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PRIJSPUZZEL
Zet in de cirkel hiernaast van elk tekeningetje de
eerste letter op de stippen. Er komt dan een
woord uit. Je moet zelf uitzoeken met welke letter
je moet beginnen.

PRIJSREBUS

Stuur de oplossingEN in via zuiderpost@live.nl,.
dan maak je kans op een leuk prijsje.

Jeugdsoos The Final Touch
door Ferry Vullings

SINTERKLAASVIERING
Net als andere jaren zullen ook dit jaar Sinterklaas
en zijn Pieten een bezoek brengen aan onze
jongerensoos. Als alles meezit dan zal Sinterklaas
op vrijdag 30 november de jeugdavond bezoeken.
De avonden op vrijdag die wekelijks gehouden
worden beginnen om 19.30 uur.
Voor de wekelijkse inloopavonden op de vrijdag
zoeken wij nog enkele leuke gezellige vrijwilligers,
meer informatie Ferry Vullings 0412-646440 of
06-20010645.
KERSTINSTUIF
Op zondag 16 december organiseert
jongerensoos The Final Touch weer haar
traditionele Kerstinstuif in Buurthuis Kortfoort.
Tijdens deze activiteit kunnen kinderen
kerststukjes maken, spelletjes doen, geschmickt
worden en meer leuke dingen.
De Kerstman zal ook dit jaar weer van de partij
zijn.
De Kerstinstuif duurt van 11.00 tot 14.00 uur.
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DISCOAVOND TOT EN MET 14 JAAR
Jongerensoos The Final Touch organiseert voor
jeugd en jongeren van 8 tot en met 14 jaar weer
een gezellige discoavond in Buurthuis Kortfoort.
Deze discoavond zal zijn op zaterdag
15 december van 19.00 tot 22.00 uur. De entree
bedraagd € 0,50.
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Kerstpakkettenactie PROTA
door Peter Battes
Vanaf de oprichting van PROTA (= Platform Regio Oss
Tegen Armoede) is Oss-Zuid (Wijkstichting) in dit
overleg vertegenwoordigd. In het bijzonder in de
Werkgroep Kerstpakketten-Aktie, al ruim 11 jaar, om
huishoudens die te kampen hebben met ‘de stille
armoede' een welgevuld pakket te laten bezorgen.
Zeer discreet en zeer zorgvuldig, omdat ‘armoede” een
teer onderwerp is. Wij willen ons ‘kerstgevoel' op deze
manier concreet tot uitdrukking brengen, als blijk van
solidariteit.
In 1996 begonnen met 75 pakketten is dit jaarlijks
toegenomen tot vorig jaar 350 stuks, aanvankelijk
alleen de gemeente Oss, maar weldra ook de
randgemeenten, tot aan de Maas, en Geffen-Nuland.
De Werkgroep bezorgt de pakketten niet zelf. De
verspreiding verloopt via parochies en diverse
maatschappelijke organisaties.
De Werkgroep heeft zelf geen middelen en is
afhankelijk van de vele donaties van vele particulieren,
enkele instellingen en het bedrijfsleven. Alle beetjes
helpen om er weer een geslaagde actie van te maken.
Wilt u ons steunen, maak dan uw bijdrage over naar
SNS-bankrekening, nr. 98.93.76.265 t.n.v. 'PROTAKerstpakketten-Aktie'. Bedankt voor uw hulp om weer
zovelen een mooie verrassing te laten bezorgen.

Jubileum GehandicaptenOrganisatie (GOO)
door Peter Battes
Op 28 november a.s. precies 35 jaar geleden werd de
Gehandicapten Organisatie Oss en omgeving
opgericht. Op tal van manieren zet deze vereniging
zich in voor de belangen van gehandicapten van alle
leeftijden. Het accent ligt op recreatie (kaarten,
biljarten, kienen), dus de ontmoeting met de leden, én
op persoonlijke advisering. Via het ‘Kontakt-blad”
brengt men de leden, voor de helft uit Oss en de ander
helft uit de omgeving, op de hoogte van nieuwe
regelingen in de gehandicaptenzorg.
Dit jubileum wordt in besloten kring gevierd, temeer
omdat het bestuur dit feest tegelijkertijd wil laten
plaatsvinden met de jaarlijkse Kerstviering.

