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Redactionele column

Bedankje!

'Hoog Bezoek;
Daags voor Pasen'

Kort geleden ben ik vlak voor mijn woning aan de
Oude Molenstraat gevallen, omdat er tegels in het
voetpad omhoog steken
Een man ergens uit de buurt die toevallig langs liep,
heeft mij direct geholpen.
Een vrouw belde voor een ambulance, die mij naar
het ziekenhuis heeft vervoerd. Van daaruit werden
mijn kinderen gewaarschuwd.
Ik ken de mensen die me geholpen hebben, niet,
maar ik ben ze heel erg dankbaar.
Gelukkig heb ik alleen een hoofdwond opgelopen,
die gehecht is en alweer genezen.
Toevallige voorbijgangers, hartelijk bedankt!

door Peter Battes

Kortgeleden besefte onze redactie, dat u op dit
moment de 175e aﬂevering van de Zuiderpost
ontvangt. En hopelijk ook gaat lezen of raadplegen.
Want deze aﬂevering betekent een vooruitblik op
het voorjaar (Pasen, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren) en alle openluchtevenementen die daarbij horen. Wij bieden
u een overzichtje van wat er de komende weken
zoal te doen zal zijn in onze nabije omgeving. In
juni staat alweer de Straatspeeldag te wachten.
Her en der zijn buurtcomité’s druk doende met de
voorbereidingen.Wij hopen dat de (veel te lange
en te koude) winterperiode dan achter de rug
zal zijn, dat de natuur volop tot bloei en uitgroei
zal zijn gekomen, en dat de buitentemperaturen
uitnodigen om er weer op uit te gaan.
Wij nemen aan dat u daags voor Pasen de nieuwe
Zuiderpost gaat ontvangen en hopen dat de 1-aprilgrappenmakerij onopgemerkt aan uw deur voorbij is
gegaan. In deze 175e aﬂevering kunt u lezen over
het werkbezoek dat het College van Burgemeester
& Wethouders op dinsdag 31 maart jl. bracht aan
Oss-Zuid. U treft een summier ‘vers-van-de-pers’verslag aan van onze indrukken van deze dag. Aan
dit werkbezoek zijn de nodige voorbereidingen en
inventarisaties vooraf gegaan: wensen, knelpunten,
voorstellen, mogelijkheden om ‘beleid’ en
‘wijkbewoners’ (nog) beter op elkaar af te stemmen.
Binnenkort zal de renovatie van de Bomenbuurt zijn
voltooid, en daarmee de verbeteringen van de
verkeersgeleiding (incl. parkeren, groenvoorzieningen, wegdek, trottoirs). Het buurtcomité gaat
hier bij de opening een bescheiden buurtfeest aan
wijden.
De bereikbaarheid van Oss(-Zuid) vanuit Heesch
over de Nieuwe Hescheweg zal de komende
4 maanden de nodige omleidingsroutes te zien
geven. Vanaf 6 april t/m eind juli worden de nodige
werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van de
rotonde ter hoogte van Osseweg/Brierstraat en
Mugheuvelstraat.
Al met al menen wij u een lezenswaardige
aﬂevering van de wijkkrant te kunnen presenteren.
Voor elk wat wils vinden wij. Als vanouds staan wij
weer open voor alle opbouwende reacties via ons
e-mailadres.
Rest ons u heel plezierige, sfeervolle en
saamhorige Paasdagen te wensen.
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Mevrouw Bras

Lente in de wijk
De gemeente heeft overal in Oss, dus ook in Oss-Zuid,
de (midden)bermen royaal voorzien van bloembollen.
Het resultaat hiervan is een bonte bloemenpracht
waar we nu dagelijks van kunnen genieten
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 juni 2009.
Kopijsluiting: 23 mei 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.
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Wijkschouw in het Zuiderpark
door Renske Steffen, Stichting Vivaan

Woensdag 15 april
Nordic Walking ANBO, Motel De Naaldhof, 13.30 uur
(elke woensdag)
Inloopavond ANBO, Buurthuis Kortfoort, 19.30 uur
Startbijeenkomst Wijkplan Oss-Zuid, Maaslandcollege,
20.00 uur (aula open vanaf 19.30 uur)
Donderdag 16 april
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Zaterdag 18 april
Bomenbuurtfeest
Maandag 20 april
Alzheimercafé, ‘De Binnenstad’, St. Barbaraplein 6,
Oss, 19.30 uur
Woensdag 22 april
Wijkschouw, Zuiderpark (bij slecht weer: kantine CITO),
20.00-22.00 uurr
Donderdag 23 april
Biljarten ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 30 april
Biljarten? ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Woensdag 13 mei
Thema-avond ANBO: Thuis blijven wonen,
Buurthuis Kortfoort

