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Redactionele column 
Over de drempel? 
De wijk leeft weer op! Niet dan? 
door Peter Battes  

Alweer vijf weken geleden vierden wij Oud en Nieuw. Carnaval is ook al (hopelijk heelhuids) achter de rug. 
Aarzelend breekt de lente door in tuin, plantsoen, grasveld en park. 

Op de valreep van 2007 werden enkele wijkbewoners 'in het zonnetje gezet' vanwege hun bijzondere 
vrijwilligersverdiensten, de Kerstmarkt op het Titus-Brandsmaplein vond plaats, diverse recepties werden 
gehouden.  
Dit voorjaar wordt ook de aanzet gegeven voor de Stedelijke Fietsdag langs de buurthuizen. Verder zal de 
Landelijke Straatspeeldag weer plaatshebben, terwijl de Kindervakantieweek ook dit jaar weer in 
voorbereiding is. Wees er dus tijdig bij om iets van u te laten horen, door uw benieuwdheid te tonen, door 
ideetjes te opperen, door mee te doen aan een bepaalde activiteit. 

Deze aflevering van de Zuiderpost hoopt u voldoende informatie te bieden, én voldoende uitnodigend te zijn 
om 'over de drempel te treden'. Door als wijkbewoner en buurtgenoot uw gezicht te laten zien bij een 
bepaald evenement in de wijk, door eens een berichtje in de wijkkrant te plaatsen, door eens een telefoontje 
te plegen, of door eens deel te nemen aan het vernieuwde wijkoverleg. Zodoende hopen wij dat onze 
wijkkrant nóg meer dan al die voorgaande jaren, een medium gaat bieden tussen wijkbewoners onderling, 
en mét het georganiseerde wijkoverleg. 

De redactie van uw Zuiderpost, die u hopelijk weer een lezenswaardige aflevering heeft geboden, wenst u 
een enthousiaste en sprankelende Lente. 
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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
Tekeningen: Peter Battes
Druk: Beparo Oss 
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 april 2008. 

Kopijsluiting:
24 maart 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. 

Evenementen Oss-Zuid 2008 … 
Zondag 20 februari Brado-danswedstrijd voor Amateurs in Standaard en Latijns-Amerikaanse dansen, Danscentrum Zwijsen 
DanceMasters 
Dinsdag 26 februari Afscheidsreceptie Hilde Ober, 16.00-18.00 uur, Raadzaal Waterschapsgebouw 
Zaterdag 15 maart Landelijke Opschoondag, http://www.nederlandschoon.nl/actueel/actueel.htm 
Maandag 24 maart Paasinstuif ,Jeugdsoos The Final Touch, 11.00 tot 14.00 uur, Buurthuis Kortfoort
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Zondag 11 mei en maandag 12 mei Pinksterrace, circuit Paalgraven (Industrieterrein Vorstengrafdonk) 
Zondag 18 mei Fietstocht voor groot en klein door alle wijken, georganiseerd door alle wijkstichtingen in Oss 
Woensdag 28 mei Nationale Straatspeeldag 
Aanmelden & info: Wilma Nieuwenhuizen, 651 326, w.j.nieuwenhui@kpnplanet.nl