Straatfeest Floraliastraat 26
augustus 2007
van www.floraliastraat.web-log.nl

Zoals gewoonlijk, weer geslaagd, deze 19e editie
van het Floraliastraatfeest.
Zo'n 25 kinderen vermaakten zich op deze
zonnige zaterdag en de ouderen deden het in de
avonduren dunnetjes over. In het buurthuis, onder
het toeziend oog van Trix, nog niet eens
buurvrouw. Ze komt binnenkort naar Oss, om in
Herpen het verblijf van de stichting Hulphond te
openen.

Waarom koekeloerde ze de hele avond naar de
Floraliastraatbewoners?
Omdat ze ongetwijfeld behoort tot het thema dat
het straatfeest 2007 droeg: Hollands.

Kijk, jij bent al

even anders
als ik!
door Mia Keijzers

Onder bovenstaande titel is een speciaal
kaartspel uitgegeven door de Stichting
Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing

Namens de redactie wensen wij de GOO
een plezierig feest en vele goede jaren toe.

Met behulp van dit kaartspel kun je spelenderwijs
kennis maken met de 8 religieuze stromingen die
in Nederland het meest voorkomen. Een leerzaam
spel dat begrip wekt en oproept tot dialoog,
geschikt voor iedereen die beroepsmatig of privé
te maken heeft of geïnteresseerd is in andermans
(religieuze) achtergrond.

Het GOO is gevestigd aan het Barbaraplein 6a in Oss.
Voor meer informatie kunt u gerust bellen met 647125).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ineke Broers, telefoon 635 768.
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Brabantse Herfstmarkt
door Tina van Doorn, Ruilkring Oss

Will had ons al meerdere malen op de hoogte
gebracht van de voorbereidingen voor de Brabantse
Herfstmarkt, en 28 oktober was het dan zover. De
Titus Brandsmaparochie, het Rode Kruis en de
Ruilkring Oss hadden er samen iets moois van
gemaakt met thema ‘Maria op d’n belt’. Ik kwam
aangefietst en dacht nog; ‘wat doet die vuilniswagen
nou op zondag bij de parochie op de stoep?’. Direct
daarna viel het kwartje en dacht ik aan het thema,
meteen zie ik ook een grote poster met Maria in de
takel van de wagen. Echt een goede PR-stunt!

Openingsfeest Ridderstraat en
Vianenstraat 6 oktober 2007
van Cathalijn Verhoog

Na veel organisatie is eindelijk 6 oktober het
openingsfeest van de Ridderstraat en Vianenstraat
gehouden. Het was een prachtige dag!

’s Ochtends was er een goed bezochte mis, waar ik
zelf niet bij aanwezig was, ik moest met m’n
kraampjes aan de slag. Ik zou die dag voorlichting
geven over de Ruilkring Oss en daarnaast had ik
een kraam met zelfgemaakte jam en taart en wat
tweedehands spulletjes waar ik een ander mee blij
hoopte te maken.
Rond elven waren alle voorbereidingen bij de
marktkramen gereed en de mensen konden na de
mis een kijkje nemen bij de gezellige Brabantse
Herfstmarkt. Er waren zo’n vijftien kramen met
allerhande spulletjes; van herfstkransen en
tweedehands liturgische boeken tot zelfgebakken
warme kniepertjes (soort wafeltjes), zelf gevilte
sjaals en een knutselkraam voor de kinderen.
Maar dat was niet het enige, na de eerste drukte
kon ik ook even weg om de Mariatentoonstelling te
gaan bewonderen. Parochianen hadden allerlei
Mariabeeltenissen ingeleverd om deze dag ten toon
te stellen. Vele mooie (vaak oude) bidprentjes,
iconen, schilderijen en beeldjes (al dan niet met een
gouden randje). Ook een hele collectie Maria’s uit
Lourdes waren zeer sfeervol in de Mariakapel
geplaatst. In totaal waren er zo’n 150 verschillende
Maria’s te bewonderen.

