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Redactionele column

Gezinsuitbreiding bij Wijkambtenaar

'Met gemengde gevoelens
het nieuwe jaar ingegaan'

Welkom nieuwe wijkbewoner

door Peter Battes

Via onze vorige Zuiderpost brachten wij u, lezers/
wijkbewoners, onze beste wensen voor de
feestdagen en bij de start van het Nieuwe Jaar.
Ook hopen wij dat u goede voornemens heeft
gemaakt om een goed 2009 te beginnen.

Op 22 november 2008 heeft onze Wijkambtenaar,
Vanessa Duterloo, het leven geschonken aan een
zoon, Igo Modest. Moeder en zoon maken het
goed.
Van harte gefeliciteerd!
Veel geluk, liefde en gezondheid in onze wijk!

Het heeft ons, optimisten, dan ook zeer getroffen,
om op Oudjaarsdag jl. het trieste bericht van
het plotselinge overlijden van Albert den Brok
te moeten vernemen. Wij menen er juist aan
te doen om een 'In Memoriam' in deze editie te
plaatsen uit waardering voor wat Albert in al die
jaren voor Oss-Zuid heeft betekend ‘(pag. 4-5).
Begin januari werd de vijver en directe omgeving
van de Hazenakker opnieuw ontdekt als
plaats van ontmoeting voor ijspretliefhebbers.
Onverwacht vormde zich daar een heuse ijsvloer
voor wintersporters van alle leeftijden, vooral ook
veel scholieren, omdat het toen nog vakantie
was. En ook daarna werden 'tussenuren' op dit
ijs doorgebracht. Met name in het weekend van
10 en 11 januari was het een drukte van belang.
Onze redactie stelde een beeldimpressie samen
van dit onverwachte wintersportevenement
aldaar (pag. 8-9). Zo’n gebeurtenis doet
zich immers maar ééns in de zoveel jaren
voor. Wie weet, volgend jaar opnieuw.
Nadat onze gemeente vorig jaar een landelijke prijs
ontving voor het Handboek Bewonersinitiatieven,
brengt Prinses Maxima thans een 'wijkgericht'
informatiebezoek aan Oss, op 12 februari a.s.
Zo mogelijk komt ook onze wijk op een of andere
manier ter sprake: wij houden u op de hoogte.
Natuurlijk besteden we aandacht aan
komende evenementen (pag. 3) en met
name de carnavalsmiddagen en -avonden
van The Final Touch (pag. 6).
Mochten er sluimerende plannen bestaan om
dit jaar een Straatspeelmiddag (op woensdag
10 juni a.s.) te organiseren, dan helpen wij u op
weg (pag. 10). Ook treft u een kort verslag van
de recente WijkRaadsvergadering aan (pag. 3).
Al met al hopen wij u weer een lezenswaardige
en informatieve Zuiderpost aan te bieden.
Wij deden er weer ons best voor.

COLOFON ZUIDERPOST
Redactie: Ellen van der Bruggen, Peter Battes,
Mia Keijzers
Redactieadres: Buurthuis Kortfoort, Floraliastraat 93,
5342 BH Oss, zuiderpostoss@gmail.com
Tekeningen: Peter Battes
Druk: Spring Productions 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 2009.
Kopijsluiting: 28 maart 2009
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.
Bezorging: Zuiderpost niet ontvangen? Bel 640953
(Mia) of mail naar zuiderpostoss@gmail.com.
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Afscheid van een bevlogen man

Albert den Brok,
*30 september 1933

†31 december 2008

Het trieste bericht dat Albert op Oudjaarsdag jl.
plotseling is overleden, heeft ons allen ten
diepste getroffen. Temeer omdat Albert zich op
tal van manieren en vele jaren achtereen, tot
het laatste moment, actief voor Oss-Zuid heeft
ingezet. In de verschillende wijkoverlegorganen
genoot Albert waardering en bekendheid,
evenals binnen het gemeentehuis van Oss.