Dinsdag 5 t/m 8 augustus KinderVakantieWerk Oss-Zuid voor kinderen van 5 t/m 11 jaar 
Inschrijfdata worden bekend gemaakt in de media 
Zondag (tweede helft van) september Streetevent, Oss-Zuid 
Exacte datum wordt bekend gemaakt in de media 
Medio oktober 12½-jarig bestaan Jeugdsoos The Final Touch 
Exacte datum wordt bekend gemaakt in de media 
Zaterdag 18 en zondag 19 oktober Open Deurdagen, 11.00 tot 16.00 uur, Atelier Annet Teunissen, www.annetteunissen.nl
Zaterdag 6 of 13 december Kerstbraderie, Oss-Zuid 
Zondag 21 december Kerstinstuif, JeugdsoosThe Final Touch, 11.00 tot 14.00 uur, Buurthuis Kortfoort 
Zondag ? december Levende kerststal, Scoutinggroep Titus Brandsma 
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… en overige interessante data 
Gezellige inloopavond ANBO voor 50-plussers
Woensdag 13 februari, 12 maart, vanaf 19.30 uur, Buurthuis Kortfoort 
Kienen Ouderenvereniging Oss-Zuid 
Donderdag 21 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni (elke 3e donderdag van de maand), 14.00 uur, Buurthuis Kortfoort 
Ook niet-leden zijn welkom 
Schoonmaakronde Zeeheldenbuurt 1
Zaterdag 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni (elke 2 e zaterdag van de maand), 10.00 tot 11.30 uur 
Info: Jacqueline Twigt  635 870 
Openbare vergadering Wijkraad Oss-Zuid
Donderdag 13 maart, 17 april, 12 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november en 11 december, 20.00 uur, 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
Kopijsluiting Zuiderpost
Maandag 24 maart, 26 mei, 25 augustus, 27 oktober
Zuiderpost verschijnt ca. 2½ week na kopijsluiting 

Voor alle hier genoemde data geldt: wijzigingen voorbehouden 

Wijsheid begint met verwondering.
Grieks spreekwoord

Verkeersveiligheidsactie  
Pius-X-school zeer geslaagd 
door Peter Battes in gesprek met Colinde van Vliet 

De projectgroep Verkeersveiligheid van de Pius-X-school hield speciaal voor de groepen 4 en 8, zeer 
aanschouwelijk, een voorlichtingsochtend over 'Hulpverleners en hun voertuigen' en 'de dode hoek'.  
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Op donderdagochtend 24 januari verschenen liefst 9 voertuigen rond de school: politie, ambulance, 
brandweer, Rode Kruis, dierenambulance, alsmede een grote vrachtauto met speciale oplegger, om 
concreet uitleg te geven over de hulpdiensten (groep 4) en de (on)veiligheid rondom de grote voertuigen. Dit 
trok veel enthousiaste belangstelling van de leerlingen, die bovendien met behulp van folders en 
videobanden van de VVN Maasland uitleg kregen over de verkeersveiligheid (project 'Veilig op Weg').

Op 14 februari krijgt dit project een vervolg in de vorm van een toneelvoorstelling over 'verkeersdeelname 
en de riscico's daarbij'.  

De projectgroep overweegt een proef te starten met veilige looproutes naar en van school, in navolging van 
twee geslaagde experimenten o.a. in Rotterdam en ook elders in Oss (project 'Sportief naar School'). Hierbij 
worden, goed zichtbaar, groepen leerlingen vanaf een verzamelplaats te voet naar school begeleid door 
bijvoorbeeld ouders, leerkrachten of stagiares uit het Voortgezet Onderwijs (in het kader van 'sociaal-
maatschappelijke stage'). Zowel via de Wijkraad als vanuit de gemeente kan hierbij ondersteuning worden 
geboden. 
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Klaverjasvereniging De Vier Azen 
Wilt u gezellig klaverjassen?  
Dat kan op dinsdagavond in Buurthuis Kortfoort vanaf 20.00 uur.  
Het buurthuis is rookvrij en rolstoel-vriendelijk. 

Kom de sfeer eens proeven en vrijblijvend een avondje kaarten. U bent van harte welkom. 

Voor inlichtingen kun u bellen met 
José van Leeuwen, 644 321 

'Gratis schoonmaaksetjes' 
'Op de eerste dinsdag van april aanstaande worden 100 setjes schoonmaakartikelen uitgereikt, bestaande uit: een 
bezem, een stoffer-en-blik en diverse schoonmaakmiddelen. Vanaf 's morgens 11.00 uur zijn deze setjes kostenloos 
verkrijgbaar in de hal van het Gemeentehuis, op vertoon van een geldig persoonsbewijs, voor alle 40+wijkbewoners 
van Oss. Op die dinsdag immers begint het 2e seizoen, de Lente, en aldus wordt de aftrap gegeven voor de actie: 
'Schoon, helder en veilig in iedere buurt.'  
Wie het eerst komt, die het eerst maalt.' 

