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Redactionele column 
Als de tijden van weleer 
door Peter Battes  

Rond deze dagen, eind november, ligt de nieuwe 
Zuiderpost alweer bij u in de brievenbus, bij alle 
wijkbewoners, van alle leeftijden. Rond deze tijd 
kunnen wij - ouders, kinderen/leerlingen, en oma’s 
en opa’s. – de blijde intocht van de Goed-Heiligman 
rechtstreeks via de TV en vervolgens in het Osse 
Centrum, weer feestelijk, uitdrukkelijk en blijmoedig 
meebeleven. In het openbaar en in de huiselijke 
kring. In de winkeletalages, en dankzij de 
straatversieringen. De tijd van de feestdagen is 
daarmee weer aangebroken, met alle sfeer, 
gezelligheid en extraatjes die daar bij horen.  

Het Sinterklaasfeest, eeuwenlange traditie, een 
symbool voor iedereen, laat zich niet verdringen. 
Wie immers de schoen (mét verlanglijstje erbij) 
klaarzet, doet ‘m 's anderendaags weer aan. Maar 
weldra is het kinderfeest alweer voorbij, als de 
kerstdagen en vervolgens Oud- en Nieuwjaar alweer 
in het vooruitzicht staan. Wie de kerstboom zet, 
schept extra sfeer in huis en elders. 

Wij hopen dat u in deze Zuiderpost tussen de regels 
door onze wensen kunt bespeuren, die neerkomen 
op:

> gezellige Sinterklaasfeestjes (inclusief veel 
inspiratie voor rijmpjes, versjes en surprises); 

> sfeervolle en saamhorige Kerstdagen (waarbij 
niemand vergeten wordt);  

> een voorspoedige jaarwisseling bij de 
omschakeling van 2007 naar 2008. 

Dat wenst u hierbij, 
De redactie van de Zuiderpost 

VERGADERDATA WIJKRAAD 2007 

De volgende Wijkraadvergadering vindt plaats op 
donderdag 8 november a.s.
De laatste Wijkraadvergaderingen van dit jaar is 
gepland op 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.

Vernieuwingen 
door Peter Battes  

Onze redactie heeft in de loop der jaren vele 
wijzigingen meegemaakt in de contacten tussen 
wijkbestuur en de gemiddelde buurtbewoners. 
Overleg, samenspraak, vergaderen, nieuwe 
regelingen, stemprocedures, hebben allerlei vormen 
gehad. Wij herinneren ons nog de voltallige WBO's 
en de drukke bewonersavonden.  

Tussen al deze structuren door heeft onze redactie 
steeds een onafhankelijke, maar betrokken plaats 
ingenomen. Wij legden onszelf ook (inhoudelijke) 
beperkingen op, bijvoorbeeld wat betreft: geen 
reclames, geen persoonlijke vetes, geen geruchten, 
doch slechts waardering voor de vele 
bewonersinitiatieven. Dus geen negatieve, maar 
positieve berichtgeving. Principieel hebben wij 
gekozen voor eenvoud qua afdruk, illustraties en 
papiersoort, dus niet “glossy”. 

Kortom: de Zuiderpost is er voor de bewoners, 
tracht tijdig te informeren over hetgeen zich in de 
wijk voordoet, en hoopt te bevorderen dat elke 
bewoner zich verbonden voelt met het algemene 
wel en wee van de mede-wijkbewoners. Wij zetten 
deze lijn dus ook in het komende jaar voort. 

Ons motto blijft: 'voor en door de wijkbewoners'.  
Uw bijdrage is dan ook van harte welkom. 

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 februari 2008. 

Kopijsluiting:
20 januari 2008. 

De Zuiderpost wordt ook elektronisch beschikbaar gesteld via 
www.oss-zuid.nl, de website die u op de hoogte houdt van 
belangrijke nieuwtjes voor en over Oss-Zuid. 



ZUIDERPOST NOVEMBER 2007 NR. 168 – PAGINA 2

'Afscheid nemen doet een beetje pijn' 
('Partir, c'est mourir un peu') 
door Peter Battes  

Al geruime tijd van tevoren maakte Adri van Oers 
kenbaar dat hij zou gaan stoppen met het 
penningmeesterschap van de Wijkstichting.  
Hij behoorde tot 'de oude garde' van de Wijkstichting 
en was als zodanig betrokken bij het voormalige 
WBO (WijkBeheerOverleg).  