Op Oudjaarsdag ontvingen wij het
droevige bericht dat zeer plotseling is
overleden ons wijkraadslid, de heer

Albert den Brok
Doordat Albert zo betrokken was bij zijn wijk
Oss-Zuid, was hij jarenlang voorzitter van
het WijkBeheerOverleg Oss-Zuid. Hierbij
kenmerkte hij zich doordat hij mensen
graag de ruimte en gelegenheid gaf om hun
mening en/of wensen kenbaar te maken.
Toen het WBO overging in Wijkraad Oss-Zuid
werd hij vice-voorzitter. Deze functie heeft
hij tot zijn overlijden met veel enthousiasme
vervuld. Daarnaast was hij een actief
redactielid van het wijkblad 'Zuiderpost'.
Als voorzitter van de organisatie van het
'Hazenakkervijverfestival' motiveerde hij mensen en
maakte ze enthousiast om mee te helpen om een
uniek gebeuren neer te zetten. Dankzij zijn inzet
is het festival een ongekend succes geworden.
Wij, Wijkraad, Wijkstichting, Redactie
Zuiderpost en bewoners van de wijk Oss-Zuid,
zijn dankbaar dat we zo'n actief mens, die
zoveel betekend heeft voor de leefbaarheid
in de wijk, in ons midden hebben gehad.
Albert, bedankt!
Wijkraad, Wijkstichting Oss-Zuid
André van den Boogaard
voorzitter
(eerder gepubliceerd in Brabants Dagblad)
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In 1993 (en misschien al enige tijd eerder) nam
Albert als vice-voorzitter deel aan het bestuur
van de Stichting Opbouwwerk Kortfoort. Destijds
introduceerde de gemeente haar plannen om het
overleg met de wijkbewoners in vastere banen
te leiden. Daarvoor werd het zogenaamde WBO
(WijkBeheerOverleg) tot stand gebracht. Albert
nam het voorzitterschap ter hand. In de meestal
drukbezochte vergaderingen wist iedereen dat
zijn/haar bijdrage serieus genomen werd. Ieders
bijdrage werd gewaardeerd. Ook leverde Albert
langdurig zijn bijdrage aan de organisatie van
de vele bewonersavonden, de verschillende
projectgroepen (Rozenstraat, Zeeheldenbuurt 1,
Bernadetteschool, etc.). Albert leverde een
duidelijke bijdrage door een reeks van zo'n
25 contactpersonen te benaderen, als
aanspreekpunt voor evenzovele buurtcomité's,
straat(speel)comité's of projectgroepen voor de
renovatie van bepaalde buurten. Ook toen het
WBO werd opgevolgd door de Wijkraad, bleef Albert
actief en nam de functie van vice-voorzitter op zich.
Toen ruim twee jaar geleden de Zuiderpostredactie
zichzelf dreigde op te heffen, wist Albert een
herstart met een nieuwe samenstelling tot
stand te brengen. Hij maakte zelf ook voortaan
deel uit van de redactie. Voor het tijdens een
redactievergadering geopperde idee voor het
Hazenakkerijverfestival zette Albert zich zeer
betrokken in. Mede dankzij Alberts contacten 'achter
de schermen', zijn zorg en inzet in de organisatie,
zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor het welslagen
ervan is dit evenement op 13 en 14 september jl.
zeer succesvol en vlekkeloos verlopen.
Het overlijden van Albert betekent een groot
verlies voor Oss-Zuid, de wijk die hem zo na
aan het hart lag. Met veel waardering en in grote
dankbaarheid wensen wij zijn vrouw Ria, hun
(schoon)kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
Redactie Zuiderpost
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Stichting Jongerensoos The
Final Touch organiseert

Bijdrage Oranje Fonds:
€ 1500 voor The Final Touch

Familie- en jeugdcarnaval

door Ferry Vullings

door Ferry Vullings

Stichting Jongerensoos The Final Touch krijgt
een bijdrage van € 1500 van het Oranje Fonds
voor de aanschaf en vernieuwing van apparatuur
en aanschaf van een pc voor de wekelijkse
activiteiten. De jongerensoos is dolblij met het
toegekende bedrag. Een aantal materialen was
dringend aan vervanging toe. Dankzij de bijdrage
van het Oranje Fonds kunnen we de kinderen een
nog leukere en gezelligere avond bezorgen.