ZUIDERPOST KINDERPAGINA 
.
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PRIJSPUZZEL
Schrijf de letter die om elk leeg vakje tweemaal voorkomt, in het lege vakje. Als je alle gevonden letters van 
links naar rechts en van boven naar beneden achter elkaar leest, ontstaat er een trefwoord. Dit trefwoord is 
de oplossing. 

W Z W A P T T U E

P  D  A  V  G

E Q R F K L E Q C

R  S  B  U  U

I F D T F L I Y S

Z  R  U  E  H

I L T Z J G J P E

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

Jeugdsoos The Final Touch 
door Ferry Vullings  

Paasinstuif  
Maandag 24 maart van 11.00 tot 14.00 uur in Buurthuis Kortfoort is er weer de jaarlijkse Paasinstuif. 

Jeugdavond
De wekelijkse inloopavonden op vrijdag beginnen om 19.30 uur. 

Voor deze avonden zoeken wij nog enkele leuke, gezellige vrijwilligers.  

Voor meer informatie:  
Ferry Vullings, 646 440 of 06-20010645 
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PRIJSWINNAAR novemberpuzzel
Michelle van Berkum, van harte gefeliciteerd! Michelle heeft de juiste oplossingen van de 
novemberpuzzels ingestuurd. Zij heeft inmiddels bericht gehad dat ze haar prijspakketje kan komen 
ophalen. 
De juiste oplossingen waren: 
– prijspuzzel: KLOMPENDANS
– prijsrebus: ZICH IN HET HOL VAN DE LEEUW WAGEN

SUDOKU 1 t/m 6 

1 4 6   2 

3   1  4 

 1    5 

2  5 4 1 6 

  1  5  

5 6     

In elke rij, in elke kolom en in elke rechthoek komen de cijfers van 1 t/m 6 ieder 1x voor. 
Kun jij tot 6 tellen? 
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W i j k c o ö r d i n a t o r  H i l d e  O b e r :  

Beste bewoners van Oss Zuid, 

Mijmerend zit ik achter mijn computer, want de 
redactie van de Zuiderpost heeft mij verzocht een 
stukje te schrijven over wat er zoal is gebeurd in de 
bijna 13 jaar dat ik als wijkcoördinator in uw wijk Oss 
Zuid, namens de gemeente Oss, werkzaam ben 
geweest. 

In eerste instantie leek dat geen moeilijke vraag, 
maar nu ik dit stukje aan het schrijven ben, is het 
toch lastiger dan ik dacht, want waar begin je? 
Hierover nadenkend, meen ik dat wat er in uw wijk 
tot stand gekomen is, vooral is gekomen door u als 
meedenkende en meewerkende bewoner in 
samenwerking met de gemeente, maar ook met het 
opbouwwerk en jongerenwerk van Vivaan (voorheen 
Diagonaal), de politie, de woningbouwvereniging 
Brabant Wonen en de wijkraad. Een ieder heeft 
zijn/haar steentje bijgedragen.  

We zijn gestart met het Wijk- en Buurtbeheer 
Overleg, waar alle voornoemde instanties bij 
aanwezig waren. Toen was er nog geen Wijkraad 
maar de Wijkstichting. Het overleg (WBO) dat eens 
in de maand plaats vond, werd toen door de 
bewoners flink bezocht. Veel ideeën gingen over 
tafel, natuurlijk waren er ook klachten over de 
woonomgeving. Menigeen heeft zijn schouders 
eronder gezet en zo is er veel tot stand gekomen. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
Buurtbeheerprojecten in de Rozenstraat en 
Zeeheldenbuurt I waar, nadat het Zuiderpark 
ontstaan was, de woningbouwvereniging Brabant 
Wonen deze buurt op de schop nam en er nieuwe 
woningen bouwde, het prettiger wonen werd.  
Aan de jeugd werd ook gedacht, veel nieuwe 
speelplekken werden gecreëerd of vernieuwd. 

