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S t i c h t i n g  D e  S p o r t c l u b  
recreatief sporten voor mensen met een verstandelijke beperking 

Stichting De Sportclub V.O.G.G., kortweg Stichting De 
Sportclub is opgericht op 11 december 1981. De 
doelstelling van de stichting is om mensen met een 
verstandelijke beperking sport aan te bieden op hun 
eigen niveau. Destijds is begonnen met tafeltennis en 
zaalsport. 

Langzamerhand is de stichting uitgegroeid tot een 
regionale recreatieve multisportclub welke uniek is in 
Nederland. De stichting is aangesloten bij de NebasNsg, 
Nederlandse sportorganisatie voor mensen met een 
beperking.  

Naast het aanbieden van sport alleen vindt de stichting 
het ook van belang om de doelgroep d.m.v. het sporten 
een sociaal leven aan te bieden buiten de thuissituatie 
om. Met behulp van ca. 25 gemotiveerde vrijwilligers 
bieden wij op dit moment sport en spel aan t.b.v. ca. 100 
deelnemers uit de regio Oss e.o. 

Activiteiten 
Wekelijks met uitzondering van de schoolvakanties: 

� Maandagavond judo en tafeltennis 

� Dinsdagmiddag zaalvoetbal 

� Dinsdagavond fitness 

� Donderdagavond zaalsport en fitness 

� Vrijdagmiddag zaalvoetbal 

� Zaterdagmorgen zwemmen 

Incidenteel neemt onze judogroep deel aan wedstrijden 
en toernooien en houdt onze tafeltennis- en 
zaalvoetbalgroep uitwisseling met groepen uit andere 
regio’s.  
Jaarlijks neemt een delegatie van onze deelnemers deel 
aan de avondwandelvierdaagse te Oss.  
Enkele sportgroepen organiseren ook jaarlijks een 
afsluitende speldag. 
Naast onze sportactiviteiten organiseren we voor onze 
deelnemers elk jaar een Sinterklaasfeest en een 
Carnavalsavond. 

In de toekomst willen we nadenken over de mogelijkheid 
om nog twee maal per jaar een dans- c.q. discoavond 
voor onze deelnemers te organiseren. Op sportgebied is 
er bij voldoende aanmeldingen eventueel nog een 
mogelijkheid om een derde fitness/groep te starten. 

Stichting De Sportclub maakt gebruik van de gymzaal en 
de aula van de Bernadetteschool aan de Ruwaardstraat 
te Oss(-Zuid), het Golfbad te Oss (zwemmen) en Active 
Fitworld te Oss (fitness). 

Aangezien de stichting het noodzakelijk acht om de 
bijdrage van onze deelnemers op een verantwoord 
niveau te houden, en gezien het feit dat de stichting géén 

meerwaarde vertegenwoordigt voor eventuele sponsors, 
zijn wij voor dekking van onze kosten vooral afhankelijk 
van gemeentelijke subsidies. 

Bestuur Stichting. De Sportclub: 
Toine Pas, voorzitter 
Dennis Heurkens, secretaris 
Eric Roelofs, secretaris 

Collecte 
Op maandag 7 en donderdag 10 april collecteert Stichting 
De Sportclub namens het Fonds Gehandicaptensport 
voor de gehandicaptensport in Nederland. Dit Fonds 
maakt sport mogelijk voor alle gehandicapten in 
Nederland, zodat ze zich minder geremd en/of beperkt 
voelen in het dagelijkse leven. Het Fonds steunt zowel 
sporters met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking 
als sporters met een verstandelijke beperking. 

De collectanten die langs de deur komen in uw wijk zijn 
op enige wijze betrokken bij De Sportclub. Dat kan zijn 
als sporter, vrijwilliger, familie of bekende. De 
collectanten kunnen zich identificeren als collectant van 
onze club en hebben een collectebus met daarop een 
wikkel van het Fonds Gehandicaptensport. 