Om 15.00 uur zijn de straten officieel geopend door
wethouder Hoeksema, een clown en het buurtmeisje
Nomi. 's Middags hadden we een programma voor
de kinderen, schmincken, een zwaard maken en
door middel van een speurtocht de Ridderschat
zoeken. Daarna frietjes eten.
's Avonds was het voor de volwassen barbecuen en
hadden we gezellige live muziek met Rapaille,
Jeroen en de 'straatband'. De straatband bestond uit
allemaal buurtbewoners die een instrument
bespelen.
Na gezellig bijpraten en kennismaken met elkaar
hebben we 's avonds alles weer netjes opgeruimd.
Buurtbewoners bedankt!
De feestcommissie

Rond tweeën was het tijd om nog te gaan luisteren
naar diverse Marialiederen (onder andere het
speciaal voor deze tentoonstelling gecomponeerde
lied van Maria op d’n belt). Deze werden gezongen
door Will Segers, Mariechristien Verstraeten en
Jeanne van de Rijt. De cd’s met Brabantse
Marialiederen werden verkocht door het Rode Kruis.
Al met al een bijzonder geslaagde middag, de
complimenten aan de organisatie!
Kijk voor meer informatie op www.ruilkringoss.nl of
mail naar ruilkringoss@freeler.nl. Bellen kan
natuurlijk ook: 0412-648012.
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Buurtfeest Zeeheldenbuurt I
8 september 2007

Kort verslag Wijkraadsvergadering
13 september 2007

van Jacqueline Twigt

door Ellen van der Bruggen

De beuk gaat erin.
Na enkele maanden van voorbereiding door de
werkgroep kan het feest beginnen. Dit jaar staat het
feest in het teken van herkenning, oftewel de jaren
zestig. De hele buurt is uitgenodigd van Molenweg
tot Industrielaan, Oude Molenstraat tot Trompstraat.
Op donderdag slaan enkele vrijwilligers de palen in
de grond om de verlichting aan op te hangen en de
plek waar het sponsorbord en schilderij komt, wordt
bepaald. Vrijdag zetten ze de tent op en ook daar is
hulp bij nodig.
Op zaterdagmiddag om 16.00 uur is het zover.
Buren die uitgedost zijn als rock & roller met een
vetkuif of petticoat en ook buren verkleed als hippie.
De jaren '60 zijn heel gevarieerd en alles is mogelijk.
Geweldig mooi allemaal. De tent is gezellig versierd
en buiten kunnen kinderen en volwassenen terug in
de tijd met touwspringen, blikken lopen, sjoelen,
diabolo en hinkelen.

De vergadering van donderdag 13 september jl.
werd bezocht door ongeveer 30 belangstellenden.
Enkele onderwerpen die o.a. besproken zijn:
> Bomenbuurt: De gemeente heeft getracht zoveel
mogelijk rekening te houden met de vele
mondelinge en schriftelijke reacties die zijn
binnengekomen. Tijdens de Wijkraadsvergadering
was namens de gemeente Oss de heer P. Megens
aanwezig om een nadere toelichting te geven. Alle
vragen van de bewoners werden genoteerd en de
Wijkraad zal het bespreken alvorens zij een advies
uitbrengen naar de gemeente.
> Industrielaan: Naar aanleiding van klachten over
de versmalling in de Industrielaan is een
verkeerstelling uitgevoerd. Daaruit is naar voren
gekomen dat de vrachtwagens die passeren
waarschijnlijk allemaal bestemd zijn voor het bedrijf
Mozes. Nadat dit bedrijf in het voorjaar van 2008
verdwijnt, zal opnieuw een verkeerstelling
uitgevoerd worden. Zijn de gegevens dan nog
hetzelfde, dan dient iets aan de situatie gedaan te
worden. Het voorstel van de wijkraad voor
vrijliggende fietspaden kan bij de volgende telling
meegenomen worden. De enige mogelijkheid om de
snelheid naar beneden te brengen (gemiddelde
snelheid gemeten van 48 km/uur) zal een verzoek
aan de politie zijn om hier meer te handhaven.
> Kerstmarkt: Zie voor meer informatie pagina 11.