Een van die speelplekken is uniek te noemen, 
namelijk die bij de Bernadetteschool. Deze 
speelplek is zowel voor de buurtkinderen, als voor 
de mindervalide kinderen, die op deze school zitten. 
Door giften van Organon, het damesblad Margriet 
en de gemeente konden de 
Ruwaardstraatbewoners, de directie van de school 
en de partners (de gemeente, de politie, het 
opbouwwerk en de Wijkstichting) in de wijk deze 
unieke plek ontwikkelen.  

Een JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) aan de 
Ruwaardstraat kwam er niet, maar er werd gestart 
met jongerenavonden in Buurthuis Kortfoort. De 
huidige Final Touch-avonden! Voor de ouderen en 
mindervaliden werden er meer invalidenop- en -
afritten in de trottoirs geplaatst. Verder zijn er 
zinvolle contacten met de bedrijven op de diverse 
bedrijventerreinen, die Oss Zuid rijk is, ontstaan. 
Denk daarbij aan o.a. de bewonersavonden van 
Organon, Oss Floor en de financiële steun van 
diverse bedrijven. 

Doordat er steeds meer bewoners actief gingen 
meedoen en het netwerk tussen de bewoners en de 
partijen in het WBO groeide, werd o.a. de 
straatspeeldag in steeds meer buurten 
georganiseerd.  
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e e n  p e r s o o n l i j k  a f s c h e i d  

Het WBO kreeg steeds meer invloed op de jaarlijks 
uit te voeren plannen van de gemeente en zo kwam 
dan ook de Oranjebuurt voor straatrenovatie aan de 
beurt.

In 2001 is er binnen het gemeentehuis 
gereorganiseerd en wilde men ook het contact met 
de bewoners verbeteren. Het bestuur van de 
gemeente vond/vindt de inbreng van de bewoners 
dusdanig belangrijk, dat men besloot in iedere wijk 
en dorp een wijk- of dorpsraad te installeren.  

De raad bestaat uit 7 bewoners van een wijk/dorp en 
denkt mee over de leefbaarheid van de 
woonomgeving en geeft daar waar wenselijk het 
bestuur van de gemeente advies. Alle partijen in de 
wijk werken daar hard aan mee.  

Inmiddels is er veel tot stand gekomen: de renovatie 
van de Vianen-, Ridderstraat, hondenlosloopterrein 
aan de Euterpelaan, een zgn. hondentoilet in de 
Floraliastraat, de verbeteringen aan de fietsstraat, 
de wegversmalling in de Industrielaan, de 
aankleding bij het winkelcentrum en de komst van 
de Lidl. De renovatie van de Bomenbuurt is gestart 
en Zeeheldenbuurt II en de Oude Molenstraat zullen 
volgen. Ook aan speelvoorzieningen zal het nodige 
gedaan gaan worden. Enz., enz. 

De kerstmarkt die 5 jaar geleden door de Wijkraad 
en vrijwilligers is gestart, is een succes en daarbij 
mag men de kerstverlichting op het Titus 
Brandsmaplein ook niet vergeten. Vorig jaar is voor 
het eerst door de Wijkraad en veel vrijwilligers 
gestart met een Streetevent voor de jeugd en dat 
zal ook dit jaar weer gebeuren.  
Veel moet nog worden  
verwezenlijkt en daar hebt u  
als bewoner inbreng in,  
dus kom naar de  
Wijkraadsvergadering. 

Tot slot wil ik eenieder 
bedanken die op enigerlei 
wijze afgelopen jaren heeft 
meegedacht en meegedaan 
aan diverse projecten. Op 26 
februari neem ik middels een 
receptie, aangeboden door 
het bestuur van de gemeente 
Oss, afscheid, want ik ga met 
pensioen. 