In alle bescheidenheid had Adri bemoeienissen met 
de straatspeeldagcomité's, buurtverenigingen, de 
activiteiten voor de jeugd, de jaarlijkse fietstocht 
door de wijk, de ontwikkelingen van onze wijkkrant, 
de gemeentelijke subsidies, de projectgroepen, en 
met nog veel meer activiteiten. Zoals hij zelf zegt, 
heeft hij ruim 12 jaar in het bestuur van de 
Wijkstichting gezeten, waarvan de laatste 10 jaar 
vooral ook als penningmeester.  

Adri vervulde deze functie zeer plichtsgetrouw en 
bleef daarbij bij voorkeur zoveel mogelijk op de 
achtergrond. Ferry Vullings van Jongerensoos The 
Final Touch verwoordt het zo: ' dat we een 
fantastische samenwerking hebben gehad met 
hem.' 

Adri, bedankt voor alles! 
Als redactie willen wij Adri heel hartelijk danken voor 
de trouwe, gedegen, plezierige en betrokken 
samenwerking. Wij respecteren jouw besluit, en 
wensen je alle goeds toe. Nogmaals: veel dank. 

Redactie Zuiderpost 

Ziekencomité  
De Zonnebloem Oss-Zuid 
door Peter Battes  

Rond de Sinterklaasavond wordt bij ruim 20 ‘gasten' 
in Oss-Zuid een ‘verrassing’ bezorgd door De 
Zonnebloem. Deze actie, die samen met het 
ziekencomité in de Ruwaard wordt gehouden, 
bestaat al vele jaren. Het comité bestaat al ruim 35 
jaar.  

De verrassing is bestemd voor zieken. De inhoud is 
bedoeld voor mensen die zo’n pakket goed kunnen 
gebruiken, terwijl tevens uitgegaan wordt van de 
bijzondere belangstelling (muziek, lectuur, etc.) van 
deze mensen.  

Het motto van deze traditie luidt 'Zon in de 
Schoorsteen'. Oss-Zuid heeft een beperkte opzet, 
de Ruwaard stelt een groter aantal pakketten 
samen. De actie verloopt steeds via de parochies.  

Voelt u zich geroepen om een bijdrage te leveren in 
de vorm van een Sinterklaaspakket? 
Neem dan contact op met het ziekencomité van de 
Zonnebloem via de Titus Brandsmaparochie, 
telefoon 622 164. 

Record aantal bezoekers op 
website Oss-Zuid 
van Antoon van Oss

In september werden 4295 bezoekers geteld. Iedere 
computer wordt per dag eenmaal geteld, dus ook bij 
herhaald bezoek. In totaal werden 10517 pagina's 
geopend. De totaalscore bedroeg 106 bezoekers 
gemiddeld per dag. 

www.oss-zuid.nl is de website die u alle informatie
met betrekking tot Oss-Zuid wil aanbieden.  
De opstartpagina bevat alle relevante actuele 
informatie die onze wijk betreft.  
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.  
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Streetevent in Oss-Zuid 
door William van Oers 

Normaal gesproken is de parkeerplaats van de Lidl 
op zondag een kale bedoening, maar dit was niet zo 
op 30 september jl. Het terrein was die dag vol met 
activiteiten voor de jeugd. Zo was er een 
luchtkussen-survivalbaan en werd er pannavoetbal 
gespeeld onder begeleiding van vrijwilligers van 
CITO. Pannavoetbal wordt gespeeld op een klein 
veldje met kleine goals waar teams van 2 à 3 
spelers tegen elkaar een wedstrijdje spelen. 
Verder kon de jeugd deelnemen aan een 
gladiatorengevecht (kwestie van evenwicht 
bewaren) en was er een skateschool aanwezig. 

Iedereen kon, na het opzetten van een valhelm, 'een 
vervoermiddel' kiezen. Van skateboards met 2 tot 21 
wieltjes, tot inline-skates, stepjes en driewielers aan 
toe. Niet alleen roetsjen op het asfalt geeft veel 
plezier, maar ook stunten op allerlei funboxes, rails 
en grinds was mogelijk. Kris kras door elkaar en 
soms ook tegen elkaar. 

Tijdens deze middag werden er op het podium 
demonstraties gegeven door een Karateclub, een 
Streetdancegroep, was er een optreden van 
3 rappers en niet te vergeten de 
jumpstyledemonstraties. Aangemoedigd door 
ouders die op het terras waren neergestreken, lieten 
kinderen op het podium zien dat ook zij de pasjes 
kenden en over een prima conditie beschikten. 

