziens! 
Willie Brands en Jacqueline Twigt 
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ZUIDERPOST KINDERPAGINA 
Nationale Straatspeeldag 2007: Een foto-impressie 

PRIJSVRAAG: Welke straten in Oss-Zuid deden in 2007 mee aan de straatspeeldag Stuur het 
antwoord voor 1 oktober naar zuiderpost@live.nl en win leuke prijsjes. Nog meer foto's vind je op www.oss-zuid.nl.

PRIJSPUZZEL: SUDOKU 
Maak kans op leuke prijsjes. 
Los de puzzel hiernaast op en stuur de oplossing 
voor 1 oktober a.s. naar de zuiderpost@live.nl.

6      2 8 7 
 5   2   9 4 
   8   6  1 

1  4    9  6 
8  6 9 4   3  
 3  7 6 2   8 

2  7 3 9  8 1 5 
 8 5  1   6 3 

3         
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Website Oss-Zuid 
door Antoon van Oss

www.oss-zuid.nl is een website die u alle informatie 
met betrekking tot Oss-Zuid wil aanbieden . De 
opstartpagina bevat alle relevante actuele 
informatie, zoals:  
> de gemeentepagina Oss-Actueel (deze wordt elke 
maandag vernieuwd.);  
> de kerkagenda van zowel de Paaskerk als de 
St. Jozefkerk; hier vindt u ook het parochieblad van 
de Titus Brandsma parochie; 
> de voetbalverslagen van de in het weekend 
gespeelde wedstijden van Cito, de amateurs van 
TOP en natuurlijk van TOP Oss in de Jupiler 
League.  

Verder vindt u onder de knop 'Wijk info' alle 
informatie met betrekking tot de 
Wijkraad/Wijkstichting, met tevens namen en 
adressen van mensen die u van dienst kunnen zijn. 
In het midden onder 'Actueel' staat wisselende 
informatie die wellicht uw aandacht verdient. Is 
dergelijke informatie niet voorhanden dan staat er 
een link naar de zoekpagina van Google. Onder de 
navigatieknoppen links op de opstartpagina bevind 
zich alle informatie met betrekking tot onze wijk. 
Onder de knop 'Zuiderpost' kunt u alle uitgegeven 
wijkkranten sinds 2005 vinden, opgeslagen als pdf-
bestand, dus makkelijk leesbaar. 
Onder de knoppen 'Zuidergebouw 'en 'Kortfoort' 
vindt u de agenda's van de buurthuizen plus de 
activiteiten die er dagelijks zijn. In het archief staan 
alle wijkraadsverslagen en agenda's doorgelinkt. 
Onder de knop 'Foto Pagina' kunt u genieten van 
veel fotoverslagen van gebeurtenissen in onze wijk.  
In het midden van de pagina staat nieuws vanuit en 
rond onze wijk. Dit wordt dagelijks aangevuld en 
vernieuwd. Rechts staat een rijtje pictogrammen 
waaronder korte berichten, oproepen, 
bedrijfsnieuws, nieuwsbrieven, mededelingen, en 
zelfs het weerbericht van Oss-Zuid te vinden zijn.  

Al met al is het dus de moeite waard om deze site te 
bezoeken en aan uw favorieten toe te voegen zodat 
u alle informatie direct tot uw beschikking hebt. 

ANBO-avond in 'Kortfoort' 
Vanaf woensdag 10 oktober a.s. wordt 
maandelijks een ANBO-avond gehouden in 
Buurthuis Kortfoort aan de Floraliastraat in Oss.  
De bedoeling is met elkaar gezellig een kop 
koffie/thee of een glaasje te drinken, te kletsen, een 
spelletje (kaarten, rummicub enz.) te spelen of te 
knutselen (mandala tekenen/vouwen, kalligrafie, 
pergamano, kleien, knippen enz.).  
Vrijheid blijheid, men is nergens toe verplicht. 
Gewoon een leuk avondje onder elkaar, zo stellen 
de initiatiefnemers het zich voor. Elke tweede 
woensdag van de maand, aanvang 19.30 uur. Of 
vaker, afhankelijk van de belangstelling. 
Doelgroep van de ANBO zijn alle 50-plussers. Veel 
activiteiten vinden overdag plaats. Echter, niet alle 
50-plussers zijn in de gelegenheid aan 
dagactiviteiten deel te nemen. Voor hen bieden 
deze ANBO-avonden dan ook een prima alternatief.  
Info: Coby Tukker, 623 242, of Gerda Detmers, 
850 151. Om een indicatie te hebben hoeveel 
mensen we kunnen verwchten Iin verband met de 
voorbereidingen voor de avond graag vantevoren 
telefonisch aanmelden. 
Feestmiddag 25 jaar ANBO Oss Maasland 
Op donderdag 6 september a.s. vanaf 13.00 uur 
viert de ANBO het 25-jarig bestaan van de afdeling 
Oss Maasland met een feestmiddag in “De 
Krinkelhoek” aan de Oyenseweg 3. 
Houdt deze datum vrij en geef u snell op bij Coby 
Tukker (623 242), Gerda Detmers  (850 151) of 
Joke Kuitert (632 239). 