Middels dit schrijven wil ik al 
diegenen bedanken, die 
hebben bijgedragen aan de 
vele projecten en ideeën in en 
voor Oss Zuid.  

Bedankt,  
met vriendelijke groet, 
Hilde Ober 
Wijkcoördinator Oss Zuid 
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Hulp via internet werkt  
en is altijd beschikbaar 
van Catrien van Zutphen 

Het maatschappelijk werk Oss - Uden - Veghel gaat 
met zijn tijd mee en biedt sinds afgelopen oktober 
online hulpverlening aan. Het gaat om een 
proefproject waarbij de gedachte is dat nog meer 
mensen geholpen kunnen worden. Internet is 
immers zeer toegankelijk: het kan anoniem, het is 
vanaf elke internetplek bereikbaar en het kan buiten 
kantooruren, het is dus altijd beschikbaar. 

Via de website van het maatschappelijk werk kan 
contact worden gelegd. De hulp wordt geboden via 
een digitaal spreekuur in de vorm van een ‘chat’. U 
typt uw vraag in en een maatschappelijk werker 
staat u dan (digitaal) te woord. Ook via (anoniem) e-
mailcontact kan er hulp gezocht worden. Beide 
mogelijkheden staan verder uitgelegd op de site. 

Op internet is een ruim aanbod te vinden aan 
kennis- en zelftesten en online hulpverlening. O.a. 
het Trimbos Instituut en de GGZ voeren dit al enige 
tijd uit. Het aantrekkelijke van online hulpverlening is 
dat het voor velen, zowel jongeren als ouderen en 
volwassenen, een laagdrempelige manier is om hulp 
te vragen. De online hulpverlening van Stichting 
Maatschappelijk Werk is bij uitstek geschikt voor 
minder gecompliceerde problematiek zoals  
relatieproblemen, financiële zorgen, het niet lekker in 
je vel zitten en dergelijke.  

Indien gewenst kan worden verwezen naar de 
reguliere hulp- en dienstverlening van het Algemeen 
Maatschappelijk Werk of Buro Sociaal Raadslieden, 
beiden verenigd in de Stichting Maatschappelijk 
Werk.  

Voor meer informatie: 
http://www.maatschappelijkwerkoss.nl/onlinehulp.php

Maatschappelijk Werk 40 jaar 
actief
Op donderdag 22 november 2007 vierde de Stichting 
Maatschappelijk Werk haar 40-jarig bestaan. Het 
Maatschappelijk Werk, met 80 medewerkers, biedt een 
hulpaanbod bestaande uit het verschaffen van informatie 
en advies, begeleiding en ondersteuning, zonodig 
doorverwijzen naar de juiste hulp.  

Voor meer informatie: 
Catrien van Zutphen, 623 880, 
secoss@maatschappelijkwerkoss.nl 

Ouderenvereniging Oss-Zuid 
De Ouderenvereniging Oss-Zuid is een actieve 
vereniging van ca. 80 leden.  

Biljarten 
Van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur: 
vrij biljarten op 3 biljarts in Buurthuis Kortfoort. 
Verder wordt er een onderlinge competitie en een 
kersttoernooi georganiseerd. Er wordt met 4 teams 
deelgenomen aan de regionale seniorencompetitie 
(september t/m april) in de klassen A, B en C. 
Ook beginnelingen kunnen zich opgeven. 

Bingo-middag 
Elke 3e donderdag van de maand van 14.00 tot 
16.00 uur in Buurthuis Kortfoort. 
Als prijs worden 18 zeer goed samengestelde 
levensmiddelenpakkettten ter beschikking gesteld. 

Rommelmarkt 
Regelmatig houden we rommelmarkt in Buurthuis 
Kortfoort. Bovendien nemen wij deel aan de 
jaarlijkse rommelmarkt in de Rozenstraat. 

