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Redactionele column

Plezierig sporten en (straat)spelen
door Peter Battes
Vooruit kijkend naar het komende voorjaar hebben wij dit
nummer van de Zuiderpost het thema 'Sport en Spel'
meegegeven.
Weldra gaan we weer genieten van het hopelijk fraaie
lenteweer in de meivakantie, en daarbij hoort: eropuit
gaan, recreatie in de open lucht. Vooral de buitensporten,
zoals wielrennen, veldsporten, skeeleren en tennissen,
krijgen dan weer volop de kans.
Oss-Zuid biedt ruimschoots ruimte en onderdak aan
recreatieve, amateur- en vrijetijdssportbeoefening. We
noemen o.a. TOP-Oss – het stadion in onze wijk is alom
bekend – en ook de sporthallen en -velden daaromheen,
de velden aan de Kloosterstraat (CITO), compleet met
jeu-de-boulesbaan en het Golfbad dat uitnodigt tot een
frisse duik. Kortom: teveel om op te noemen. Vandaar dat
we in dit themanummer ook maar een fractie hiervan
kunnen belichten.
'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst', zegt het
spreekwoord en daarom nodigt de komende
straatspeeldag (28 mei a.s.) jongeren uit om een hele
middag lang aan spelletjes en wedstrijden mee te komen
doen – sporten en spelen in de straat, de buurt, op het
pleintje, het grasveldje. Meedoen is immers winnen. In
deze aflevering kijken enkele straten die dit jaar meedoen
alvast vooruit op de activiteiten die worden voorbereid.

Nutsschool Hertogin Johanna
viert 10-jarig bestaan
door Peter Battes in gesprek met Carla Pronk, lid
ouderraad Hertogin Johanna Nutsschool
De Nutsschool Hertogin Johanna (basisonderwijs) aan de
Vianenstraat bestond op 1 april jl. precies 10 jaar. Reden
om die middag voor de leerlingen een eenvoudig feestje
in de klassen te vieren. Voor iedere leerling was er een
verrassing.
In de loop van die tien jaar groeide het leerlingenaantal
van eerst 98 naar thans 175 kinderen. Verwacht wordt
dat dit nog verder gaat toenemen.
Als redactie willen wij personeel, ouders, bestuur en
leerlingen feliciteren met dit jubileum.

Schoonmaakactie in de buurt
We lazen het niet alleen in de krant. We hebben het ook
zelf gezien. Leerlingen van groep 7 hebben een
schoonmaakronde gehouden door de buurt rondom de
school. Je kon het verschil gewoon zien. Dit geweldige
initiatief verdient een pluimpje en navolging!
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Met dit themanummer hopen wij u enigszins wegwijs te
hebben gemaakt.
Laat u dus eens van uw ‘sportieve kant' zien en schroom
niet om contact op te nemen en zelf poolshoogte te gaan
nemen. Rest ons om u alvast een plezierige vakantie te
wensen, en – mocht u eropuit trekken – na afloop een
behouden thuiskomst in de buurt.
P.S. Wij hopen dat onze 1-aprilgrap ('gratis setjes
schoonmaakartikelen') tijdig heeft doorzien en heeft
kunnen waarderen.

Nieuwe webmaster Oss-Zuid
door Mia Keijzers
Eind februari heeft Wilma Nieuwenhuizen het beheer van
website www.oss-zuid.nl van Antoon van Oss
overgenomen. Antoon heeft enige tijd geleden
aangegeven dat hij een opvolger zocht.
Als redactie willen wij Antoon hartelijk bedanken voor de
fijne samenwerking en de enthousiaste en gewetensvolle
wijze waarop hij de website altijd heeft beheerd.
Wij wensen Wilma veel succes bij het vervullen van haar
nieuwe taak en hopen de prettige samenwerking met
haar voort te zetten.

ZUIDERPOST APRIL 2008

De redactie toont voor éénmaal zijn/haar gezicht
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Redactieadres: Buurthuis Kortfoort, Floraliastraat 93,
5342 BH Oss, zuiderpost@live.nl
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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 juni 2008.