Kerstmarkt 2007 
Ook dit jaar organiseren Wijkraad en Wijkstichting 
Oss-Zuid een kerstbraderie. Volgens (inmiddels) 
traditie gebeurt dit de eerste zaterdag ná 
Sinterklaas.  
Dit jaar zal de kerstbraderie dus plaatsvinden op 
zaterdag 8 december 2007.
De eerste vergadering van de kerstcommissie was 
gepland op maandag 27 augustus a.s. om 19.30 uur 
in buurthuis Kortfoort. Tijdens deze vergadering 
werd de kerstbraderie van 2006 geëvalueerd en is 
we begonnen met de organisatie van de 
kerstbraderie 2007.  
Jan de Munnik, tel.: 622 555, munnikoss@hetnet.nl 
Ellen van der Bruggen, tel.: 623 424, 
jvdbruggen@planet.nl 
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Interview met Hilde Ober, 
wijkambtenaar van Oss-Zuid 
door Peter Battes  

Officiëel heet haar functie 'wijk-coördinator'.
Aanleiding om Hilde in de schijnwerper te plaatsen, 
is haar dubbeljubileum op donderdag 26 april jl., 
toen zij zowel haar 25-jarig jubileum als ambtenaar 
van de gemeente, als haar 12½ jarig jubileum als 
wijkambtenaar heeft gevierd. Een onverwacht feest 
in Buurthuis Kortfoort, haar door de Wijkraad 
aangeboden, waarbij vele collega’s, een aantal 
buurtbewoners, en vooral ook burgemeester Klitsie 
en echtgenote present waren.  
Vele speeches werden er gehouden, terwijl Hilde 
ook 'geridderd werd in de Orde van het Zilveren 
Hart' en haar 'het Osje' werd uitgereikt. Met een 
limousine werd zij door de wijk rondgereden.Er was 
een fotocollage van enkele bijzondere 
gebeurtenissen in die jaren en er werd ook een 
collegiaal pantomimespel opgevoerd. Hilde:'Dit 
jubileumfeest is voor mij een onvergetelijke en 
onverwachte gebeurtenis geweest. Schitterend en 
fantastisch. 
Mijn functie heeft steeds twee invalshoeken, 
namelijk het fysieke (= groen-, verkeers-, speel-, 
straatvoorzieningen, inrichting van de buurten e.d.) 
én de sociale leefbaarheid in de wijk.'  

Wat trok je speciaal aan in Oss-Zuid, toen je bij het 
toenmalige WBO werd aangesteld?

'Wij reden met een bus vanaf het gemeentehuis 
door de wijk. Dít wordt mijn wijk, dacht ik. Met zeer 
gevariëerde buurten, fraaie groenvoorzieningen, een 
wijk met enthousiaste en betrokken buurtcomités, 
bewonerscommissies. Voor deze wijk wil ik mij met 
hart-en-ziel gaan inzetten. Steeds achter de 
coulissen; het liefst wat op de achtergrond. Al snel 
werd een netwerk gevormd met gebiedsbeheerders, 
het opbouwwerk, verschillende diensten. Het gaat 
dus steeds om samen dingen op poten te zetten, 
een brugfunctie te hebben tussen gemeentehuis en 
wijk, en haalbare zaken te realiseren. Soms kun je 
het niet iedereen naar de zin maken. Maar de 
bewoners zijn voor mij essentieel  Vaak hebben de 
mensen er geen idee van hoeveel bepaalde 
speeltoestellen of verkeersvoorzieningen kosten. 
Dan moeten er nu eenmaal compromissen worden 
gesloten.
Als wijkambtenaar heb ik ook als coördinator een 
gecombineerde functie met de Dorpsraden in 
Macharen-Megen-Haren. Een heel ander overleg,  

omdat de dorpen vrij 
zelfstandige sociale 
eenheden zijn, terwijl de 
sociale controle en 
achtergronden in 'de 
stad' anders zijn. Oss-
Zuid is zeer gevarieerd 
en heeft een langdurige 
geschiedenis, bestaat uit 
zeer verschillende 
buurten. Ook was ik 
wijkambtenaar voor de 
wijk Noord/Ussen.  