Busreis 
Elke zomer maken we met onze leden een gezellige 
busreis (ca. 60 personen). De afgelopen jaren zijn 
we o.a. naar Giethoorn, Marken/Volendam en de 
Ardennen geweest, met als afsluiting van de dag 
een heerlijk diner. 

Kerstviering 
Elk jaar hebben wij met alle leden een paar dagen 
voor Kerstmis een gezellige middag met bingo met 
als afsluiting een warm en koud buffet. 

Overige activiteiten 
In Buurthuis Kortfoort kunnen zowel dames als 
heren samen kaarten. Ook kan worden 
deelgenomen aan een bloemschikcursus.
We hebben een ziekencomité dat zieken zowel 
thuis als in het ziekenhuis bezoekt. Ook voor andere 
maatschappelijke problemen zijn onze 
bestuursleden altijd bereid hulp te bieden.

De contributie bedraagt € 15,– per jaar. 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 
Han Nijhof, 625 485 

Geniet van gewone dingen en je 
bent de koning te rijk. 

(Sint Gerarduskalender)
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Wijkbewoners in het zonnetje gezet 
door Peter Battes 

Osje van Verdienste: Adri van Oers 
Bescheidenheid siert de mens. Op 13 december jl. 
tijdens de bedankavond voor vrijwilligers werd door 
wethouder Hoeksema onverwacht het Osje van 
Verdienste van de Gemeente Oss uitgereikt aan Adri 
van Oers voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij tal 
van organisaties, o.a. als penningmeester van de 
Wijkstichting.  
Terecht: van harte proficiat, Adri.  

Van links naar rechts: Wethouder Hoeksema, Betsie de Veer, 
Nico Hennevelt 

ZAP-speldje: Schoonmaakploeg Zeehelden 1 
Ook op 13 december jl. werden tijdens een gezamenlijke 
lunch in het Gemeentehuis door wethouder Hoeksema 
de zgn. ZAP-speldjes uitgereikt aan 20 vrijwillig(st)ers 
die hun buurt schoon houden, waaronder ook het team 
van de Zeeheldenbuurt 1. Goed voorbeeld doet hopelijk 
in vele andere buurten goed volgen. Proficiat hiemee! 

Koninklijke Onderscheiding: Mr. P. Oor 
Onze felicitaties gaan ook uit naar Mr. P. Oor, jarenlang 
notaris geweest, gevestigd in het historische pand 
(recentelijk gerenoveerd) aan het Mgr. De Boerpark. 
Geheel onverwacht ontving hij uit handen van 
burgemeester H. Klitsie een Koninklijke Onderscheiding 
tijdens de feestelijke viering van het 35-jarig jubileum 
van de Gehandicapten-Organisatie Oss e.o. Mr. Oor is 
mede-oprichter van de G.O.O. en al die jaren actief 
geweest voor de organisatie. 
Proficiat gewenst, ook namens de redactie. 

Uitreiking  
ZAP-speld 
door Jacqueline Twigt

Regelmatig wordt erover bericht dat de Zeeheldenbuurt I 
tussen Molenweg en Industrielaan aan de rechterzijde 
van de Oude Molenstraat, schoongemaakt wordt door 
vrijwilligers uit die buurt. 

Opeens lag er een uitnodiging bij die vrijwilligers in de 
brievenbus om op 13 december vorig jaar aanwezig te 
zijn in de raadszaal van het voormalig 
waterschapsgebouw om een ZAP-speldje in ontvangst te 
nemen. 
ZAP staat voor Zwerf-Afval-Pakker. 

Onderling werd afgesproken om gezamenlijk op de fiets 
ernaar toe te gaan. De hoek van de Karel 
Doormanstraat/Witte de Withstraat was het vertrekpunt. 
Er werd geroepen van linksaf en rechtdoor en het was 
een gezellige boel. 

Willie Brands vond het nodig om een omweg te maken, 
maar niemand ging mee, dus draaide hij ook maar om 
en fietste weer met ons mee. 