Na al deze inspanningen werd er grettig gebruik 
gemaakt van de snackwagen, waar eten en drinken 
te verkrijgen was. In de partytent werd koffie en thee 
geschonken en kon de jeugd een tattoo laten 
maken. Met airbrush-techniek werden de vreemste 
figuren gemaakt op armen en benen. 
De muziek werd verzorgd door een DJ en de Buzz 
van jongerenwerk Vivaan was aanwezig. De Buzz is 
een omgebouwd SRV-wagen speciaal ingericht voor 
jongeren. 

Terugkijkend op een gezellige middag willen wij alle 
vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet. 

Wijkraad Oss-Zuid, Wijkstichting Oss-Zuid en 
Vivaan (jongerenwerk) 
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Werkgroep Verkeer Pius X school 
door Colinde van de Vliet 

Sinds vorig schooljaar heeft de Pius X een 
Wrkgroep Vrkeer. De werkgroep telt momenteel vier 
leden: Moniek van Denderen, Colinde van de Vliet, 
Patricia van der Loop en Sari Baars. 

De werkgroep is in het leven geroepen om de 
leerkrachten te ondersteunen in het uitvoering 
geven aan de activiteiten die beschreven staan in 
het activiteitenplan voor een BVL-basisschool. 

De Pius X heeft al enkele jaren het Brabants 
verkeersveiligheidslabel, BVL genaamd. Om het 
BVL-abel te behouden dient de school een goed 
educatief verkeersprogramma te hebben. 
Activiteiten die de school onderneemt in het kader 
van de verkeerseducatie worden in een 
activiteitenplan voor BVL-basisschool opgesteld. Dit 
activiteitenplan wordt jaarlijks bij de gemeente 
ingediend. Op basis van dit activiteitenplan en de 
daaruit voortvloeiende activiteiten behoudt de school 
het BVL-label en krijgt het budget om materialen 
aan te schaffen en activiteiten te ondernemen. 

De werkgroep probeert het verkeersonderwijs door 
middel van allerlei leuke en leerzame activiteiten te 
stimuleren. Ook zijn zij bezig de verkeersveiligheid 
rondom de school te verbeteren. Richtlijn hiervoor 
zijn de 10 Gouden regels voor een veilige 
schoolomgeving. 

Speerpunten hierin zijn:  

� Met behulp van het project 'Op voeten en fietsen 
naar school' ouders en leerlingen stimuleren om 
lopend of op de fiets naar school te komen. 

� Zorgen voor tijdelijke ruimte om de fietsen te 
stallen, zowel voor de fietsen van de ouders als 
van de leerlingen. 

� Als het gebruik van de fiets toeneemt, zorgen 
voor uitbreiding van de fietsenstalling om het 
gebruik van de fiets blijvend te stimuleren. 

� Gevaarlijke verkeerssituaties rondom de 
hoofdpoort en de kleuteringang bij ouders en 
leerlingen bespreekbaar maken. Dit kan o.a. 

door middel van een duimenactie, waarbij de 
leerlingen rode duimen uitdelen aan 
ouders/verzorgers die de auto of fiets verkeerd 
parkeren en groene duimen aan diegenen die dit 
juist goed doen 

Het doel is om te komen tot definitieve 
verkeersaanpassingen rondom de school zodat er 
een veilige situatie ontstaat voor de kinderen bij het 
in- en uitgaan van de school. Momenteel zijn er al 
diverse gesprekken met de gemeente en de politie 
geweest om dit zo goed mogelijk te kunnen 
uitvoeren. 

In overleg met de Pius X zijn de activiteiten van de 
werkgroep verkeer voor dit schooljaar in de 
jaarplanning van de school opgenomen. Er is een 
jaarplanning gemaakt waarin het verkeer, buiten de 
normale verkeerslessen om, op een ludieke manier 
iedere maand aan bod komt. Dit gebeurt op allerlei 
verschillende manieren. We hebben een skate-
project op school gehad, waarbij de leerlingen een 
skateles hebben gevolgd. De burgemeester heeft op 
een ludieke wijze de opening van het project 'Op 
voeten en fietsen naar school' verricht. 

ANWB Streetwise is bij ons op school geweest. De 
leerlingen mogen dan o.a. in een auto plaatsnemen 
en op een nat wegdek testen wat de remweg is van 
de auto. Er is een fietsbehendigheidsparcours en ze 
leren op een leuke manier om veilig over te steken. 