Officieel heb ik een 26-urige werkweek en ben vaak 
als team werkzaam in netwerkrelaties. Ik heb de 
leukste baan van het gehele gemeentehuis. 
Uiteraard speelt e.e.a. zich af binnen de grenzen en 
het kader van 'de politiek'. Ik streef steeds naar het 
meest haalbare.' 

In de loop der jaren is er veel veranderd, zijn vele 
projecten en projectgroepen actief geweest.

'Mij staan vooral de renovaties van de Zeehelden-I-
buurt (waar inmiddels een heel nieuwe structuur is 
gegroeid), van de Rozenstraat, van de Bernadette-
school (wat een heel intensief project is geweest in 
nauw overleg met de omwonenden en de school). 
Dit laatste leidde tot de toekenning van 2 prijzen én 
een ruim artikel in het blad 'Margriet'. Ook het GGZ-
project, de nieuwbouw en aanbouw aan het St. 
Anna-Ziekenhuis, steunde op goed overleg met de 
omwonenden. Daarnaast denk ik ook aan het 
overleg tussen Organon met de omwonenden, 
bijvoorbeeld ook over de fietserstoegang door de 
Molenweg. Daaruit zijn regelmatige informatie-
avonden met buurtbewoners voortgekomen. 

In de loop der jaren is er eerst het WBO geweest en 
nu sinds 4½ jaar  de Wijkraad en de Wijkstichting.

'De Wijkstichting ondersteunt bewoners-initiatieven, 
de Wijkraad volgt kritisch bepaalde projecten en is 
daarmee een adviesorgaan naar het College van 
B&W toe. Ik krijg de indruk dat de 
Wijkraadsvergaderingen telkens meer belangstelling 
krijgen. Over de toekomstige structuur wil ik in een 
volgende Zuiderpost wat dieper ingaan. In de 
komende Wijkraadsvergadering van 13 september 
staat bijvoorbeeld de renovatie van de Bomenbuurt 
op de agenda. Het projectbureau geeft dan uitleg 
over de wensen van de buurtbewoners, de 
technische uitwerking ervan, terwijl de Wijkraad erop 
toeziet dat de bewoners er voldoende bij betrokken 
werden en worden.' 
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Ook even vooruitblikken naar toekomstige 
ontwikkelingen?

'Wat mij het meest zorgen baart voor Oss-Zuid, is 
de verkeerssituatie en verkeerscirculatie. Het 
efficiënt geleiden van de verkeersstromen (woon-
werk-verkeer, vrachtverkeer). Met name ook gaat 
het mij om een goede bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van de verschillende buurten. 
Daarnaast ook de geluidsoverlast langs de N50-
snelweg.  

De Wijkraad heeft een hele lijst met 
aandachtspunten en prioriteiten voor het komend 
jaar opgesteld, waar met name ook de gezondheid 
van ouderen en vereenzamingsproblemen op staan. 
Ook gaat mijn aandacht uit naar de renovatie van de 
Oude Molenstraat (in overleg met de projectgroep) 
en het verbeteren van het winkelcentrum aan de 
Industrielaan. Kortom: er is nog veel werk aan de 
winkel in Oss-Zuid. Bijvoorbeeld ook een verbeterde 
wandelroute door de wijk. Wij hebben dus een hele 
lijst.' 

Heb je nog speciale wensen?

'Het zou een goede zaak zijn als ook Oss-Zuid een 
volwaardig wijkcentrum zou krijgen. Een soort 
multifunctionele instelling waar verschillende 
diensten, verenigingen, clubs, buurtgerichte 
activiteiten, onder één dak zijn bijeengebracht. 
Zoiets als De Iemhof en de Hille (Ussen). Ook 
bepaalde (para-)medische diensten, 1e-lijns-
voorzieningen zouden hier een plaats kunnen 
hebben.' 