Familiemiddagen
Ook dit jaar organiseren wij met carnaval weer de
gezellige familiemiddagen op zaterdag 21, maandag
23 en dinsdag 24 februari.
Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom
van 12.30 tot 16.00 uur om gezellig te dansen en
te hossen. De entree tijdens de familiemiddagen
is geheel gratis.

Jeugdcarnaval
Alle kinderen uit Oss die op een basisschool zitten,
in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, zijn welkom om het
carnaval mee te vieren in Buurthuis Kortfoort.
Wij zijn van zaterdag 21 februari t/m dinsdag
24 februari, elke avond open van 19.00 tot 22.00
uur.
De entree is € 1,00 per avond.
Tijdens de avonden mogen kinderen NIET
naar buiten!!
Buurthuis Kortfoort vindt u op de hoek
Rozenstraat/Floraliastraat.
Informatie
Wilt u meer informatie of heb je interesse om
vrijwilliger te worden, neem dan contact op met
The Final Touch, Ferry Vullings, 06-20010645.
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Activiteiten
jongerensoos
De jongerensoos
organiseert wekelijkse
activiteiten voor
jeugd en jongeren in
Buurthuis Kortfoort op
de hoek Rozenstraat/
Floraliastraat te Oss.
Tijdens de wekelijkse
avonden kunnen
kinderen onder
meer internetten,
tafelvoetballen, spelen
op de playstations,
darten en dansen. De
jeugdavonden worden
gemiddeld bezocht
door ruim 40 kinderen.
Naast de wekelijkse
avonden zijn er
diverse andere
activiteiten, zoals
carnaval, Pasen, Sinterklaas, Kerst, playbackshows,
spijkerbroekhangen en discoavonden op zaterdag.
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds
op sociaal gebied. Per jaar keert het ongeveer
€ 22 miljoen uit aan organisaties en projecten in
Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba.
Hierdoor bevordert het Oranje Fonds betrokkenheid
in de samenleving. Door deze steun ontmoeten
mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in
de samenleving. De Prins van Oranje en Prinses
Maxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.
Voor informatie over Jongerensoos The Final
Touch: Ferry Vullings, 06-20010645.
Voor informatie over het Oranje Fonds:
Jonne Boesjes, 030-6564524.:
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Onverwacht bezoek van Koning Winter
door Peter Battes, met foto’s van Mia de Munnik en Mia Keijzers, tekeningen van Peter Battes

In de afgelopen Kerstvakantie werden wij
getracteerd op een serieuze vrieskouperiode.
Voorzichtig werd gespeculeerd in Friesland, dat het
100-jarig jubileum van de Koninklijke Elfstedenorganisatie vierde, of deze schaatstocht dit jaar
door zou kunnen gaan. Maar evenzo snel als de
nachtvorst, gladde wegen, en een dikke sneeuwlaag
op de wegen was verschenen, zo snel was dit
ook weer voorbij (van maandag 12 op dinsdag
13 januari) .

Toen daarna de
scholen weer waren
begonnen, deden
hele schoolklassen
(gymles op het
ijs?) de bevroren
Hazenakkervijver
aan.
De Wijkraad
zorgde voor
verlichting om ook 's avonds de schaatspret
veilig te laten voortduren. Ter hoogte van het
eilandje werd een schaatsbaan gemaakt, zodat
er schaatsrondjes konden worden gereden.
Vooral ook in het weekend van zaterdag 10 en
zondag 11 januari kwamen van alle kanten groepjes
schaatsliefhebbers van alle leeftijden te voet, per
slee, per fiets of met de auto, op deze natuurlijke
schaatsbaan af. Vanuit de informatiecaravan
‘van de Wijkraad werd gratis warme chocomel
en koffie aan de bezoekers uitgedeeld. Daar
werd druk en dankbaar gebruik van gemaakt.