Bij de wijkraad komen regelmatig signalen binnen
over problemen die spelen bij het Zuiderpark.
Hierover gaan de wijkraad, Vivaan, Brabant Wonen,
politie en de gemeente op woensdag 22 april in
gesprek met de bewoners uit de Zeeheldenbuurt I
en II. Het doel van deze avond is om het probleem
in kaart te brengen en daarnaast in gezamenlijkheid
op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.
Op de wijkraadsvergadering van donderdag
28 mei zal er een presentatie gehouden worden
van de ideeën en plannen die bedacht zijn tijdens
de wijkschouw. Ook zal dan besproken worden
wat de eventuele vervolgstappen zullen zijn.
De wijkschouw vindt plaats op:
Dag: woensdag 22 april 2009
Tijd: 20.00-22.00 uur (vanaf 19.30 uur staat
de kofﬁe/thee klaar)
Plaats: Zuiderpark (bij slecht weer in de CITOkantine)
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met:
Renske Steffen (opbouwwerker Oss-Zuid), 647975,
renske.steffen@vivaan.nl

Donderdag 14 mei
Boottocht Biesbosch ANBO, opgeven voor 14 april!
Zaterdag 16 en zondag 17 mei
Atelierroute van K26 o.a. Open Atelier
Annet Teunissen, Zuidergebouw
Woensdag 27 mei
Presentatie bevindingen '’Keten in de buurt',
Buurthuis Kortfoort, 19.30 uur
Donderdag 28 mei
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
(verslag van wijkschouw Zuiderpark d.d. 22 april)
Zondag 31 mei en maandag 1 juni
ONK Pinksterrace, Stichting Wegrace Oss
Woensdag 10 juni
Nationale Straatspeeldag
Woensdag 10 juni
Seizoensafsluiting ANBO
inloopavonden: uit eten
Donderdag 09 juli
Donderdag 24 september
Donderdag 22 oktober
Donderdag 19 november
Donderdag 17 december
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
ZUIDERPOST APRIL 2009

OSS bedankt
Het Reumafonds bedankt alle inwoners van Oss
voor hun bijdrage aan het prachtige
resultaat van de collecte.
In de collecteweek van 8 tot en
met 14 maart 2009 werd in Oss,
door de inzet van 128 vrijwilligers,
10930 euro opgehaald.
Wij danken iedereen voor zijn inzet.
Collecte comité Oss
Lenie Broeksteeg
Wilhelmien Mutsears
Paul van Boxtel
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Keerlus NS-station Oss

Wijkraad zoekt versterking

door Mia Keijzers

De aanleg van een nieuwe Kiss & Ridestrook aan de Gasstraat in Oss is afgerond.
De nieuwe Kiss & Ride-strook is een aparte
keerlus zonder slagbomen. Een betaalkaart
is dus niet meer nodig. Door de nieuwe
strook wordt het ophalen en wegbrengen van
treinreizigers eenvoudiger en veiliger.

Onder andere de gemeente Oss en ScheringPlough (Organon) hebben zich sterk gemaakt voor
deze oplossing, omdat er regelmatig gevaarlijke
verkeerssituaties ontstonden bij het halen en
brengen van reizigers. Naar verluidt hebben
zowel de gemeente als S-P er ook ﬁnancieel
aan bijgedragen om de keerlus te realiseren.

De Wijkraad Oss-Zuid is naarstig op zoek
naar enkele enthousiaste wijkgenoten die
hun gelederen willen komen versterken.
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met één van de huidige
wijkraadsleden:
André v.d. Boogaard. Ellen v.d. Bruggen,
William van Oers, Meral Ilgen, Jan de Munnik
(zie pagina 12 voor contactgegevens).

.Nederland

– Noord-Brabant –
Oss – Zeeheldenbuurt I Schoon

Landelijke Schoonmaakactie
door Jacqueline Twigt-Willemsen

Ook in maart stond er een datum gepland om in de
Zeeheldenbuurt I het zwerfafval op te ruimen.
Dit jaar zijn we gevraagd de datum een week op
te schuiven naar 21 maart in het kader van
Nederland Schoon.
We hadden geluk, het zonnetje scheen die
zaterdag. Getooid met, voor deze ene keer vanuit
de Gemeente Oss gesponsorde, prikstokken en
vuilniszakken gingen we vol goede zin de buurt in.
Wat je allemaal niet opraapt! Voornamelijk
blikjes, snoeppapiertjes, peuken, ﬂessen,
bierdoppen, papieren zakdoeken. Kortom: een
hele verzameling afval. Meestal een zak of 6 vol.

