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Redactionele column

'Vakantie-genieting: ver weg, of dichtbij-huis in en rondom Oss-Zuid'
'Alles is relatief, niet dan?'
door Peter Battes
Allereerst willen wij uw aandacht vragen voor de
eerstvolgende Wijkraadsvergadering (donderdag 12 juni
a.s.), heel kort na het verschijnen van deze Zuiderpost.
Enkele onderwerpen die aan de orde komen hebben
betrekking op het nieuwe Verkeersgeleidingsplan.
Onderwerpen die ons allen dagelijks en reeds langere tijd
raken, waarbij het gaat om:
¾ de doorstroming van het (vracht)verkeer,
¾ de parkeermogelijkheden en de renovaties van
bepaalde straten,
¾ de verkeershindernissen en de spoedroutes van
ambulance-politie-brandweer.
Wij hopen dus op een grote opkomst, op een serieuze
inspraak in dit project, op constructieve voorstellen,
etcetera.

OPROEP
door Peter Battes
Al vele jaren vraagt onze redactie zich af, in hoeverre de
Zuiderpost door de wijkbewoners wordt geraadpleegd,
wordt gelezen en/of hen stimuleert om zich aan te sluiten
bij een buurtcomité. Helpt de Zuiderpost er aan mee om
'over de drempel' te komen? Steeds moeten wij hiernaar
gissen. Alweer vele jaren geleden plaatsten wij een lijst
van (buurt-)contactpersonen, met wie men contact kon
opnemen, initiatieven kon uitwerken, verbeteringen kon
voorstellen, etc. Desgewenst kon dit leiden tot algemene
onderwerpen voor de volgende Wijkraadvergadering, of
anderszins. De activiteiten van de contactpersoon houdt
in principe niet al teveel werk in. Daarentegen kan ook op
deze manier de kloof tussen 'de wijk' en het 'wijkbestuur'
worden overbrugd. Wij zijn dus benieuwd, en hopen hier
in het najaar op terug te komen.

In deze Zuiderpost kunt u ook lezen over het aanstaande
Kindervakantiewerk, over de buurthuizen-fietsdag van
zondag 18 mei jl. Bij het ter perse gaan van deze editie
konden wij u helaas (nog) geen impressies (noch enige
foto's) presenteren van de Straatspeeldag (Irenelaan,
Beukenstraat, Emmalaan, Trompstraat, Tulpstraat).
Wij denken u ook deze keer een gevulde Zuiderpost aan
te bieden. In de tussentijd hebben wij privé ook onze
aandacht gewijd aan de berichtgevingen over China
(vooral de aardbevingsrampen aldaar) en Birma (de
overstromingen en de stagnerende mondiale
hulpverlening). Een gevoel van onmacht, maar 'alles is
relatief', wanneer wij denken aan de beslommeringen van
Oss-Zuid.
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,

Als tegenhanger hopen wij ons te gaan vermaken met de
EK-wedstrijden (van 'Oranje'), de Chinese Olympische
Spelen, en de komende Tour-de-France.
Desondanks wensen wij u een ontspannende en
welverdiende vakantie toe: in ieder geval 'zorgenvrij'.
Ver weg, danwel dichtbij in onze wijk.
ZUIDERPOST JUNI 2008

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 september 2008.

Kopijsluiting:
21 augustus 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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Riek Hofsteede: Lid in de Orde van Oranje Nassau
door Peter Battes