Begin januari jl. groeide, dankzij een reeks diepe
nachtvorsten (in Limburg met diepterecords van
-18°C) op de Hazenakkervijver een stevige ijsvloer.
Het was toen nog het restje van de Kerstvakantie,
zodat iedere ochtend vanaf 11.00 uur een
groepje jeugdigen hun schaatstalenten ging
uitproberen. Velen van hen stonden voor het
eerst op een schaatsbaan van natuurijs. Een
onverwacht serieuze concurrentie voor het
schaatsevenement in de Osse binnenstad.

Inmiddels wordt er een gedegen draaiboek
samengesteld binnen de gelederen van onze
Wijkraad, zodat bij een eerstvolgende winterse
gelegenheid op en rond de Hazenakkervijver
men nóg 'beter beslagen ten ijs' kan gaan.
Wie weet met een uitgebreider aanbod van
consumpties, vlaggenmasten, schaatsmuziek en
wedstrijdbaantjes? Wie weet al volgende winter?

Met behulp van Brabant Wonen, de Wijkraad/
Wijkstichting en niet te vergeten de heer
Hans Boerboom is de Hazenakkervijver
omgetoverd een prachtige schaatsbaan
ZUIDERPOST FEBRUARI 2009
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Vrijwilligers gevraagd

Bezoekersdienst en Boodschappendienst
Bezoekersdienst
De Bezoekersdienst Ouderen is een groep
enthousiaste vrijwilligers die regelmatig
ouderen thuis bezoeken. De doelgroep van de
Bezoekersdienst bestaat uit ouderen die behoefte
hebben aan een regelmatig terugkerend bezoek.
Vaak zijn dat ouderen die niet veel contacten
buitenshuis hebben en zich daardoor alleen voelen.
Het bezoek op zijn tijd van de vaste vrijwilliger van
de Bezoekersdienst doorbreekt de stilte van alledag.
Naast deze bezoekservice biedt de Bezoekersdienst
ook de erop-uit-service, die bedoeld is voor ouderen
die graag een kijkje willen nemen bij een activiteit
die hen leuk of interessant lijkt, maar dat (de
eerste keer) liever niet alleen doen. De erop-uitservice biedt aan om er samen op af te stappen.
Nu er steeds meer verzoeken voor bezoek
binnenkomen zijn wij dringend op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Gevraagd worden mensen die:
z goed in staat zijn en het ook leuk vinden
om vriendschappelijke contacten te leggen
en te onderhouden met oudere mensen;
z in de gelegenheid zijn om ouderen
regelmatig thuis te bezoeken;
z samen met een oudere naar een
activiteit willen gaan (erop-uit-service);
z een paar uurtjes per week beschikbaar zijn.
Meld u aan bij Leny Janssen, RIGOM, tel. 653232.
Wij maken graag kennis met u.

Collectant Reumafonds
Het Reumafonds is de belangrijkste financier van
onafhankelijk wetenschappelijk reumaonderzoek,
geeft voorlichting en is de belangenbehartiger voor
mensen met reuma. Het fonds krijgt hiervoor geen
subsidie van de overheid. De reumabestrijding in
Nederland is dus volledig afhankelijk van giften van
particulieren en bedrijven. Als collectant van de
collecteweek bent u dan ook van wezenlijk belang.
Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding en
heeft u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar?
Word dan collectant voor de collecteweek van het
Reumafonds van 8 tot en met 14 maart 2009. Kijk
op www.reumafonds.nl of bel 020-5896471 om u
aan te melden. U kunt ook contact opnemen met
een van onderstaande coördinatoren in Oss:
Lenie Broeksteeg, tel. 637544; Paul van Boxtel,
tel. 635453; Wilhelmien Mutsears,tel. 623646
ZUIDERPOST FEBRUARI 2009