Vraagje:
Zou het zebrapad nu nog verlegd moeten worden?
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De nieuwe huismeester van Brabant Wonen
trakteerde na aﬂoop op gesponsorde erwtensoep,
die we ons goed lieten smaken. Leo was nu de
fotograaf en Willie had het druk met andere dingen.
De eerstvolgende schoonmaakronde is toch
weer op de 2e zaterdag van de maand april.
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Een geweldig initiatief vanuit de buurt

Inzameling voor Birmese vluchtelingen
van en door Jacqueline Eekels

Achtergrondinformatie

Kortom: de buurt heeft
hun nieuwe buren echt
het gevoel gegeven dat
ze welkom zijn en zich
hier thuis kunnen voelen.

Veel vluchtelingen kunnen niet
terugkeren naar hun land van
herkomst. Daarom wordt via de
UNHCR mogelijkheden gezocht om
deze mensen een nieuw bestaan
te bieden. In het regeerakkoord
van het kabinet is opgenomen
dat Nederland per jaar 500
vluchtelingen zal uitnodigen.
De Karengroep in Oss

Spontane reactie initiatiefneemster

De groep vluchtelingen die sinds februari jl.
in Oss woont, behoort tot het Karenvolk, en is
afkomstig uit het oosten van Birma. Als etnische
minderheid werden zij met geweld onderdrukt
en vluchtten naar het naburige Thailand. Hier
leven zij al meer dan 10 jaar in kampen met
beperkte bewegingsvrijheid. (Zie ook www.
novatv.nl, zoekterm: Birmese vluchtelingen.)

Het was een zeer geslaagde middag.
We hebben ontzettend veel opgehaald zowel
huishoudelijk als speelgoed voor de kinderen.
We hebben
een bloemetje
aangeboden
namens de
Industrielaan.
Het Brabants
Dagblad was
erbij en Brabant
Wonen en
we kregen
hulp van de
wijkraad.

Vestiging in Oss
Vijf Birmese gezinnen zijn sinds 6 februari
jl. in Oss gevestigd. Diverse instanties
hebben samengewerkt om hen in recordtijd
te voorzien van een woningen en de meest
elementaire zaken om te kunnen slapen en
eten in hun nieuwe huis. Vluchtelingenwerk Oss
(VWO) staat nu voor de complexe taak om het
integratieproces van deze mensen te ondersteunen.
Famile Cha thuis in de Industrielaan
De Birmese familie Cha is in Oss-Zuid
neergestreken op de Industrielaan.
Op initiatief van overbuurvrouw Jacqueline Eekels
hebben de bewoners van de Industrielaan hun
eigen overbodige spullen bij elkaar gelegd.
Daarmee heeft de buurt deze familie,
bestaande uit vader, moeder, 5 dochters (2-14
jaar) en 1 zoon (10), geholpen om hun huis
helemaal in te richten.
Mevrouw Bela Rypkema vertelde dat het zeer
bijzonder was dat nieuwe medebewoners
zo'n ontvangst hebben gekregen. Gewoonlijk
wordt alleen kennis gemaakt met de buren
aan weerszijden. Maar hier werden de nieuwe
bewoners door de hele straat verwelkomd. Dat
de Industrielaan allerlei huisraad ingezameld
heeft om het gezin dat niets bezat, te helpen,
vindt zij echt apart.
ZUIDERPOST APRIL 2009

In 1 woord: SUPER!
Ik heb vanmiddag een kaartje gekregen van
de familie Cha met daarin een bedankwoordje:
hoe geweldig ze het vonden wat ze allemaal
hadden gehad. Ze hopen hier nog lang te
mogen wonen en bedankten hier iedereen mee.
Ondertekend met al hun namen echt heel lief.
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Burgemeester en Wethouders:
door Meral Ilgen namens wijkraad Oss-Zuid

Op dinsdag 31 maart jl. heeft B&W op uitnodiging
van de wijkraad van Oss-Zuid een bezoek
gebracht aan de wijk van Oss-Zuid. Op een
van de eerste zonnige dagen van dit jaar
kon dit mooi gecombineerd worden met de
geplande ﬁetstocht door de wijk. Diverse actuele
hoogtepunten, activiteiten en aandachtspunten
binnen verschillende buurten van Oss-Zuid werden
aangedaan. De bewoners gaven zelf een toelichting.