'Als een volslagen verrassing werd ik, als eerste van
het gezelschap, door Burgemeester Klitsie naar
voren geroepen om het lintje horend bij het
lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau
opgespeld te krijgen,' aldus mevrouw Riek
Hofsteede-van Heckenis.
'Uiteindelijk bent u de jongste van dit gezelschap,'
begon de heer Klitsie zijn toespraak op vrijdag
25 april jl.Tot het laatste moment had men deze
aanstaande benoeming voor haar geheel geheim
gehouden in de kringen van het Zonnebloemziekencomité, en ook binnen de muziekvereniging
Hartog. Deze keer waren er maar weinigen uit Oss
zelf benoemd. Na het officiële gedeelte van de
burgemeester, ontstond weldra een informele sfeer,
tussen bossen (oranje)bloemen, onder het genot
van de gebruikelijke oranjebitter, en gedurende de
fotosessie. En sinds die vrijdag lopen de felicitaties
nog steeds binnen, o.a. ook vanuit de Wijkraad van
Oss-Zuid.
Reden genoeg dus voor ons als redactie om weer
contact met haar op te nemen met Riek Hofsteede.
Alweer bijna 10 jaar geleden (Zuiderpost, oktober
1998) plaatsten wij ter gelegenheid van haar 25-jarig
jubileum bij De Zonnebloem een uitgebreid interview
met haar. Inmiddels is ze dus al 35 jaar lid van deze
vereniging.

'En ik ben nog steeds actief voor tal van
organisaties.' Zij noemt naast de Zonnebloem en
muziekvereniging Hartog, ook het Rode Kruis, de
Carnavalsvereniging, en tot voor kort voerde ze ook
het secretariaat van de Senioren-Bridgeclub.
Over De Zonnebloem: 'Ook dit jaar, op 3 juli a.s.,
vertrekt de boottocht met de Henri Dinant vanaf de
kade bij de Heesen Shipyard in Oss. Dit gezellig
dagje-uit neemt dan óf de richting van Roermond,
danwel richting Zaltbommel. Dat moet nog een
verrassing blijven. Ook zijn wij bezig met het
programma voor de bustocht, begin september. Wij
stippelen geen lange busritten uit, temeer omdat je
tegenwoordig het risico loopt om langere tijd in de
file te moeten staan. Rond een uur of vier willen wij
weer terug zijn in Oss.'
Hoelang denkt u dit vele werk nog te doen?.
Mevrouw Hofsteede: 'Je wordt nogal eens gevraagd
voor allerlei bestuurstaken en het actieve werk
(ziekenbezoeken) voor de Zonnebloem. Dan zeg ik:
zolang ik er plezier in heb, en mijn gezondheid het
ook toelaat, blijf ik dit doen.
Soms sta ik ook weer graag bepaalde activiteiten
aan nieuwe, jongere mensen af.'

Mevrouw Hofsteede, nogmaals van harte
gefeliciteerd met deze onderscheiding.
Terecht kunnen wij stellen : 'Ere wie ere toekomt'.
We hopen dat u nog vele jaren met veel plezier en
in goede gezondheid uw goede werken kunt
uitoefenen.
Rredactie Zuiderpost
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Evenementen Oss-Zuid 2008 …

en overige interessante data

T/m 16 juni Inspraakprocedure herinrichting Populierstraat,
info via www.oss.nl of projectleider P. Megens tel. 629 567

ANBO voor 50-plussers
Woensdag 11, 18, 25 juni (iedere woensdagmiddag),
Nordic-Walking om 13.30 uur verzamelen bij motel
'De Naaldhof'

Dinsdag 17 juni 19.00 tot 21.00 uur, woensdag 18 juni 13.00 tot
15.00 uur, zaterdag 21 juni 13.00 tot 15.00 uur
Inschrijving KinderVakantieWerk Oss-Zuid voor kinderen van
5 t/m 11 jaar, Kindervakantiewerk-unit, Kloosterstraat 11, Oss
Dinsdag 5 t/m 8 augustus KinderVakantieWerk Oss-Zuid voor
kinderen van 5 t/m 11 jaar
Woensdag 20 augustus 18.45/19.30 uur Hazenakkerloop resp.
5 en 10 km, www.avoss78.nl
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