Bij het waterschapsgebouw aangekomen bleek dat 
Jacqueline Twigt de uitnodiging niet goed had gelezen. 
We waren ruim een half uur te vroeg. Koffie doet veel 
goed. 

Er kwamen andere bewoners vanuit de Ruwaard en uit 
Berghem binnen en om 12.00 uur konden we in de 
raadszaal waar de uitreiking zou plaatsvinden. 

Wethouder Hoeksema hield een toespraak en prees ons 
voor de goede werken. Iedereen werd beloond met een 
ZAP-speldje en een flinke bos bloemen. 

Tenslotte werden we uitgenodigd voor de lunch en na 
afloop gingen we op de fiets naar huis. 
Het was gezellig en het voelt goed gewaardeerd te 
worden. 

U mag ook meehelpen: elke 2e zaterdag van de maand 
tussen 10.00 en 11.30 uur. 

(Zie ook pagina 3 voor de data.) 
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Enkele terugblikken naar 2007 
door Peter Battes

Kerstmarkt-2007 
Kort tevoren werd winkelcentrum Industrielaan 
gerenoveerd: uitbreiding parkeerplaatsen, nieuwe 
aanplant van perken en asfaltering van het Titus-
Brandsmaplein. Hier vond op zaterdag 8 december jl. 
voor de 5e keer de Kerstmarkt plaats.  

Voordat dit evenement officieel werd geopend door de 
ontsteking van de kerstboomverlichting door 
Burgemeester H. Klitsie, nam hij eerst symbolisch de 
compleet ingerichte caravan van de Wijkraad in gebruik. 
Deze caravan zowel als de bijbehorende uitrusting en 
enkele grote partytenten stelt de Wijkraad beschikbaar 
voor buurt- en wijkactiviteiten.  

Er waren vele uren aan voorbereiding aan 
voorafgegaan, maar ook dit jaar konden de kinderen 
weer genieten van de draaimolen en het treintje door de 
buurt. De rijen kramen boden voor elk wat wils. Ook 
enkele wethouders gaven blijk van hun belangstelling 
voor dit eerste lustrum. Mede door het droge, maar 
koude vriesweer, de vuurpotten en de glühwein, zat de 
kerstsfeer er al helemaal in. 

Bedank-avond voor vrijwilligers Oss-Zuid 
Op 13 december jl. werd in Buurthuis Kortfoort een 
feestelijke avond gehouden als dank voor de vrijwilligers 
van Oss-Zuid. De organisatie lag in handen van de 
Wijkraad.  

Bij aankomst werden de aanwezigen aangenaam verrast 
door de  nostalgische live-muziek van het orkest 
'Constellations Plus'. Hun enthousiaste optreden vomde 
een mooie omlijsting voor deze avond en gaf hem een 
extra feestelijk karakter.  

Geheel onverwacht hield Wethouder Hoeksema een 
lofprijzende toespraak over o.m. Adri van Oers, die deze 
avond het Osje van Verdienste mocht ontvangen voor 
zijn jarenlange inspanningen als vrijwilliger voor diverse 
organisaties, waaronder de Wijkstichting. 

De avond kende, na het formele gedeelte, de nodige 
informele contacten. De aanwezigen werden getracteerd 
op de nodige hapjes en drankjes.  
Al met al een heel gezellige en geslaagde avond, zeker 
voor herhaling vatbaar. 

Vernieling kerstverlichting  
Helaas werd de kerstverlichting van de kerstboom op het 
Titus-Brandsmaplein kort na de Kerst vernield. Reparatie 
is niet meer mogelijk. Van de dader(s) ontbreekt tot nu 
toe ieder spoor. 