De route startte vanaf de nieuwe ingang van
het gemeentehuis en ging eerst naar de nieuwe
keerlus bij het NS-station, die onlangs en op veler
verzoek is aangelegd. Daarna ﬁetste de groep,
bestaande uit zo’n 20 mensen, door diverse
straten naar het nieuwe appartementencomplex
aan de Kortfoortstraat. Bewoner Arnold Boeijen
heette B&W welkom en vertelde over de
geschiedenis van de locatie van het appartement.
Het is ﬁjn wonen in complex ‘de Rozen’, zei hij
namens al zijn buren. Er stond voor iedereen
een heerlijke kop zelfgemaakte soep klaar.

met foto’s van Meral Ilgen

Na deze gezellige huiselijke pause vervolgden
we de reis naar het welbekende snoepwinkeltje
aan de Wethouder Van Eschstraat. Diverse
wethouders beleefden weer vrolijke, nostalgische
herinneringen uit hun jeugd. Het was moeilijk
om te kiezen waaraan ze hun 50 cent wilden
besteden, maar uiteindelijk ging iedereen met een
dropsleutel of een zure mat het winkeltje weer uit.
Van hieruit ging de route verder langs het nieuwe
appartementencomplex aan de Oude Molenstraat,
waarna er in de vernieuwde Zeeheldenbuurt I een
stop werd gemaakt bij de bewoners van de Karel
Doormanstraat. [Zie ook verslag op pagina 7.]

Hier hebben twee bewoners het initiatief genomen
om eens per maand de omliggende straten schoon
te maken. Dit initiatief is ondertussen met succes
opgenomen door meerdere bewoners en de groep
bestaat inmiddels uit ongeveer 10 personen.
Daarna landden we in het clubhuis van CITO,
opgewacht door een grote groep mensen. Het
thema was ‘eenheid onder de mensen’. [Zie ook
verslag op pagina 8.]
Een 9-tal nationaliteiten was vertegenwoordigd,
allemaal bewoners van de Industrielaan. Van elk
land waren en hartig- en zoetigheden klaargemaakt,
waar iedereen naar hartelust van kon proeven.
De inmiddels bij velen bekende familie Cha uit
Birma was ook aanwezig. Namens hen heeft
hun begeleidster hun dank uitgesproken over het
spontane hulpactie. Dankzij goedgevigheid van vele
buren is hun woning nu een heel eind ingericht.
Er is duidelijk een grote saamhorigheid onder
de bewoners, en dat maakt deze wijk sterk.
Na deze stop ﬁetste de groep langs de
Pius X-school en via de rotonde aan het Titus
Brandsmaplein richting de Irenelaan.
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op werkbezoek in Oss-Zuid
door Jacqueline Twigt-Willemsen

Op 31 maart 2009 kwamen Burgemeester en
Wethouders op werkbezoek in Oss-Zuid.
Enkele personen van de schoonmaakploeg
stonden klaar in de Karel Doormanstraat
om hen te verwelkomen. Er was genoeg
plaats om de ﬁetsen te stallen.

De bewoners serveerden kofﬁe en thee en
brachten diverse punten betreffende veiligheid
aan de orde. Ook vertelden ze over de
straatspeeldagen van de afgelopen jaren.
Van hieruit is de hele groep naar buurthuis
‘Kortfoort’ gegaan. Daar werd het bezoek afgesloten
onder het genot van een drankje, door nog
even terug te kijken op de gezellige middag.
Tijdens dit bezoek van B&W aan de wijk hebben
wijkraad en bewoners allerlei speerpunten,
resultaten en saamhorigheid kunnen laten
zien. Het motto luidt: Samen staan we sterk!
Langs deze weg willen wij iedereen die heeft
meegewerkt aan de totstandkoming van
deze dag, hartelijk bedanken voor hun inzet.
Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.
Al met al: een wijk waar we trots op zijn!