Kienen/Bingo Ouderenvereniging Oss-Zuid
Donderdag 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
Alzheimer Café Oss-Maasland
Maandag 9 juni:
Hoe is het om mantelzorger te zijn van
iemand met dementie?
Maandag 11 augustus: Omgaan met dementie volgens de
belevingsgericht benadering
Maandag 8 september: Het Alzheimer Centrum Nijmegen en
de geheugenpoli
Maandag 13 oktober: Reminiscentie en een levensboek
maken
Maandag 10 november: Kleinschalig wonen
Maandag 8 december: Wat is dementie?
19.00-21.30 uur, Ontmoetingscentrum De Binnenstad,
St. Barbaraplein 6, Oss
Openbare vergadering Wijkraad Oss-Zuid
Donderdag 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
21 augustus, 27 oktober 2008
Zuiderpost verschijnt ca. 2½ week na kopijsluiting
Voor alle hier genoemde data geldt: wijzigingen voorbehouden

Wij wensen iedereen toe:
¾ een heel fijne vakantietijd, thuis, op reis of op het werk
¾ mooi weer, met genoeg zon en genoeg schaduw
¾ net zoveel rust en activiteit als gewenst wordt
Redactie Zuiderpost
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Opbrengst collecte Fonds
Gehandicaptensport
De collecte van Fonds Gehandicaptensport in de
wijk Oss-Zuid had een opbrengst van maar liefst
€ 562,29! De collecte vond plaats op maandag 7 en
donderdag 10 april en werd in de wijk georganiseerd
door Stg. De Sportclub, een sportvereniging voor
mensen met een verstandelijke beperking.
Een gedeelte van 25% van de opbrengst van de
collecte, namelijk € 140,57, is bestemd voor onze
sportvereniging. Het overige geld wordt door Fonds
Gehandicaptensport besteed aan de realisering van
zinvolle projecten in het gehele land. Daarbij gaat
het bijvoorbeeld om bijdragen in de aanpassing van
sportaccommodaties (zoals badliften) en aangepast
spelmateriaal (zoals zachte ballen, rinkelballen,
judomatten) en financiële ondersteuning van
sportclubs om ondanks de extra kosten die gemaakt
moeten worden ook een toernooi of evenement te
kunnen organiseren voor sporters met een
handicap.
Nogmaals dank voor uw gulle bijdrage.
Toine Pas
Voorzitter De Sportclub
www.desportclub-oss.nl

Zeeheldenbuurt I gaat weer
feesten
door Jacqueline Twigt

Bewoners van Zeeheldenbuurt I kunnen zich alvast
verheugen op het Zeeheldenfeest dat op zaterdag
20 september voor de derde keer wordt gehouden.
De Werkgroep Zeeheldenbuurt I is inmiddels al
enkele maanden bezig met de organisatie van het
buurtfeest. Dit zal opnieuw plaatsvinden op het
feestterrein bij de flats aan de Karel Doormanstraat.
Deze keer is er geen speciaal thema gekozen. De
titel van het feest 'Van alles wèh' belooft een scala
aan verschillende activiteiten, waarbij geen
bewonersgroep vergeten wordt. Zo zijn er speciale
activiteiten voor de kinderen gepland, is er weer veel
muziek en gaan het rad van fortuin weer draaien.
Ook het traditionele schilderij staat weer op het
programma. Op het terras in en buiten de tent
kunnen de bezoekers terecht voor hun natje en
droogje.
Wederom heeft de werkgroep zich verzekerd van de
medewerking van Brabant Wonen, de Wijkraad OssZuid doet een materiële duit in het zakje en er
worden sponsors aangetrokken. Het buurtfeest valt
toevalligerwijs samen met de nationale Burendag
2008. Bekeken wordt op welke manier dit landelijk
initiatief bij de organisatie kan worden betrokken.
De werkgroep kan nog vrijwilligers gebruiken. Wie
belangstelling heeft kan zich aanmelden bij
Jacqueline Twigt, tel. 613 954)
Werkgroep Zeeheldenbuurt I
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ZUIDERPOST KINDERPAGINA
.