Boodschappendienst
Heeft u éénmaal per week tijd om boodschappen
te doen voor senioren in de gemeente Oss?
De Boodschappendienst van RIGOM is op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
De Boodschappendienst is bedoeld voor
mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat
zijn zelf boodschappen te doen en die
hiervoor niet terug kunnen vallen op iemand
uit hun eigen omgeving. Het gaat hier om
wekelijks terugkerende boodschappen.
Belangstellenden kunnen zich melden bij
Anya van Lieverloo, RIGOM, tel. 653232.

Straatspeeldag 2009
Op woensdag 20 juni 2009 vindt wederom
de Nationale Straatspeeldag plaats. Ook in
Oss-Zuid worden op deze dag enkele straten
afgesloten voor het doorgaand verkeer.
Het doel van de Nationale Straatspeeldag is
aan kinderen voor een middag de straat terug
te geven als speelplek. Tevens kan op een
ludieke en leuke manier actie gevoerd worden
voor een kindvriendelijke en veilige buurt.
Door Stichting Vivaan zal voor belangstellenden
een informatieavond worden gehouden
op maandag 9 maart a.s. om 19.30 uur in
Wijkcentrum 't Hageltje, Hagelkruisstraat
te Oss. Aanmelden voor de Nationale
Straatspeeldag gebeurt ook op deze avond.
De gemeente Oss, Stichting Vivaan en
Wijkstichting Oss’-Zuid ondersteunen deze
Straatspeeldag middels een financiële bijdrage.

Het Rode Kruis verzorgt vakanties voor mindervaliden en/of mensen die niet zelfstandig met
vakantie kunnen. Iedereen binnen het Maasland,
dus ook uit Oss-Zuid, die van mening is hiervoor in
aanmerking te mogen komen, mag zich aanmelden
via Alaide Helmijr, telefoon 624924/457710.
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WEEKAGENDA BUURTHUIS
KORTFOORT
Oude Molenstraat 17, 5342 GA Oss

WEEKAGENDA
ZUIDERGEBOUW

Maandag
09.00-11.00
10.00-11.00
13.00-17.00
13.00-15.30

Woensdag
09.00-10.00
13.00-17.00
19.30-22.15

Dinsdag
13.00-17.00

Spreekuur Maatsch. Werk Aanzet
Soos KBO St. Jozef
Handwerkclub Rigom
Ouderenkoor 'Toontje Lager'
Kienen KBO Kortfoort

Spreekuur Maatsch. Werk Aanzet
KBO Kortfoort
PSI (www.psioss.nl)

Soos KBO St. Jozef

19.30-22.00

Donderdag
09.00-10.00
13.00-17.00
13.00-17.00
14.45-16.30
20.00-23.00

Koersbal KBO Kortfoort
Peuterspeelzaal Kruimeltje
(woensdagmiddag niet)
Turkse familiegroep
Het Zuidergebouw is voor iedere
gebruiker van zondag t/m vrijdag geopend
van 9.00 tot uiterlijk 23.00 uur.

Alle dagen
12.00-23.00

Ma. t/m Vr.

Vrijdag
13.00-17.00

Spreekuur Maatsch. Werk Aanzet
Gymclub Rigom
Biljarten KBO St. Jozef
Intuïtief schilderen,
Annet Teunissen
Intuïtief schilderen,
Annet Teunissen

Voorzitter Beheerstichting: Harry Loosschilder,
627719 (voor gebruikers,
huurders, belangstellenden)

Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342 BH Oss,
636310 (b.g.g. 656010)

Grote zaal vrij
Ouderenvereniging Oss-Zuid
Jeugdsoos The Final Touch

Werelddansen
ANBO
Bingo (1x p.mnd.)
Openbare vergadering
Wijkraad (1x p.mnd.)