Wij heetten burgemeester en ambtenaren van harte
welkom en onze mensen werden voorgesteld.
De burgemeester kreeg een foto te zien waarop
de voltallige groep stond, in leeftijd variërend vanaf
ongeveer 8 jaar tot middelbare leeftijd.
Daarna werden op een plattegrond de straten
aangewezen welke regelmatig bezocht worden
door de schoonmaakploeg. Wellicht brengen
we hiermee in andere delen van Oss mensen
op het idee actief in hun buurt te zijn.
Zo’n 2 jaar geleden hebben Jacqueline en Willy
het initiatief genomen om 1x per maand de
buurt op te ruimen. Na de revitalisering van de
Zeeheldenbuurt I hebben we een totaal andere en
nieuwe bevolking gekregen. Als we allemaal op ons
eigen eiland blijven zitten, gebeurt er niets en op
deze manier versterk je de samenhang in de buurt.
Nu vullen we elke keer ongeveer 8 vuilniszakken.
Daarna gaan we bij mevrouw Bos kofﬁe drinken.
De opgehaalde
en voor vandaag
bewaarde
vuilniszakken
waren versierd
met slingers;
al is grijs
tegenwoordig wel
een mooie kleur:
Er was ook
nog ruimte om onze wensen naar voren te
brengen nl. een pasje voor wanneer we moeten
gaan betalen voor het afval en paaltjes met
'verboden voor honden' op de grasvelden i.v.m.
de hondenpoep. Voor wat betreft het pasje, daar
had wethouder Hoeksema al een antwoord op.
Met een knipoog
naar de zeehelden
– waar onze buurt
naar vernoemd
is – werd met een
schippersborrel (wel
zonder haring) het
bezoek afgesloten.
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Werkbezoek B&W (vervolg)
door Jan de Munnik

Precies
volgens
tijdschema
arriveerde
B&W dinsdag
31 maart om
18.15 uur met
hun gevolg
bij de kantine
van CITO.

met foto’s van Ria en Jan de Munnik

Jacqueline Eekels overhandigde burgemeester
Herman Klitsie een plan om problemen tegen
te gaan en te zorgen dat alle bewoners weer
graag gebruik maken van het Zuiderpark.

Alles was in gereedheid gebracht door Jaqueline
Eekels en Mia de Munnik. De bewoners van
de Industrielaan konden hun specialiteiten
op de gereedstaande tafels met de vlag
van het land van herkomst uitstallen.
William van Oers nam het woord en vertelde
dat het gezelschap hier kon deelnemen aan
een multicultureel buffet. Daarna nam de
langstwonende bewoner van de Industrielaan
het woord en verwelkomde iedereen.
'De verscheidenheid is groot.
De bewoners vertegenwoordigen 10 verschillende
nationaliteiten, te weten: voormalig Nederlands
Indië, Griekenland, Turkije, Koerdistan, Montenegro,
Afghanistan, Zweden, Somalië, Birma en natuurlijk
ook Nederland.
Maar we kunnen constateren dat de mensen die
hier wonen, goed met elkaar omgaan. Bewoners
uit landen met verschillende culturen, klimaat,
godsdienst en opvoeding.
Onze straat blinkt hierin uit en is een uniek
voorbeeld voor de rest van Nederland en de wereld.
Wij gaan met respect met elkaar om.'
aldus Jan de Munnik.

B&W en gevolg genoten van de aangeboden
lekkernijen en spraken met alle deelnemers
persoonlijk.
Na hun vertrek bleven de Industrielaanbewoners
nog enige tijd gezellig bij elkaar.

Wij hopen dat de gemeentebestuurders een
indruk hebben gekregen van de leefbaarheid,
de saamhorigheid in de Industrielaan en
tevens van de wensen die hier leven.
Bedankt, bewoners, voor jullie inzet en
het laten proeven van de specialiteiten uit
jullie geboorteland. En ook onze geweldige
vrijwilligers, bedankt voor jullie inspanningen.
ZUIDERPOST APRIL 2009
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Wijkraadsvergadering 5 maart 2009
door Ellen v.d. Bruggen

Op 5 maart jl. heeft de openbare vergadering van de
Wijkraad Oss-Zuid plaatsgevonden.
De volgende onderwerpen zijn hierbij aan
de orde geweest:
Maatschappelijke stage
Door de heer Stuut, docent aan het Hooghuis
te Oss, is een toelichting gegeven over
maatschappelijke stage. Dit betreft een vorm van
leren binnen of buiten de school.
De leerlingen maken hierbij kennis met
maatschappelijke aspecten van de samenleving.
Ze moeten leren de verantwoordelijkheid te dragen
voor maatschappelijke belangen van verschillende
groepen uit de samenleving. Leerlingen doorlopen
hun stage per deﬁnitie in de non-proﬁt instellingen
en organisaties. Ze kunnen ingezet worden bij
diverse activiteiten.
De rol die de wijkraad hierin kan spelen is het
creëren van draagvlak en het meedenken
over mogelijke projecten of activiteiten
waaraan de schooljeugd kan meewerken.
Bezoek B&W aan Oss-Zuid
De insteek hierbij is om, samen met het college van
B&W en genodigden, Oss-Zuid door te ﬁetsen om
de wijk van dichtbij te laten zien.
Bewoners worden, op diverse stopplaatsen, in
de gelegenheid gesteld informeel te spreken
met Burgemeester en Wethouders.
Keten in de Bloemenbuurt
Dit project - dat door BrabantWonen en Stichting
Vivaan is ontwikkeld - heeft als doel op een
laagdrempelige manier te achterhalen wat de
ongemakken en behoeften zijn in een buurt.