KLEUR-PUZZELPLAAT

1. Hoe komt het dat de ballon opstijgt?
a. Door de straling van de zonneschijn.
b. Alleen als het waait en niet regent.
c. Er zitten geen wielen onder.
d. De brander blaast er hete lucht in.
e. De ballon is heel groot.
ZUIDERPOST JUNI 2008

2. De stuurman van een luchtballon heet:
a. kapitein
e. chauffeur
b. piloot
f. astronaut
c. luchtschipper
g. bestuurder
d. gids
h. chef
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Kindervakantiewerk Oss-Zuid
door William van Oers

Hooggeëerd publiek,
Kindervakantiewerk Oss-Zuid is blij dat wij u mogen
presenteren

Circus Kierewiet
Spanning en sensatie in de piste.
Paarden, tijgers, olifanten en kinderen die een leuke
voorstelling gaan maken.
Er zal een tent gebouwd moeten worden.
Als acrobaten lenig en sportief bewegen.
Een gekke bek kunnen trekken en vooral gezellig en
leuk spelen met elkaar.
Als jij mee wil doen in een circus, schrijf je dan in
voor de kindervakantieweek in Oss-Zuid.
De week is van 5 t/m 8 augustus 2008 en kinderen
van 5 t/m 11 jaar betalen € 8,-- entree.
Inschrijfdata
Dinsdag
17 juni 19.00 tot 21.00 uur
Woensdag 18 juni 13.00 tot 15.00 uur
Zaterdag
21 juni 13.00 tot 15.00 uur

Opdrachten bij puzzel-kleurplaat
¾ Bedenk een korte naam voor de ballon.
¾ Schrijf de naam op de ballon.
¾ Kleur de plaat in.
¾ Omcirkel het goede antwoord op de vragen.
Stuur de kleur-puzzelplaat naar:
Zuiderpost p/a Buurthuis Kortfoort,
Floraliastraat 93,
5342 BH Oss

Inschrijfadres
Kindervakantiewerk-unit, Kloosterstraat 11, Oss
Voor het vlot laten verlopen van de
circusvoorstelling zijn wij nog op zoek naar
vrijwilligers die ons een handje kunnen helpen.
Ben je 16 jaar of ouder dan ben je van harte welkom
en is de entree gratis.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
William van Oers (tel. 647 259 na 18.00 uur).
Tot in augustus,
Bestuur Kindervakantiewerk Oss-Zuid

Alle examenkandidaten wensen wij van harte
proficiat met het behaalde resultaat.
Mocht het begeerde papiertje (nog) niet behaald
zijn, dan veel succes met de herkansing.
Redactie Zuiderpost
ZUIDERPOST JUNI 2008
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… om dit te lezen?
In onze maatschappij wordt TIJD steeds schaarser. Werken – huishouden - sociale contacten –
vakantie – uitjes - sport etc. slokken ons op. Er wordt wat afgegoocheld om maar zoveel mogelijk
activiteiten in dezelfde tijd te doen. Vrije tijd? Wat is dat, zullen sommigen van ons zeggen. Er is
echter een grote groep mensen die genoeg vrije tijd hebben, en erg veel moeite hebben om deze tijd
in te vullen. We hebben het dan over mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen
hebben soms wat hulp nodig bij het invullen van hun vrije tijd.

… om te delen?
Zij zouden erg blij zijn met een beetje tijd van u. Tijd om te luisteren, tijd om een spelletje te spelen, tijd
om iets uit te leggen, tijd om te knutselen, tijd om mee naar een museum of dierentuin te gaan
Ruim drie miljoen mensen in Nederland doen regelmatig vrijwilligerswerk, maar dat is nog lang niet
genoeg. Kunnen wij u motiveren om ook wat tijd aan vrijwilligerswerk te besteden? Vrijwilligerswerk
levert plezier en erkenning op, geeft u de kans om uw kennis te delen en geeft u de mogelijkheid om
uzelf, naast uw dagelijkse bezigheden, op een ander gebied te ontwikkelen.