We zijn bezig een project op te zetten waarbij allerlei 
hulpverleners op school komen om te vertellen over 
wat zij doen. Denk hierbij aan de brandweer, politie, 
dierenambulance etc. Ook loopt er een project over 
de spoorwegen.  

Kortom de kinderen worden op allerlei manieren 
gestimuleerd om bezig te zijn met het verkeer. 

De Werkgroep Verkeer heeft ook een e-mailadres. 
Indien u ideeën en/of opmerkingen heeft die voor 
ons van belang kunnen zijn, kunt u ons een mailtje 
sturen. Het adres is: 
werkgroep.verkeer@piusxoss.nl.
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ANBO
Kerstuitstapje naar Valkenburg 
van Gerda Detmers 

Dit najaar organiseren we op dinsdag 20 november 
a.s. een busreisje naar ’t schitterend en 
heuvelachtig gelegen plaatsje Valkenburg, met zijn 
vele onderaardse grotten en gangen. Dit keer niet 
op donderdag, maar als proef op dinsdag, zodat alle 
zangers, bridgers, wandelaars, etc. nu ook 
meekunnen!!  

Het hoofddoel bij deze reis is: een bezoek aan de 
Fluwelengrotten. In deze tijd, als aanloop naar de 
kerst, ziet alles hier er heel bijzonder en sfeervol uit. 
Voor ons, senioren, zijn deze grotten bovendien 
heel goed toegankelijk, zo is ons meegedeeld! 
Wanneer iedereen alles op zijn of haar gemak 
bekeken heeft, kunt u er ook een kopje koffie of thee 
drinken. 

Het gehele programma voor deze dag ziet er als 
volgt uit: 

08.45 uur: Verzamelen bij ouderensociëteit 
Krinkelhoek 

09.00 uur: Vertrek met de bus en rijden naar 
Soerendonk, om een kopje koffie te 
drinken met een stukje vlaai. 

12.15 uur: Daarna met de bus naar Vaals, voor de 
koffietafel.  

14.15 uur: Bezoek aan de Fluwelengrotten tot 
ongeveer 16.00 uur. 

16.15 uur: We vertrekken van hier met de bus 
richting Oss, waar we om ongeveer  

18.15 uur  weer terug hopen te zijn. 

De kosten voor deze gehele dag, inclusief 
verzekering, zijn € 38,00 per persoon. 
Ook een introducé(e) is van harte welkom voor 
€ 40,00 per persoon. 

Betaling: per giro op nr. 544.46.48 t.n.v.  
ANBO-Oss/Maasland met vermelding: reisje 
Valkenburg.  

Aanmelden graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor 
10 nov. bij: 
Coby Tukker, tel. 0412-62 32 42 of 
Gerda Detmers, tel. 0412-85 01 51. 

Zie ook: www.anbo.nl/oss.

Gezellige ANBO-avond in 
Buurthuis Kortfoort 
van Gerda Detmers 

14 november zien wij u graag voor de tweede keer 
om gezellig met elkaar de avond door te brengen. 
De eerste keer (10 oktober jl.) was erg succesvol en 
heel sfeervol.  

We hopen dat iedereen de 14e weer present is en 
ook nog wat meer mensen meebrengt. Hoewel de 
vrouwelijke leden in de meerderheid zijn, zijn 
mannen natuurlijk ook van harte welkom. Ook het 
biljart is te gebruiken. 

Deze avond organiseren we éénmaal in de maand, 
namelijk op de tweede woensdagavond van de 
maand vanaf 19.30 uur.  

De bedoeling is een paar ontspannen uren door te 
brengen in ons Buurthuis Kortfoort in de 
Floraliastraat met voor elk wat wils.  

Het is een informele avond waar u gezellig een kop 
koffie/thee of een glaasje kunt drinken, maar ook 
een spelletje kunt doen (kaarten, scrabble, 
rummicub, enz.) of iets kunt knutselen (bloemen van 
kaarsvet, mandala tekenen/vouwen, kalligrafie, 
pergamano, kleien, knippen, enz.), of met anderen 
een boom opzetten. Alles zeer vrijblijvend. Gewoon 
een leuk avondje onder elkaar met leden. Is dit net 
wat voor u?  

Wij verwelkomen u graag. Ook introducé(e)s of 
andere belangstellenden zijn welkom. 