Zuiderpark
Op woensdag 22 april 2009 organiseert de
Wijkraad een bijeenkomst voor de bewoners uit
de Zeeheldenbuurt I en II. Het doel van deze
bijeenkomst is om ervaringen en gevoelens over
de problematiek rondom het Zuiderpark helder te
krijgen. Tijdens deze bijeenkomst zullen tevens
vertegenwoordigers van de gemeente, Stichting
Vivaan, Brabant Wonen en politie aanwezig zijn.
De avond vindt plaats in tenten in het Zuiderpark
(bij slecht weer in de kantine van Cito)
en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur
is er voor iedereen kofﬁe en thee.
Wijkplan Oss-Zuid
De gemeente Oss is gestart met het maken van
wijk- en dorpsplannen. Deze plannen worden
opgesteld samen met de bewoners van de wijk
en organisaties die er actief zijn. Met het wijkplan
wordt ingespeeld op de te verwachten sociale en
ruimtelijke ontwikkelingen in Oss-Zuid voor de
komende jaren.
De gemeente Oss heeft een startbijeenkomst
georganiseerd om alle betrokken partijen te
betrekken bij het opstellen van het wijkplan. De
startbijeenkomst van het Wijkplan Oss-Zuid zal
plaatsvinden op woensdag 15 april a.s. in het
Maaslandcollege, Vianenstraat 1 te Oss.
De aula is open vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur.
Iedere bewoner is van harte uitgenodigd om
mee te praten over de toekomst van de wijk.
Volledige verslagen van Wijkraadsvergaderingen
zijn beschikbaar via www.oss-zuid.nl.

Lunchen in de Carmelzaal

Boek 'Titus in Oss'

van Werkgroep ‘Samen Lunchen’

P.G.M. Lammers namens Werkgroep 10-jarig
bestaan Titus Brandsmaparochie

Elke dinsdag is er gelegenheid om tussen 12.30
en 13.30 uur samen met pastores en parochianen
te lunchen in de Carmelzaal van de St. Jozefkerk
aan de Oude Molenstraat 8. U brengt uw eigen
brood mee. Voor kofﬁe en thee wordt gezorgd.
Vanaf 12.00 uur kunt u binnen komen lopen en
na half twee helpt u even mee met opruimen.

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de Titus
Brandsmaparochie heeft drs. G. Ulijn op verzoek van de
werkgroep een boek geschreven over de tijd dat Titus
Brandsma in Oss werkzaam was. Dit mooie en zeer
lezenswaardigw boek van 80 pagina’s met een harde
kaft in de karmelkleuren en heel veel historische foto’s
kunnen wij, door allerlei subsidies, aanbieden voor € 8,00
(exclusief € 3,50 verzendkosten).
Het boek is te koop bij: boekhandel Derijks,
Bruna in winkelcentrum de Ruwert en in Heesch,
de receptie van de parochie, P.G.M. Lammers,
Molenstraat 75, 5341GC Oss (624 367) of via
www.boekwinkeltjes.nl boekzolder peter.

Tijdens het lunchen kan er van alles besproken
worden, maar u kunt ook rustig luisteren.
U hoeft niet te laten weten, dat u van plan bent om
te komen, want u kunt vrij binnen komen lopen.
ZUIDERPOST APRIL 2009
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VOOR DE JEUGD
(van alle leeftijden)
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5-LETTERWOORDEN
Maak zoveel mogelijk woorden van minstens 5 letters.
De letters moeten wel aan elkaar raken, links, rechts, boven, onder of
diagonaal. Bijvoorbeeld: WONING.
De letters mogen in 1 woord 1 keer gebruikt worden, maar ze
mogen wel vaker gebruikt worden om meer woorden te vormen.

VISITEKAARTJES
C. HEFIONSTATS

Hiernaast zie je 2 visitekaartjes.
Zet de letters in de goede volgorde om de beroepen te ontdekken.

Prijsje
Stuur de oplossing(en) voor 23 mei a.s. in via zuiderpostoss@gmail.com
en maak kans op een leuk prijsje.