De afbeelding op de uitnodiging is vergroot op het
schilderij, menigeen leeft zich uit met verf om het
schilderij zo mooi mogelijk in te vullen. De muziek is
uiteenlopend, voor elk wat wils, bekende en
onbekende nummers worden gedraaid. Het ene
nummer wordt hard meegezongen, het andere
beluisterd en er is een dansvloer waar gretig gebruik
van wordt gemaakt. Betsie, onze presentatrice,
bemant het Rad van Avontuur. Loten kosten een
kwartje; prijzen zijn gulle geschenken van de
bedrijven en winkels in de buurt.
Er hangt een fijn sfeertje maar aan alles komt een
einde en om 24.00 uur dooft het licht boven de bar
en langzaam gaat iedereen weer naar huis.
Iedereen bedankt en tot ziens op het volgende feest
Werkgroep Zeeheldenbuurt I
P.S. Om achteraf het sfeertje te proeven: Klik op
www.oss-zuid.nl. Misschien ontdek je jezelf op een
foto en/of zit er een fanatieke vrijwilliger in je. Hulp is
van harte welkom.
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Het volledige verslag van de Wijkraadsvergadering
kunt u vinden op de website van de gemeente Oss:
www.oss.nl (gemeente en organisatie/wijk- en
dorpsraden/wijkraad Oss-Zuid/2007).

Schoonmaakactie Zeeheldenbuurt I
Hieronder nogmaals de data voor de maandelijkse
schoonmaak van eigen buurt in 2007:
Zaterdag 10 november en 8 december.
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.
Wilt u ook meehelpen om de Zeeheldenbuurt I
schoon te houden, neem dan contact op met een
van onderstaande contactpersonen.
Willie Brands en Jacqueline Twigt
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Opnieuw levende Kerststal
zondag 23 december 2007

Kerstbraderie
8 december 2007

door Peter Battes

door Ellen van der Bruggen

Op zondagmiddag 23 december a.s. organiseert
de Scouting Titus Brandsma de jaarlijkse levende
Kerststal op het DJIB-terrein aan de Industrielaan
nr. 57.

De organisatie van de kerstbraderie 2007 is in
volle gang. Op zaterdag 8 december a.s. (van
09.00 - 17.00 uur) vindt op het terrein gelegen
voor de winkels aan de Industrielaan wederom de
traditionele kerstbraderie plaats.
Op deze dag zal ook de verlichting van de
kerstboom op de rotonde ontstoken worden.

De levende Kerstal is open tussen 13.00 en 17.00
uur. Daarmee wordt deze jarenlange traditie
voortgezet en het Kerstverhaal aansprekelijk
uitgebeeld met enige ‘muzikale omlijsting'.
Speciaal voor de kinderen/jongeren vinden er,
zoals de vaste bezoekers gewend zijn, rondom dit
gebeuren allerlei activiteiten plaats. Aan de
vooravond van Kerstmis wordt er weer gerekend
op veel belangstelling, een gezellige sfeer en
goed weer.
Zie ook www.titusbrandsmagroep.org.
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Iedereen kan deelnemen aan de kerstbraderie.
Deelname kost per kraam € 25 inclusief BTW.
Een grondplaats kost € 5 (per strekkende meter)
inclusief BTW.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met
Meral Ilgen, Vogelkersstraat 1 Oss,
tel. 06-52689926,
m.ilgen@home.nl of wijkosszuid@home.nl.

NR. 168 – PAGINA 11

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@brabantnoord.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.
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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, HeeswijkDinther, 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
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