Op de Oude Molenstraat 15 in Oss-Zuid zouden
ze erg blij zijn met wat tijd van u
De Vriendenkring Oss

De Maandagavondclub MAC

verzorgt òm de 2 weken een clubavond van
19.00-21.00 uur voor mensen met een
(merendeel lichtere) verstandelijke beperking
vanaf 18 jaar.

verzorgt elke maandagavond van 19.00 uur tot
ongeveer 21.30 uur een gezellige avond voor
mensen met een verstandelijke beperking.

De activiteiten (zeer divers: toneelspelen
schilderen spelletjes karaoke etc.) kunnen
plaats vinden in het clubgebouw aan de Oude
Molenstraat 15 in Oss, maar ook daar
buiten, zoals naar de bioscoop gaan,
zwemmen, op excursie, speurtocht, en uit
eten. Af en toe wordt er op zaterdag of zondag
een daguitstapje gemaakt, naar een grote
stad, pretpark, dierentuin, museum of
popconcert etc.
Voor deze groep zijn we op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers in het bezit van
rijbewijs en auto. (gezien de samenstelling van
het vrijwilligersteam en de clubleden vragen wij
ook mannen om te reageren)

Ook deze groep maakt gebruik van het clubgebouw aan de Oude Molenstraat 15 in Oss.
De activiteiten die o.a. worden aangeboden
zijn; Gezellig kletsen bij een bakje koffie,
spelletjes spelen, naar muziek luisteren,
puzzelen, knutselen bingo en handwerken.
Met Sint Kerst etc. wordt met dit thema
gewerkt. Geduld en een luisterend oor zijn erg
belangrijk.
Voor deze grote club (ongeveer 32 leden) zijn
wij dringend op zoek naar vrijwilligers die het
leuk vinden om elke maandag samen met de
andere vrijwilligers begeleiding te geven aan
deze activiteiten. Deze club bestaat al meer
dan 30 jaar en wordt met opheffing
bedreigd, omdat er te weinig vrijwilligers
zijn!

Wij bieden: een prettige werksfeer,verzekering, onkostenvergoeding, deskundigheidsbevordering etc. Dus, heeft u wat tijd over…en bent u, enthousiast, betrokken, ondernemend,
gezellig, ….. èn heeft u leuke ideeën voor activiteiten, neem dan contact op met
Tanja Saelmans t.saelmans@feritas.nl 06 15060928
Stichting Feritas ontwikkelt en organiseert vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking, in de regio's Den
Bosch, Noordoost Brabant en Noord en Midden Limburg. Er zijn wekelijks terugkerende sport- en hobbyclubs,
instuiven, eetcafés, vriendenclubs en soos/disco avonden. Daarnaast organiseert Feritas ook dagtochten en
uitstapjes in Nederland. Via Stichting Feritas nemen zo'n 1200 mensen met een beperking deel aan deze
activiteiten. Dit is mogelijk dankzij de belangeloze inzet van 250 vrijwilligers. Om de vrijwilligers te ondersteunen
zorgt Feritas voor deskundigheidstraining en voor de voorwaardenscheppende zaken van de vrijetijdsactiviteiten
zoals financiën, verzekeringen en accommodaties.
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Ouderen-Zangkoor 'Toontje-Lager'
door Peter Battes