Met de opbrengst van de collecte kunnen vele 
gehandicapte sporters dus meedoen met aangepaste 
sporten. Voor onze sportclub betekent dit dat wij een deel 
van de opbrengst ontvangen en hiervan bijvoorbeeld 
nieuwe tafeltennisnetjes kunnen aanschaffen of de oude 
judomatten vervangen en eventueel onze vrijwilligers 
naar cursussen kunnen sturen. U begrijpt dat wij elke 
euro zeer goed zullen besteden voor de club. 

Stel ons niet teleur en steun!!!! 

Mede namens alle sporters, vrijwilligers en collectanten, 
bedankt. 

Toine Pas 
Voorzitter De Sportclub 
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'RUNDJE OSS' 
Verrassende fietstocht voor het hele gezin langs alle wijkcentra in Oss 
Natuurlijk kent u uw eigen straat, buurt en wijk!  
Ook de wijkkrant bericht wat er leeft in uw wijk.  
Maar wat weet u van de andere wijken in Oss? 
Komt u daar wel eens? Wat wordt daar 
gedaan? Maken deze vragen u al een beetje 
nieuwsgieriger en wilt u meer weten?  

Nou, dat kan! Afgelopen najaar kwam er 
iemand op het geweldige idee om iedereen die 
dat wil een kijkje te laten nemen in de 
wijkcentra in de andere wijken van Oss.  

Dat idee hebben alle wijkstichtingen en 
wijkcentra nu uitgewerkt in de vorm van een 
zéér verrassende en afwisselende fietstocht als 
gezellige voorzomeractiviteit door Oss.  

De start is op 18 mei a.s. tussen 10.30 uur 
en 11.30 uur.  
De deelnemende buurthuizen zijn:  
� Wijkcentrum De Binnenstad,  

St. Barbaraplein 6 
� Buurtcentrum De Kortfoort, Floraliastraat 93 
� Wijkcentrum 't Hageltje, Hagelkruisstraat 13 
� Boerderij De Deel, Treubstraat 27 
� Buurtcentrum De Bonte Hoef, Vlasakkers 9 
� Wijkcentrum De Hille, Looveltlaan 25 

U kunt zich inschrijven bij elk van de deelnemende 
wijkcentra, behalve De Bonte Hoef. 

U krijgt een routebeschrijving mee, waardoor u al 
fietsend door Oss langs bekende, maar zeker ook 
onbekende, mooie plekjes van iedere wijk komt.  

Op de pauzeplekken (de wijk- en buurtcentra) wordt 
u verrast met diverse gevarieerde activiteiten, die 
voor volwassenen én voor kinderen aantrekkelijk 
zijn.  

De fietsroute bedraagt ongeveer 20 kilometer.  
De wijkcentra sluiten om 16.30 uur.  
De deelname is gratis en wordt u aangeboden door 
de gezamenlijke wijkstichtingen en wijkcentra.  
Wij zorgen voor soep, koffie, thee of iets dergelijks, 
zorgt u zelf voor het broodje??  

We hopen op een flinke deelname en natuurlijk op 
mooi weer.  
Maar zelfs als het regent is deze tocht met 
pauzeplekken meer dan de moeite waard.  

Tot 18 mei a.s. 
De gezamenlijke wijkstichtingen van Oss  
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Dansen is ook een sport! 
door Brigitte van Cleef 

En niet zomaar dansen (alhoewel je het daar ook warm 
van kunt krijgen). Nee, ik heb het over klassiek ballet. Je 
weet wel, dat met die roze tutu’s en die spitse schoenen 
(spitzen). En nou niet denken dat het saai is, want dat is 
het niet. 
Mijn geschiedenis 
Toch begin ik met een stukje geschiedenis, mijn 
geschiedenis wel te verstaan. Rond mijn negende wilde 
ik, als echt meisje-meisje, op klassiek ballet en 
paardrijden. Zo geschiedde. En bij Balletschool Dimphy 
ben ik sindsdien niet meer weggegaan. Ik weet mijn 
allereerste optreden nog goed, de uitvoering van 1990. 
Toen deden we Batman, waarin we halverwege de dans 
stoere zonnebrillen op moesten zetten, die de hele zaal 
aan het lachen maakte. Dat was natuurlijk niet de 
bedoeling, want we waren stoer! En ik mocht vooraan 
staan met Spaans, waar ik heel trots op was. 