Kopijsluiting:
24 mei 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.
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Evenementen Oss-Zuid 2008 …
Maandag 24 maart Paasinstuif, Jeugdsoos The Final Touch,
11.00 tot 14.00 uur, Buurthuis Kortfoort
Zondag 11 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
Zaterdag 13 en zondag 14 september Vijverfestival,
Hazenakkervijver
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, Jeugdsoos The Final
Touch, 11.00 tot 14.00 uur, Buurthuis Kortfoort
Zondag ? december Levende kerststal, Scoutinggroep Titus
Brandsma

en overige interessante data
ANBO voor 50-plussers
Woensdag 16 april (iedere woensdagmiddag), Nordic Walking
om 13.30 uur verzamelen bij motel 'De Naaldhof'
Woensdag 14 mei, gezellige inloopavond vanaf 19.30 uur,
Buurthuis Kortfoort,, ook voor introducé(e)'s
Kienen/Bingo Ouderenvereniging Oss-Zuid
Donderdag 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 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 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 26 mei, 25 augustus, 27 oktober
Zuiderpost verschijnt ca. 2½ week na kopijsluiting
Voor alle hier genoemde data geldt: wijzigingen voorbehouden
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28 MEI 2008: Nationale Straatspeeldag, ook in Oss-Zuid
Straatspeeldag Trompstraat
Samen met een aantal mensen uit de buurt
organiseer ik de straatspeeldag nu voor de vierde
keer. Het kost wat tijd en inspanning, maar het is
echt geweldig om te organiseren.
Bij ons wonen nogal wat kinderen in de buurt, en
ons geeft het een enorm goed gevoel om een keer
per jaar de straat aan de kinderen terug te geven.
Natuurlijk hebben wij zelf ook kinderen, en die
vragen al maanden te voren wat we dit jaar tijdens
de straatspeeldag weer allemaal gaan doen.
Het mooiste is natuurlijk om het zo simpel mogelijk
te houden voor de kinderen. Op een mooie dag
komen er soms wel 100 kinderen. En die bewijzen
zelf dat ze echt niet zoveel nodig hebben. Vaak
doen een paar spelletjes en een ouderwetse
zeepbaan wonderen. Daarbij hoort natuurlijk ook
ruimte om te kunnen spelen.

Straatspeeldag Emmalaan/Oranjebuurt
Ook dit jaar doen wij weer mee. Wij zijn allerlei
spelletjes aan het bedenken, waarbij vooral het
samenspel (als groepje/team en twee-aan-twee)
met grote blokken en met ballen, etc. belangrijk is.

Tijdens de straatspeeldag is het de bedoeling dat de
kinderen in de buurt vrij en veilig op straat kunnen
spelen. Dit maken wij mogelijk door de straten af te
zetten met hekken en borden. Wij vinden het wel
heel erg jammer dat zelfs op de straatspeeldag, die
ene middag per jaar, sommige mensen niet bereid
zijn om hun auto weg te zetten.
Nu zijn we al weer druk bezig met het organiseren
voor dit jaar, en wij gaan proberen om het net zo
gezellig te maken als voorgaande jaren.
Ook als je geen kinderen hebt, ben je van harte
welkom voor een kopje koffie.
Tevens zijn wij nog op zoek naar mensen die deze
middag een handje kunnen helpen. Hiervoor kun je
contact opnemen met
Wilma Nieuwenhuizen, 651326
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Vooraf wordt huis-aan-huis een stencil verspreid
met een oproep aan de ouders om te helpen dit voor
te bereiden. Meestal melden zich 8 á 10 ouders aan,
waarbij een taakverdeling wordt afgesproken: de
een helpt met boodschappen doen, de ander zorgt
voor de techniek/apparatuur, de derde komt om de
spelletjes te begeleiden, etc. Het is steeds een
enthousiaste groep.
Dit jaar staan ook op het programma: schminken,
dansjumping, discotheek, een gezellige happening.
Vooral het meedoen is belangrijk, en de inzet van de
kinderen. Dus zijn er prijsjes voor alle deelnemers.
Vorig jaar waren er ook erg jonge kinderen bij
(baby's, peutertjes). Het is dus bedoeld voor alle
leeftijden t/m 13 jaar.
Voor meer informatie:
Daniëlle van Gaal, 06-21503773
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KLEUR-PUZZELPLAAT
Stuur de kleur-puzzelplaat op een leuke, originele manier ingekleurd in en schrijf erbij welke sporten je op
de plaat ziet. Opsturen naar Zuiderpost p/a Buurthuis Kortfoort, Floraliastraat 93, Oss
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Wijkopbouwwerker Rens de Roos:
Was het in het vorige nummer van de Zuiderpost
Hilde Ober, wijkcoördinator Oss-Zuid, die afscheid
nam, nu is het mijn beurt om afscheid te nemen
als opbouwwerker Oss-Zuid.
Het is alweer 34 jaar geleden.
In 1974 begon ik mijn werkzaamheden in OssZuid Op het totaal vervallen, oude
woonwagencentrum aan de Vorstengrafdonk.
Naast het opzetten van activiteiten voor jong en
oud werd er hard gewerkt aan de realisering van
een nieuw woonwagencentrum op nagenoeg
dezelfde plaats.
In 1976 werd het nieuwe woonwagencentrum aan
de Vorstengrafdonk geopend. Landelijk kreeg het
bekendheid als het modernste kamp van
Nederland met ongeveer 60 staanplaatsen.