Ongeveer 13 jaar geleden werd het initiatief
genomen en plaatsten wij in de Zuiderpost een
oproep aan belangstellenden, die samen een koor
wilden vormen: Dit leidde tot de oprichting van
'Toontje-Lager', een groep van ouderen (VUT'ers,
gepensioneerden), die wekelijks op
donderdagmiddag samenkomen en voor hun plezier
Hollandse liederen, musicalsongs, en licht klassieke
en operettemelodiën op hun repertoire hebben
staan.
Op dit moment bestaat het koor uit 13 dames, alten
en sopranen. De begeleiding wordt gegeven door
een gediplomeerde/erkende begeleidster (vanuit de
muziekschool). Ook hebben zij inmiddels een eigen
key-board kunnen aanschaffen.
Incidenteel en op uitnodiging treedt Toontje-Lager
ook wel eens op in verzorgingshuizen in de buurt.
Verder doet men weleens mee aan een ‘korendag'
(wedstrijd). 'Maar helaas hebben wij nog nooit een
prijsje kunnen bemachtigen', aldus de voorzitster,
mevrouw W. Schoenmaker.
'In het verleden hebben wij weleens meer een
oproep gedaan voor nieuwe leden. Wij hopen dat
belangstellenden (dames én heren) een keer komen
kijken in het Zuidergebouw, op donderdagmiddagen.
Wat let u om een keer te komen luisteren? Het gaat
ons om het plezier van de samenzang, terwijl wij
een minimale contributie vragen, wat dus geen
enkel beletsel kan zijn. Graag dus tot ziens.'
Toontje-Lager staat ook vermeld in de jaarlijkse
Gemeentegids. Eventueel kunt u ook contact
opnemen met
mevrouw W. Schoenmaker (tel. 630 306).

ZUIDERPOST JUNI 2008
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Rundje Oss: Fietstocht langs 6 buurthuizen
door Mia Keijzers
Op zondag 18 mei stapte ik rond half 11 's morgens op
de fiets. In Buurthuis Kortfoort was het nog rustig. Ik
genoot van de mooie foto's van FOCOSS. Na een praatje
begon ik rond 11 uur met de route, die me voerde langs
enkele mooie locaties in Oss-Zuid, zoals het hertenkamp.
Op enkele wandelaars, met of zonder hond, fietsers en
konijntjes na was het rustig op de weg. Het zandpad door
De Stelt was, dankzij de regen van de voorgaande
dagen, over het algemaan goed te befietsen.

Vanaf 't Hageltje fietsten we met een kleine omweg over
de Spoorlaan naar De Binnenstad. Terwijl de kinderen
een schilderij maakten, kon men hier herinneringen
ophalen aan de hand van een foto/diapresentatie met
oude en nieuwe stadsbeelden.
Via de korste weg voerde de route ons terug naar
Buurthuis Kortfoort en sloten we de fietstocht af zoals we
begonnen waren: met een gezellig praatje.
Het was een mooie, gevarieerde fietstocht. Misschien
zouden verbeterpunten kunnen zijn om de routes tussen
de buurthuizen qua afstand beter op elkaar af te
stemmen en vantevoren de diverse activiteiten in de
verschillende buurthuizen aan te kondigen.
De sfeer in de deelnemende buurthuizen was prima.
Al met al: zeker voor herhaling vatbaar.
Een compliment voor de organisatie van samenwerkende
buurthuizen is hier zeker op z'n plaats!

Evaluatie
Op de valreep ontving ik de evaluatie van de
fietstochtorganisatie. In totaal hebben 167 fietsers
deelgenomen aan de fietstocht.
Over het algemeen zijn de reacties van zowel
organisators als deelnemers positief te noemen.
Ook worden er wat verbeterpunten aangegeven.

Aan het begin van de Ruwaard vormde zich een klein
groepje fietsers, omdat de routebeschrijving een beetje
onduidelijk was. Maar samen kwamen we er toch uit.
Bij de Deel wachtte ons een enthousiaste ontvangst: we
waren de eerste fietsers op doorreis.
De route vanaf de Deel naar de Bonte Hoef was niet zo
lang, maar de expositie van legomodelbouw hier was
zeker de moeite waard om voor af te stappen. Naast een
middeleeuws dorp en een boerderij stonden er ook een
reeks voertuigen die pneumatisch aangedreven worden.
Voor meer info over legomodelbouw: www.lowlug.nl.

De eindconclusie is: voor herhaling vatbaar, maar
wie gaat de kar trekken? Overleg kan plaatsvinden
via de WOS-vergadering.