Foto: Fantastival Oss 2006: Argentijnse Tango 

Sindsdien heb ik veel meegemaakt en ontwikkeld. Ik heb 
ondertussen opgetreden met allerlei soorten dans; show, 
jazz, musical, klassiek, Spaans, Iers, Frans (de can-can, 
met de hoge veren op je hoofd en je benen in de lucht) en 
ga zo maar door. Allemaal vanuit mijn klassieke basis, 
want daarmee kun je alle kanten op. En naast de 
uitvoering van de balletschool elke 2 jaar heb ik ook 
opgetreden bij de Promconcerten in het TOP-stadion (ook 
elke 2 jaar), in het centrum van Oss bij verschillende 
festivals, bij toneel- en muziekproducties, pronkzittingen 
en nog veel meer. Als de vriendinnengroep die we 
intussen geworden zijn, liepen we met carnaval in Oss als 
de Gooische Vrouwen 
Spannend 
Het eerstvolgende grote optreden is de uitvoering van de 
balletschool, 18-19-20 april. Dat blijft toch spannend, 
vooral de hele sfeer eromheen. En als ik weer zo’n 
kleintje met open mond zie kijken naar een spitzendans, 
in roze tutu natuurlijk, moet ik weer terugdenken aan 20 
jaar geleden, toen ik waarschijnlijk ook zo gestaan heb… 

Recreatiesporten in de buitenlucht:  

Fietsen, wandelen en ‘Nordic 
Walking
door Peter Battes  

Voor de 50-plussers bestaat sinds ongeveer 15 jaar de 
recreatiesportorganisatie 'Fiftyfit'. Deze kent drie takken 
van vrijetijdssport: fietsen, wandelen en ‘Nordic Walking'. 
`
Op de dinsdagochtenden organiseert men eens per 
14 dagen fietsen en eens per 14 dagen wandelen (om en 
om). En op de woensdagochtenden (eens per maand) is 
er ‘Nordic Walking'. Over dit laatste: men stippelt iedere 
keer weer een andere route door de natuurgebieden 
rondom Oss. De ene keer is het startpunt bij de Nulandse 
Heide (vertrek vanaf parkeerterrein bij de Binkhorst), en 
een andere keer is het vertrekpunt bij Hoessenbosch 
(Berghem) of vanaf Paalgraven (Oss). Meestal gaat het 
om twee groepen van ongeveer 15 á 20 personen. De 
loop/wandelroute duurt ongeveer één uur; de ene groep 
vertrekt om 9.30 en de volgende om 11.00 uur. 
'Het gaat ons om de mensen, belangstelling voor de 
natuur en voor de recreatie. Onze doelgroep is de 50-
plussers, hoewel wij niet strikt aan die leeftijd hechten.'  
Nordic Walking vraagt wel van de deelnemer dat hij/zij 
een basiscursus heeft gevolg van ongeveer 5 á 7 lessen, 
die verzorgd worden door o.a. het RIGOM of 'Nordic All' 
(in Uden). Het sportmateriaal is verkrijgbaar bij o.a. de 
ANWB, en diverse sportzaken. De organisatie is ook 
aangesloten bij de KNBLO (= Kon. Ned. Bond 
Lichamelijke Oefening). 
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar  
de heer C. Kaufman, telefoon 632529 of de website  
www.fiftyfitoss.nl.   
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Waarvoor is de Wijkstichting 
eigenlijk?
door Albert den Brok 

De Wijkstichting is ontstaan uit het vroegere opbouwwerk. 
Er werd ondersteuning verleend aan bewoners die 
moeilijkheden ondervonden met het gemeentebestuur 
bijvoorbeeld als er een weg te kort langs hun huizen werd 
gelegd, of er een fabriek in de buurt werd gevestigd. 

Tegenwoordig neemt de Wijkstichting, vaak ondersteund 
door een opbouwwerker, deze taak op zich. Er kunnen 
nog andere problemen zijn, bijvoorbeeld als de gemeente 
een opvangcentrum voor daklozen, een koffieshop of een 
disco in een woonbuurt wil vestigen. 