De goede band die was opgebouwd met de
woonwagenbewoners wierp ook zijn vruchten af.
In 1994 waren de laatste woonwagenbewoners
verhuisd en na 20 jaar werk behoorde het Osse
regionale woonwagencentrum tot het verleden.
Wanneer men de huidige Vorstengrafdonk bekijkt
met zijn monument en de zich steeds verder
uitbreidende industrie kan men zich niet
voorstellen dat daar ooit een 'wijk op wielen' heeft
gestaan.
Met het verdwijnen van het woonwagencentrum
veranderden ook mijn werkzaamheden. In 1996
begon ik met het wijkopbouwwerk in diverse
wijken in Oss waaronder, jawel, Oss-Zuid.
In het begin was dit wel even wennen, het was
totaal anders als het woonwagenwerk.

Ongeveer in dezelfde tijd veranderde het beleid
van de overheid. Grote woonwagencentra
moesten verdwijnen en woonwagenbewoners
moesten verhuizen naar kleine kampjes in stad of
dorp, dicht bij de voorzieningen.
Het zal duidelijk zijn dat dit niet zonder slag of
stoot ging. Er moest gezocht worden naar
geschikte locaties in 23 steden en dorpen in de
regio Noord0-Oost Noord-Brabant.
Langdurige en moeizame onderhandelingen
volgden met gemeentebesturen en met
omwonenden van een geplande locatie.
Het waren hectische tijden waar ik toch met veel
voldoening op terug kijk.

Het WBO, WijkBeheerOverleg, waarin bewoners,
politie, gemeente, woningbouwvereniging,
jongerenwerk en opbouwwerk verenigd werden,
stond toen nog in de kinderschoenen.
Vele projecten werden op stapel gezet en
uitgevoerd. Met enige trots kan ik terugkijken op
de realisatie, in nauwe samenwerking met
bewoners en instanties, van het Zuiderpark.
Samen met de bewoners van de oude
Zeeheldenbuurt en instanties kon een goed
Sociaal Plan opgesteld worden waardoor afbraak
en wederopbouw van deze buurt zonder grote
problemen gerealiseerd kon worden.
ZUIDERPOST APRIL 2008
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Oss-Zuid in het teken van afscheid!!
`

Zo zijn er nog vele projecten te noemen.
De kans van slagen bij al deze projecten lag
telkens weer in de samenwerking tussen alle
partijen, instanties en bewoners, maar ook
bewoners onderling. De vele conflicten tussen
bewoners onderling waarin ik heb mogen en
kunnen bemiddelen waren vaak alleen maar op te
lossen door met elkaar samen te werken.
Alweer een aantal jaren geleden is het
WijkBeheerOverleg overgegaan in de Wijkraad.
Het is diezelfde wijkraad die probeert partijen bij
elkaar te brengen. Het is daarom ook zinvol hen
daarin te steunen.

Oss-Zuid hoeft geen 'prachtwijk' meer te worden,
zij is het al.
De mooiste wijk van Oss, maar we moeten er wel
met zijn allen aan blijven werken!
Ik hoop er tijdens mijn pensioen nog lang te
blijven wonen.
Tot slot wil ik eenieder bedanken voor de
medewerking die ik heb mogen ontvangen.
Bedankt,
met vriendelijke groet,
Rens de Roos, Opbouwwerker Oss-Zuid
Stichting Vivaan

'De tijd vliegt voorbij!!!'
door Mia Keijzers

Onder dit motto neemt de Wijkraad Oss-Zuid op
3 april 2008 afscheid van het Oss-Zuid tijdperk
'Hilde en Rens'. Zowel wijkambtenaar als
wijkopbouwwerker gaan genieten van een
welverdiende 'pensioen'.
Hilde en Rens, ook namens de redactie van de
Zuiderpost, hartelijk bedankt voor de jarenlange
prettige samenwerking.
We wensen jullie beide nog veel gelukkige jaren
in voorspoed en gezondheid.
Tot ziens in Oss-Zuid of elders.
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