Oss-Zuid opnieuw bezien
vanuit historisch perspectief
door Peter Battes
Alweer een aantal jaren geleden plaatsten wij regelmatig
een historisch artikel. Soms hadden wij een interview
met een wijkbewoner die al heel veel jaren in Oss-Zuid
woont of woonde; soms spoorden wij oude foto’s op
bij het Stadsarchief in de Peperstraat; soms zochten
wij achtergronden op van bepaalde monumenten of
historische panden. Eerder schreven wij over o.a.:
☻ brokstuk Van Heutszmonument (Djakarta),
☻ poort bij Ziekenhuis,
☻ de voormalige Paterskerk (Molenstraat),
☻ het voormalige Vleesch-winkeltje (Gasstraat),
☻ de Wielerbaan (bij de Kiskes),
☻ het Kruisbeeld (J. Zwijssenlaan),
☻ Monument Vorstengrafdonck, etc.
Wij willen deze rubriek (‘onze roots’) weer nieuw leven
inblazen en hieraan een oproep besteden.
Kijk eens of u bijvoorbeeld nog foto’s hebt van:
☻een straat(beeld) of plein, groenvoorziening of park(je)
waar het er intussen heel anders uitziet,
ZUIDERPOST APRIL 2009

☻ een monument, beeld of gebouw, (wel of niet meer
bestaand),
☻ sportclubs, klas van lager of voortgezet onderwijs,
☻ een culturele activiteit (Carnavalsoptocht, een
ofﬁciële opening, jubileumconcert, tentoonstelling,
sportevenement).
Wij herinneren ons ook het jubileumboekje dat de
Buurtvereniging Floraliastraat heeft uitgegeven.
Vanuit de redactie willen wij u graag samen met u
een beschrijving maken van ‘het achtergrondverhaal’
bij zo’n foto door middel van een interview of door
bepaalde archieven te gaan raadplegen. Ook
andere illustraties kunnen dit verlevendigen, waarbij
bijvoorbeeld emblemen, illustraties, schetsen en
dergelijke welkom zijn. De ene dienst is dan de
andere waard, om bepaalde gebeurtenissen uit
het rijke verleden van onze wijk opnieuw onder de
aandacht van de (andere) wijkbewoners te brengen.
Wij zijn dus erg benieuwd naar uw reactie.
NR. 175 – PAGINA 10

Keten in de Kortfoort

Naar de ﬁlm met Jantje Beton

door Renske Steffen, Stichting Vivaan

door Els Jacobs

Keten

Tijdens de jaarlijkse Jantje-Beton-collecte (van 2 t/m
7 maart) werd door leiding en leden van Scouting
Titus Brandsma enthousiast gecollecteerd. Er was
één lid dat extra zijn best deed. Welp Damian liep
op zaterdagochtend de collecte, met niet één, maar
zelfs twee voeten in het gips! Een gipstherapie
om de achillespezen op te rekken. Dat weerhield
Damian er echter niet van toch met de andere
welpen en de overige speltakken op pad te gaan!

Van 16 t/m 19 maart is er 'gekeet’' in een gedeelte
van de Kortfoort. Bewoners uit de Lelie-, Anemoon-,
Dahlia-, Rozen-, Palm-, en Kortfoortstraat konden
in de keetwagen terecht om te vertellen hoe ze het
wonen en leven in de Kortfoort ervaren.
Brabant Wonen, Vivaan en leden van de
Wijkraad praatten in de keet met bewoners
en gingen huis-aan-huis om mensen uit te
nodigen. Ruim 1/3 van de bewoners van
bovengenoemde straten hebben we gesproken.
Eerste bevindingen
Over het algemeen vinden mensen het hier prettig
wonen. Ze omschrijven de Kortfoort als een rustige
en ﬁjne buurt.
Wat betreft ergernissen staat het parkeren
op nummer 1. Ook sluipverkeer en zwerfvuil
werden veel genoemd bij de punten waarover
men minder tevreden is. Bewoners zijn echter
wel in voor gezelligheid. Bijna elke straat wil wel
een straatfeest organiseren of iets anders leuks
ondernemen met andere buurtbewoners!
Kindermiddag
Op woensdagmiddag konden de kinderen
komen schilderen in de speeltuin aan de
Rozenstraat. Zij konden op deze manier laten
zien wat zij graag zouden willen in hun wijk.
Vooral speeltoestellen en kinderspeeldagen
kwamen voor op hun wensenlijstje.

Jantje Beton koos dit jaar een aantal kinderen
uit dat extra zijn best gedaan had tijdens de
collecte. Zij kregen allemaal 10 bioscoopkaartjes
voor de ﬁlm Kikkerdril. Zo kunnen ze met ouders
en vriendjes en vriendinnetjes van de ﬁlm gaan
genieten. Damian hoorde ook bij deze gelukkigen!
De opbrengst van de collecte bedroeg dit jaar
voor Scouting Titus
Brandsma zo’n 1600
euro. De helft van
de opbrengst is voor
Stichting Jantje Beton,
de andere helft voor
de collecterende
groep. Deze reserveert
het geld voor het
groepskamp in 2010
ter gelegenheid van
het 65-jarig bestaan
van Scouting Titus
Brandsma.