Werelddansen
Ouderenvereniging Oss-Zuid
Schilderclub 2
Vergadering Wijkraad/Wijkstichting
(1x p.mnd.)
Inloopavond ANBO (1x p.mnd.)

Hobbyclub (1x p.mnd.)
ANBO Schilderclub 1
Klaverjasclub 'De 4 Azen'
Biljarten
Handwerkclub

Toneelvereniging 'Durf te spelen'
Ouderenvereniging Oss-Zuid
Fotoclub Focoss

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: J. Sengers, 634390; Secretaris: G. Arts;
Penningmeester: mevrouw J. Kuitert;
Bestuursleden: mevrouw S. Boerboom,
mevrouw R. van Uden
Maandag
Ochtend
Middag
Avond
Dinsdag
Ochtend
Middag
Avond

Woensdag
Ochtend
Middag
Avond

Donderdag
Ochtend

Avond
Vrijdag
Ochtend
Middag
Avond

In het weekend alleen geopend in bijzondere gevallen.

WIE WAT WAAR

wijkosszuid@home.nl; www.oss-zuid.nl

BESTUUR WIJKSTICHTING
Voorzitter André van den Boogaard, Willem III laan 15,
5342 GL Oss, 626523, a.boogje@versatel.nl
Secretaris Wilma Nieuwenhuizen, Trompstraat 85,
5342 TB Oss, 651326, w.j.nieuwenhui@kpnplanet.nl
Penningmeester Ellen van der Bruggen, Oude
Molenstraat 19, 5342 GA Oss, 623424

BESTUUR WIJKRAAD
wijkraad.osszuid@gmail.com
Voorzitter André van den Boogaard, Willem III laan 15,
5342 GL Oss, 626523, a.boogje@versatel.nl
Secretaris William van Oers, Willem III laan 5, 5342 GL
Oss, 647259, william@vanoers-jes.demon.nl
Penningmeester Jan de Munnink, Industrielaan 47,
5342 EV Oss, 622555
Wijkraadsleden: Meral Ilgen, Vogelkersstraat 1, 5342 XP
Oss, m.ilgen@home.nl; Wilma Nieuwenhuizen, Trompstraat
85, 5342 TB Oss, 651326, w.j.nieuwenhui@kpnplanet.nl;
Ellen van der Bruggen, Oude Molenstraat 19, 5342 GA Oss,
623424, jvdbruggen@planet.nl

Buurtcoördinator (BuCo): René Langens, 0900-8844,
rene.langens@brabant-noord.politie.nl
Toezichthouder Openbare Ruimte: Johan van Nimwegen,
8.00-17.00 uur, 629893
Bouwvereniging Brabant Wonen: Ad Sterkens, 664911,
a.sterkens@brabantwonen.nl
Klussenteam/Klachtennummer: 9.00-16.00 uur, 629030
Gebiedsbeheerder: M. Bovens, 629939
Beveiliging Organon: 662392
Maatschappelijk Werk Aanzet: 623880 (dag en nacht),
Oude Molenstraat 17, 625036, www.aanzet.nu (Hulp Online)
Bewonerscommissie Karel Doormanstraat:
Cees de Heij, 631932
Jongerensoos The Final Touch: Ferry Vullings,
06-20010645, ferry.vullings@gmail.com
Scouting Titus Brandsma: Els Jacobs, 06-42754588
Kindervakantiewerk Oss-Zuid: William van Oers, 647259
ANBO voor 50-plussers: Wil Haak, 639067,
afd.oss@anbo.nl, http://www.anbo.nl/oss
KBO: Abdijstraat 43, Heeswijk-Dinther, 0413-293525
Rigom: 653232, info@rigom.nl, www.rigom.nl, klussenhulp
653235, cursussen 653240
De Sportclub: p/a Kolonel Wilsstraat 17, 5371 AG
Ravenstein, 0486-413334,
secretaris@desportclub-oss.nl, www.desportclub-oss.nl
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