Er is nog niet bekend of de Wijkraad voor de komende 
Kerst nieuwe verlichting zal aanschaffen of verder afziet 
van deze traditionele kerstversiering. 
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Advies woningaanpassing  
55-plussers
Wordt u dit jaar 55 jaar of ouder en bent u 
eigenaar van een eigen woning in de wijk Oss-
Zuid?  Dan ontvangt u in week 8 of 9 een 
gezamenlijke brief van de gemeente Oss, RIGOM 
en Seniorenraad Oss over het aanbod van een 
gratis persoonlijk advies voor woningaanpassing. 

Ouder worden kan gepaard gaan met 
ongemakken. U kunt slecht ter been worden en 
merkt dan dat uw woning daarop niet goed is 
ingericht. Dit blijkt meestal pas als u met 
ongemakken te maken krijgt, maar het is goed 
hier eerder bij stil te staan. Immers, ouder worden 
doe je later, maar je huis daarop aanpassen doe 
je nu! 

Als eigenaar van een woonhuis kunt u er in een 
vroegtijdig stadium namelijk voor zorgen dat uw 
woning beter geschikt is voor de toekomst. Welke 
aanpassingen nodig zijn, verschilt per woning. 
Onder andere de oppervlakte van de 
verschillende ruimtes in uw woning, de 
uitbouwmogelijkheden en de toegang bepalen 
namelijk of aanpassingen nodig en mogelijk zijn. 

Om woningeigenaren inzicht te geven in de 
mogelijkheden van hun woning is de gemeente 
Oss in samenwerking met de RIGOM en de 
Seniorenraad Oss het project Blijvend Thuis in 
Eigen Huis (BTEH) gestart. In het kader van dit 
project worden alle woningbezitters, die 55 jaar of 
ouder zijn, in de gelegenheid gesteld een gratis 
verbeteradvies voor hun woonhuis te ontvangen. 
De deelnemende woningeigenaar kan een 
uitgebreide vragenlijst invullen en terugsturen 
waarna RIGOM een gratis verbeteradvies voor de 
woning kan samenstellen en dit dan aan de 
woningeigenaar terugstuurt. 

Het project Blijvend Thuis in Eigen Huis (BTEH) 
wordt in de gehele gemeente Oss uitgevoerd en 
in de wijk Oss-Zuid start dit project 20 februari 
2008. In Megen, Ravenstein, Herpen, Berghem 
en de wijken Ruwaard, Krinkelhoek, Ussen, 
Schadewijk en Centrum is het project al 
uitgevoerd.  

Voor meer informatie over het project Blijvend 
Thuis in Eigen Huis kunt u contact opnemen met  
RIGOM, Arnold van Hazendonk of Anne-Frans 
Paridaans, 653 232 

Ontmoetingscentrum 
De Binnenstad 
van     

Ontmoetingscentrum De Binnenstad in Oss is een 
ontmoetingscentrum voor iedereen, waar alle 
culturen zich thuis kunnen voelen en waar u 
andere 50-plussers kunt ontmoeten in een 
ongedwongen en gezellige sfeer.   

Er worden cursussen, activiteiten en 
voorlichtingen georganiseerd maar u kunt ook 
tijdens de Open Inloop op donderdagmiddag, 
(13.30-16.00 uur) binnen lopen voor een kopje 
koffie en een praatje. Ook wordt er informatie 
verstrekt en kunt u met vragen en problemen op 
het centrum terecht.  
De cursussen en activiteiten zijn zo aangepast dat 
zij voor zowel Nederlandse als niet-Nederlandse 
50-plussers geschikt zijn. Dus ook voor u! 
Wij nodigen u uit om een kijkje te komen nemen. 
U bent van harte welkom! 
Met vriendelijke groet, 
RIGOM, Anya van Lieverloo, Steunpunt 
Coördinator De Binnenstad, 653 232 
avanlieverloo@rigom.nl

Ontmoetingscentrum De Binnenstad 
St. Barbaraplein 6, 5341 LK  Oss, 638 897 
Openingstijden: 
Maandag gesloten 
Dinsdag t/m vrijdag open van 9.00 – 17.00 uur 
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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