Hilde, bedankt voor dit interview. Wij hopen 
binnenkort in de Zuiderpost op veel van de 
genoemde zaken nader in te kunnen gaan.  

Korte berichten 
door Peter Battes  

Gemeentelijke Enquête 
Woonomstandigheden 
Begin dit jaar vond een telefonische enquete plaats 
naar ‘de woonomstandigheden’ van Ossenaren. 
Gevraagd werd o.a. naar het soort woning, hoe lang 
men er al woonde, het onderhoud, leeftijd van de 
bewoner, huurprijs, tevredenheid met de 
woonomgeving (groenvoorziening, etc) en eventuele 
wensen om te verhuizen.  

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met 10 
andere Gemeenten. Het rapport zal komend najaar 
verschijnen, en bekend worden gemaakt op de 
website van de Gemeente en in “De Regio Oss”. Wij 
zijn dus benieuwd naar de resultaten, met name als 
het om onze wijk gaat. Wij houden u dus op de 
hoogte. 

Buurtfeest Vianenstraat 
Ter gelegenheid van de nieuwe bestrating en 
overige renovaties houdt de buurtvereniging 
Vianenstraat/Ridderstraat op zaterdag 6 oktober 
a.s. een buurtfeest. Dit feest is bedoeld voor de 
buurtbewoners. Het precieze programma wordt 
beschreven op de website: www.ridderspoor1.tk.

Veel plezier, belangstelling en gezelligheid gewenst. 
Nu maar hopen op gunstige weersomstandigheden. 

Woensdagavond 15 augustus jl. 
Hazenakkerwedloop 
Onder ideale weersomstandigheden (ruim 20°C, 
droog, lichte westenwind) vond 15 augustus jl. vanaf 
18.00 uur (diverse startseinen na elkaar, voor 
diverse afstanden, voor jongeren, gevorderden, 
mannen en vrouwen), de traditionele Hazenakker-
wedloop plaats. 

Het parcours voerde weer door de bossen richting 
Heesch. Start- en aankomstplaats was als vanouds 
aan de Meidoorn-/Bremlaan, waar diverse stands 
waren opgesteld en de prijsuitreiking plaatsvond. 
Naar schatting hebben ongeveer 250 personen 
deelgenomen. Ze werden aangemoedigd door vele 
belangstellenden. Om ongeveer 20.45 uur vertrok 
iedereen weer huiswaarts. 
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TELEFOONNUMMERS EN  
E-MAILADRESSSEN
wijkosszuid@home.nl
www.oss-zuid.nl
BESTUUR WIJKSTICHTING 
Voorzitter André van den Boogaard, 
Willem III laan 15, 5342 GL Oss, 
626 523, a.boogje@versatel.nl
Secretaris Wilma Nieuwenhuizen, 
Trompstraat 85, 5342 TB Oss, 
651 326, 
w.j.nieuwenhui@kpnplanet.nl
Penningmeester Ellen van der 
Bruggen, Oude Molenstraat 19, 5342 
GA Oss, 623 424 
BESTUUR WIJKRAAD 
wijkraad.osszuid@gmail.com
Voorzitter André van den Boogaard, 
Willem III laan 15, 5342 GL Oss, 
626 523, a.boogje@versatel.nl
Secretaris William van Oers, Willem 
III laan 5, 5342 GL Oss, 647 259, 
william@vanoers-jes.demon.nl
Penningmeester Jan de Munnink, 
Industrielaan 47, 5342 EV Oss, 
622 555 
Wijkraadsleden
Meral Ilgen, Vogelkersstraat 1, 5342 
XP Oss, m.ilgen@home.nl
Wilma Nieuwenhuizen, Trompstraat 
85, 5342 TB Oss, 651 326, 
w.j.nieuwenhui@kpnplanet.nl
Ellen van der Bruggen, Oude 
Molenstraat 19, 5342 GA Oss, 
623 424, jvdbruggen@planet.nl
Albert den Brok, Hescheweg 61, 
5342 GG, 624 212, abrok@hetnet.nl
Buurtcoördinator (BuCo):
René Langens, 0900 8844, 
rene.langens@brabant-
noord.politie.nl
Toezichthouder Openbare Ruimte:
Johan van, 8.00-17.00 uur, 629 893 
Bouwvereniging Brabant Wonen:
Ad Sterkens, 664 911, 
a.sterkens@brabantwonen.nl
Klussenteam/Klachtennummer:
9.00-16.00 uur, 629 030 

Kloppen uw gegevens niet? 
Mail naar zuiderpost@live.nl.