Ook de route van de Bonte Hoef naar de Hille was maar
kort. Hier fungeerde een ballonnenclown als trekpleister
voor de kinderen.
Het vervolg voerde ons door Wijkpark De Strepen, een
heel ander soort natuur dan we in Oss-Zuid hadden
gezien, via de nieuwbouw aan de Oijense Zij, langs het
Bevrijdingsmonument naar 't Hageltje.
Hier werden we welkom geheten met een lekker bekertje
vegetarische Turkse soep. Verder deelde de GGD o.a.
hervulbare waterflesjes uit. De oranje versiering en de
muzikale omlijsting zorgden voor een gezellige sfeer.
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Kort verslag Wijkraadsvergadering
van 17 april 2008

In memoriam Theo Trum

door Albert den Brok

Op zondag 11 mei jl. is Theo Trum overleden na
een ziekbed van ruim twee jaar.

Herinrichting Bomenbuurt
De herinrichting van de Bomenbuurt zal starten in
de week van 5 mei.
De officiële start zal plaats vinden op woensdag
5 mei. Alle wijkbewoners worden uitgenodigd, er is
ook een springkussen voor de jeugd.
Subsidieverzoek
De verkeerscommissie van de Pius X school heeft
een subsidieverzoek gericht aan de Wijkraad voor
het aanbrengen van een fietsenstalling nabij de
ingang van de school.
Hierop is positief gereageerd.

door Elly Bens

Samen met Theo Trum en Michiel Wabeke heb ik in
de periode 2005-2006 enige tijd de redactie van de
Zuiderpost gevoerd.
Theo was eindverantwoordelijk voor het
voorbereidende werk, voordat de Zuiderpost werd
afgeleverd bij de drukker.
Theo was een man van weinig woorden, maar had
een duidelijke mening hoe het wel of juist niet moest
en dat was fijn samenwerken.
Ik wens Francine en de kinderen heel veel sterkte
om het grote verlies van Theo te verwerken.

Parkeerverbod Cornelis Jolstraat
De Wijkraad heeft positief gereageeerd op het
voorstel een parkeerverbod in te stellen in de
Cornelis Jolstraat.
Straatspeeldag 28 mei
De Wijkraad en de Wijkstichting zullen een extra
bijdrage leveren, indien de toeloop van het aantal
kinderen extra kosten met zich meebrengt.
Verkeersoverlast*
Bewoners van de Titus Brandsmalaan ondervinden
hinder van het (vracht)verkeer, mede door de
vestiging van de Lidl en Action.
In de vergadering van 12 juni zullen wij daar
aandacht aan besteden.
Parkeren in de Floraliastraat*
Er zijn nog klachten, deze worden in onze volgende
vergadering (12 juni) behandeld.
Opstapplaatsen stadsbus
Een bewoner vindt de opstapmogelijkheden niet
voldoende.
* Noot van de redactie
Enkele onderwerpen die aan de orde komen tijdens
de Wijkraadsvergadering van 12 juni a.s. kunnen
betrokken worden op het Verkeersgeleidingsplan
dat in de nabije toekomst besproken gaat worden.
Wellicht kan – hierop vooruitlopend – een
inventarisatie opgestart worden van knelpunten en
voorstellen om deze knelpunten op te lossen.
De inbreng van wijkbewoners is hierbij onmisbaar,
aangezien u zelf het beste weet welke knelpunten in
uw buurt actueel zijn. Lever daarom uw bijdrage
tijdens de Wijkraadsvergadering of via brief of mail
bij de Wijkraad aan.
ZUIDERPOST JUNI 2008

Ook de huidige redactie van de Zuiderpost wenst de
familie en vrienden van Theo Trum veel sterkte in
deze moeilijke periode, mede namens Wijkraad en
Wijkstichting Oss-Zuid.
We hopen dat jullie elkaar ondanks jullie verdriet tot
steun zijn en troost kunnen vinden in alle goede
herinneringen.
Redactie Zuiderpost
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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@brabantnoord.politie.nl
Toezichthouder Openbare Ruimte:
Johan van Nimwegen,
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:
M. Bovens, 629 939
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 (www.psioss.nl)
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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