Verder worden buurtverenigingen, buurtfeesten, en 
straatspeeldagen gestimuleerd. Ook bij de aankleding 
rondom het winkelcentrum bij de rotonde, het bemiddelen 
bij het aanbrengen van speelvoorzieningen, de 
organisatie van de jaarlijkse Kerstmarkt, het Streetevent 
en het in september geplande Vijverfestival in de 
omgeving van de Hazenakkervijver speelt de 
Wijkstichting een rol. 

De Wijkstichting heeft sinds kort een caravan met 
toebehoren en/of een partytent tegen borgstelling ter 
beschikking bijvoorbeeld voor een buurtfeest. 

De opbouwwerker bemiddelt soms, bijv. bij een 
burenruzie of een ongewenste woonsituatie. 

De Wijkstichting werkt vaak samen met de Wijkraad, die 
steeds overleg heeft met ambtenaren en dan kan 
bemiddelen. 

'Hondenpoep grootste 
ergernis in woonwijk' 
uit Volkskrant, donderdag 27 maart 2008  

Wat doet de Wijkraad? 
door Albert den Brok 

De Wijkraad is een vervolg op het WBO 
(WijkBeheerOverleg). De Wijkraad vertegenwoordigt de 
bewoners van een wijk bij het gemeentebestuur en werkt 
samen met een wijkcoördinator, opbouwwerker, de BuCo 
(wijkagent) en een vertegenwoordiger van de Woning 
bouwvereniging. 

Ondersteund door een wijkcoördinator heeft de Wijkraad 
regelmatig overleg met de ambtenaren. 

De Wijkraad wordt advies gevraagd bij alle plannen welke 
het gemeentebestuur ter goedkeuring voorlegt aan de 
gemeenteraad. 

Dat kunnen o.a. zijn: wijziging van verkeerssituaties, 
wijziging van het bestemmingsplan, reconstructie van 
buurten, straten en bestemmingen. De Wijkraad kan ook 
ongevraagd advies inbrengen. 

De Wijkraad ondervindt een steeds toenemende 
welwillendheid, zowel bij het College als bij de 
ambtenaren,  

Hondenpoep!
Is het hondepoep of hondenpoep.  Mij maakt het niet 
zoveel uit hoe de spelling is, het is wel vies. 

Op dit moment zijn ze bezig met het herinrichten van de 
Zeeheldenbuurt I. Op de hoek van de Karel 
Doormanstraat/De Ruyterstraat/ Witte de Withstraat/de 
Cortenaerstraat wordt een mooi pleintje gecreëerd. In het 
verleden, en dan bedoel ik vòòr de herindeling werd het 
stukje groen compleet onder gepoept door honden-
bezitters, die hun hond daar hun behoefte lieten doen. 

Mijn vraag aan alle hondenbezitters is om voortaan hun 
hond uit te laten op die plaatsen waar het toegestaan is 
de hond te laten poepen en anders wanneer dat teveel 
moeite is, neem een zakje mee en ruim de poep op.  U 
weet zelf wat u uw hond te eten geeft, dus zo vies van uw 
hond hoeft u niet te zijn. Als de hoeveelheid poep te groot 
is,neemt u een grote zak, u heeft toch zelf gekozen voor 
een 'grote' hond´. Grote honden maken grote drollen etc.  

Wanneer u denkt en zegt dat u toch hondenbelasting 
betaalt en dat u daarom uw hond laat poepen waar het 
valt, kan ik u uit de droom helpen. Hondenbelasting is 
een overslagbelasting. Het geld wordt dan ook gebruikt 
voor niet alleen het opruimen van hondenpoep maar ook 
voor andere doeleinden. 

Niet alleen bovenstaand pleintje maar ook de grasvelden 
en stoepen van onze buurt behoren poepvrij te zijn. Het is 
gewoon vies voor de andere wijkbewoners met of zonder 
hond. 

Jacqueline Twigt  (tegenwoordig met nog maar 1 hond) 
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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