WEEKAGENDA  
BUURTHUIS KORTFOORT 
Floraliastraat 93, 5342 BH Oss, 636 310 
Voorzitter stichtingsbestuur Jan Sengers, 
634 390; b.g.g. 656 010 
Maandag 
13.30-17.00 Ouderenvereniging  
 Oss-Zuid 
13.00-17.00 Computercursus  
 Rigom 
20.00-22.00 Focoss 
Dinsdag 
13.30-17.00 ANBO 
13.30-17.00 Schilderclub 
13.30-17.00 Ouderenvereniging 
 Oss-Zuid 
19.00-22.00 Klaverjasclub 
19.00-22.00 Handwerkclub 
Woensdag
09.00-12.00 Werelddansen 
13.30-17.00 Schilderclub 
13.30-17.00 Ouderenvereniging 
 Oss-Zuid 
Donderdag 
09.00-12.00 Werelddansen 
13.00-17.00 Computercursus  
 Rigom 
13.30-17.00 ANBO 
13.30-17.00 Ouderenvereniging 
 Oss-Zuid 
Vrijdag
13.30-17.00 Ouderenvereniging 
 Oss-Zuid 
13.00-17.00 Computercursus  
 Rigom 
19.00-22.00 Jeugdsoos  
 The Final Touch 

Maatschappelijk Werk:
623 880 (dag en nacht),  
Oude Molenstraat 17, 625 036 
www.maatschappelijkwerkoss.nl
(Hulp Online) 
Bewonerscommissie Karel 
Doormanstraat: Cees de Heij, 
631 932 
Jeugdsoos The Final Touch:
Ferry Vullings, 06 200 106 45, 
ferry.vullings@gmail.com
Scouting Titus Brandsma:
René Peters, 657 554/651 121 
Kindervakantiewerk Oss-Zuid:
William van Oers, 647 259 
Gebiedsbeheerder: Wilco van den 
Broek, 629 602 
Beveiliging Organon, 662 392 

WEEKAGENDA ZUIDERGEBOUW 
Oude Molenstraat 17, 5342 GA Oss 
Voorzitter beheerstichting Harry 
Loosschilder, 627 719 (voor gebruikers, 
huurders, belangstellenden) 
Maandag
09.00-11.00 Spreekuur  
 Maatschappelijk werk 
10.00-11.00 Gymclub Rigom 
13.00-17.00 Biljarten KBO St. Jozef 
13.00-15.30 Intuïtief schilderen,  
 Annet Teunissen 
19.30-22.00 Intuïtief schilderen,  
 Annet Teunissen 
Dinsdag
13.00-17.00 Soos KBO St. Jozef 
Woensdag
09.00-10.00 Spreekuur  
 Maatschappelijk werk 
13.00-17.00 KBO Kortfoort 
19.30-22.15 PSI 
Donderdag
09.00-10.00 Spreekuur  
 Maatschappelijk Werk 
13.00-17.00 Soos KBO St. Jozef 
13.00-17.00 Handwerkclub Rigom 
14.45-16.30 Ouderenkoor  
 Toontje Lager 
20.00-23.00 Kienen KBO Kortfoort 
Vrijdag
13.00-17.00 Koersbal KBO  
 Kortfoort 
Ma. t/m Vr. (woensdagmiddag niet) 
Peuterspeelzaal Kruimeltje 
Alle dagen
12.00-23.00 Turkse familiegroep 
Het Zuidergebouw is van zondag t/m 
vrijdag voor iedere gebruiker 
geopend van 9.00 tot uiterlijk 
23.00 uur. 

ANBO voor 50-plussers:
Lydia Verhagen, 690 363, 
afd.oss@anbo.nl,
http://www.anbo.nl/oss
Katholieke Bond voor Ouderen 
(KBO): Abdijstraat 43, Heeswijk-
Dinther, 0413 293 525 
Rigom: 653 232, info@rigom.nl,
www.rigom.nl, klussenhulp 653 235, 
cursussen 653 240 
De Sportclub: p/a Kolonel Wilsstraat 
17, 5371 AG Ravenstein, 
0486-413 334, 
secretaris@desportclub-oss.nl,
www.desportclub-oss.nl