Vervolg

WIE WAT WAAR (vervolg)

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

De Sportclub: p/a Kolonel Wilsstraat 17, 5371 AG
Ravenstein, 0486-413334,
secretaris@desportclub-oss.nl, www.desportclub-oss.nl

[Zie pagina 12 voor meer informatie]
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Mist u informatie in deze lijst?
Laat het ons weten: zuiderpostoss@gmail.

De opbouwwerker
zal van alle
informatie die de
afgelopen week
verzameld is een top
10 samenstellen met
punten die aandacht
behoeven.
Vervolgens worden
deze besproken met
Brabant Wonen,
gemeente, Wijkraad
en politie.
Op woensdag
27 mei om 19.30 uur
vindt hiervan een
presentatie plaats
in Buurtcentrum
de Kortfoort.
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WEEKAGENDA BUURTHUIS
KORTFOORT
Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342 BH Oss,
636310 (b.g.g. 656010), www.buurthuiskortfoort.nl

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
13.30-17.00
19.00-22.00
ANBO
Schilderclub 1
Biljarten voor 50-plussers
Handwerkclub Kortfoort

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.)

Dinsdag
13.30-17.00
13.30-17.00
19.00-22.00
19.00-22.00
Woensdag
09.00-12.00
13.30-17.00
13.30-17.00
Avond

Donderdag
09.00-12.00
13.30-17.00
Avond
Vrijdag
13.30-17.00
19.00-22.00

In het weekend alleen geopend in bijzondere gevallen.
Zie ook de nieuwe website: www.buurthuiskortfoort.nl

WEEKAGENDA
ZUIDERGEBOUW
Oude Molenstraat 17, 5342 GA Oss
Voorzitter Beheerstichting: Harry Loosschilder,
627719 (voor gebruikers, huurders,
belangstellenden)
Maandag
09.00-10.00 Gymclub
09.00-11.00 Spreekuur Maatsch. Werk Aanzet
10.00-11.00 Gymclub Rigom
13.00-17.00 Biljarten KBO St. Jozef
16.00-17.30 Kindercursus Intuïtief tekenen en
schilderen (blokken van 4 lessen),
Annet Teunissen
Dinsdag
13.00-17.00 Soos KBO St. Jozef

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

Woensdag
09.00-10.00 Spreekuur Maatsch. Werk Aanzet
13.00-17.00 KBO Kortfoort
19.30-22.15 PSI (www.psioss.nl)
Donderdag
09.00-10.00
13.00-17.00
14.45-16.30
20.00-22.00

Vrijdag
13.00-17.00 Koersbal KBO Kortfoort
Zaterdag
13.00-17.00 Workshops Modeltekenen en
schilderen, Portrettekenen en
Intuïtief schilderen (inschrijving),
Annet Teunissen
Ma. t/m Vr.

Peuterspeelzaal Kruimeltje
(woensdagmiddag niet)
Alle dagen
12.00-23.00 Turkse familiegroep
Het Zuidergebouw is voor iedere huurder de
gehele week geopend van 9.00 t/m 23.00 uur.

WIE WAT WAAR (zie ook pagina 121

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

BESTUUR WIJKSTICHTING
Voorzitter André van den Boogaard, Willem III laan 15,
5342GL Oss, 626523, a.boogje@versatel.nl
Penningmeester Ellen van der Bruggen, Oude
Molenstraat 19, 5342GA Oss, 623424

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

Buurtcoördinator (BuCo): René Langens, 0900-8844,
rene.langens@brabant-noord.politie.nl

Wijkcoördinator Oss-Zuid gemeente Oss:
Vanessa Duterloo, di, wo, vr, 629986, v.duterloo@oss.nl

Toezichthouder Openbare Ruimte:
Johan van Nimwegen, 8.00-17.00 uur, 629893

Opbouwwerker Oss-Zuid Stichting Vivaan:
Renske Steffen, ma, di, wo, do, 647975/06-45748294,
renske.steffen@vivaan.nl

Bouwvereniging Brabant Wonen: www.brabantwonen.nl
Ad Sterkens, 664911, a.sterkens@brabantwonen.nl
Ad van Workum, 664911, a.van.workum@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

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

[Zie pagina 11 voor meer informatie]
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