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Redactionele column

'Het zomervakantiegevoel 
tegemoet'
door Peter Battes 

De aanstaande zomervakantie betekent voor velen 
van ons de afsluiting van een druk schooljaar, de 
examentijd en de overgang naar het volgende 
leerjaar. Of de afsluiting dankzij het 'met goed 
gevolg' afronden van de opleiding. De afgelopen 
paar weken hebben wij al enkele voorproefjes 
van ‘de vakantie’ meegemaakt, vanwege enkele 
feestdagen (Pasen, Pinksteren) en enkele lange 
weekenden (Koninginnedag, Hemelvaartsdag). 

In dit voorjaar werd een begin 
gemaakt met de inspraak van 
de wijk/buurtbewoners in de 
samenstelling van het Wijkplan 
Oss-Zuid: er volgen dus nog 
meer bewonersavonden. 
Elders leest u meer over 
de grote belangstelling 
hiervoor (zie pagina 00). Zo 
ook kunt u het verslag van 
de Wijkraadsvergadering 
d.d. 9 april jl. aantreffen (zie 
pagina 00). Bij het ter perse 
gaan van dit nummer waren 
de resultaten van Keten in de 
Buurt rondom de Rozenstraat 
en de Wijkschouw in het 
Zuiderpark helaas nog niet 
voor publicatie beschikbaar. 
Hierover volgende keer meer.

Nog juist voor de Nationale Straatspeeldag 
komende woensdag, 10 juni, treft u in de Zuiderpost 
de aankondiging hiervan aan (zie pagina 00). 
Misschien deze keer ook dicht bij u in de buurt. 
Verder kunt u lezen wanneer de inschrijving voor 
de komende Kindervakantieweek plaatsvindt. 

Niet in de laatste plaats vragen wij uw aandacht 
voor onze felicitatie aan Burgemeester Herman 
Klitsie (wijkbewoner van Oss-Zuid), die nu eens 
zelf een Ridderorde kreeg opgespeld tijdens de 
lintjesregen op Koninginnedag (zie pagina 00).

Deze keer heeft de Zuiderpost een azuurblauwe 
opdruk gekregen om er aldus een zomers tintje aan 
te geven. Wij wensen en gunnen u een stralend 
blauwe zomervakantie toe. Thuis danwel ergens in 
een zonnig buitenland. Een goed verblijf aldaar, en 
een behouden thuiskomst, zodat wij u in september 
weer als enthousiaste lezer(es) kunnen begroeten.
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Vacature: Wijkraadsleden m/v
De Wijkraad Oss-Zuid zoekt enkele enthousiaste, 
nieuwe wijkraadsleden.  
Heb je interesse of wil je meer informatie?  
Neem dan contact op met één van 
de huidige wijkraadsleden:

André v.d. Boogaard (626523),  
Ellen Bloks (623424),  
William van Oers (647259),  
Meral Ilgen (m.ilgen@home.nl),  
Jan de Munnik (622555). 
(Voor verdere gegevens zie pagina 12.)



ZUIDERPOST JUNI 2009 NR. 176 – PAGINA 3

Donderdag 4 juni 
Biljarten ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur

Maandag 8 juni  
Alzheimercafé, ‘De Binnenstad’, St. Barbaraplein 6,  
Oss, 19.30 uur. Thema: Wat betekent het om 
mantelzorger te zijn van iemand met dementie?

Dinsdag 9 juni 
Biljarten voor 50plussers, Buurthuis Kortfoort, 19.00 uur

Woensdag 10 juni 
Nationale Straatspeeldag 
Seizoensafsluiting ANBO inloopavonden: uit eten 
Nordic Walking ANBO, Motel De Naaldhof, 13.30 uur  
(elke woensdag)

Donderdag 11 juni 
Biljarten ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur

Dinsdag 16 juni 
Biljarten voor 50plussers, Buurthuis Kortfoort, 19.00 uur

Donderdag 18 juni 
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur

Dinsdag 23 juni 
Biljarten voor 50plussers, Buurthuis Kortfoort, 19.00 uur

Donderdag 25 juni 
Biljarten ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur

Dinsdag 30 juni 
Biljarten voor 50plussers, Buurthuis Kortfoort, 19.00 uur

Dinsdag 7 juli 
Biljarten voor 50plussers, Buurthuis Kortfoort, 19.00 uur

Donderdag 9 juli  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur

Zaterdag 11 en zondag 12 juli  
Motorcrosswedstrijden, Motorclub Oss, Witte Ruijsheuvel

Zondag 6 september  
Motorcrosswedstrijden, Motorclub Oss, Witte Ruijsheuvel

Donderdag 24 september  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur

Donderdag 22 oktober  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur

Donderdag 19 november  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur

Zaterdag 12 december  
Kerstmarkt Oss-Zuid, Industrielaan

Donderdag 17 december  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur

In kort bestek

Wijkraadsvergadering 
9 april 2009
door Ellen Bloks

Tijdens de wijkraadsvergadering van 9 april jl. zijn 
de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

  � Kort verslag van de inspraakavond Oude 
Molenstraat van 24 maart jl. Hierbij is o.a. de 
verkeersproblematiek bij de Action nadrukkelijk 
aan de orde gekomen.Op de hoek Molenweg/
Oude Molenstraat worden op de plaats van 
de huidige groenstrook extra parkeerplaatsen 
gemaakt. Het asfalt in de straat wordt vervangen 
door klinkers. De meeste bomen worden 
weggehaald en deze worden vervangen door 
lindebomen die geen plakkende hars afscheiden.

  � Fietstracé Geffen-Ravenstein. Het is nog niet 
bekend wanneer het fietstracé aangelegd zal 
worden. De keuze uit diverse varianten moet 
nog op straatniveau verder uitgewerkt worden.

  � Verzoek om zienswijze van de Wijkraad 
over de Milieu Effect Rapportage N 329.

  � Wijkschouw Zuiderpark op 22 april 2009. Er 
komen regelmatig signalen binnen over problemen 
die spelen bij het Zuiderpark. Op 22 april 2009 
gaan de directe buurtbewoners in gesprek met 
de Wijkraad, Stichting Vivaan, Brabant Wonen, 
politie en gemeente. Het doel van de avond is 
de problemen in kaart te brengen en samen 
op zoek gaan naar mogelijke oplossingen.

  � Evaluatie bezoek B&W aan Oss-Zuid 
op 31 maart jl. Middels een fietstocht door 
de wijk werden diverse hoogtepunten, 
activiteiten en aandachtspunten binnen 
de verschillende buurten aangedaan.

  � Wijkraad 2009. De Wijkraad organiseert 
jaarlijks diverse activiteiten voor de bewoners in 
de wijk (denk o.a. aan Streetevent, Kerstmarkt). 
De Wijkraad is op zoek naar vrijwilligers 
uit de wijk voor het organiseren van deze 
activiteiten. Nadere informatie kan ingewonnen 
worden bij één van de wijkraadsleden.

Wilma Nieuwenhuizen heeft helaas besloten 
te stoppen met haar werkzaamheden als 
wijkraadslid. De waarnemend voorzitter 
bedankt haar van harte voor al haar inzet.

Volledige verslagen van Wijkraadsvergaderingen 
zijn beschikbaar via www.oss-zuid.nl.



De volgende thema’s zijn besproken:

Samen wonen: Het is over het algemeen 
fijn wonen in Oss-Zuid. Er zijn wel veel sub-
wijkjes. Een groot gemis is een pinautomaat.

Verkeer/parkeren: Volgens cijfers van de gemeente 
is er in vergelijking met heel Oss een hoog aantal 
aangiftes van verkeersongevallen. De helft van 
de bewoners ervaart overlast van te hard rijdend 
verkeer. Tijdens de bijeenkomst werden door de 
aanwezigen de volgende straten benoemd:  

  � Molenstraat: Indien de spoorwegovergang 
te lang dicht is, stokt het verkeer. Het idee werd 
geopperd om de uitgang van Schering-Plough in de 
Molenstraat te verplaatsen zodat niet vier keer per 
dag het kruispunt Molenstraat-Gasstraat vol staat. 

  � Afsluiting Mondriaanlaan wordt als negatief 
ervaren (sluiproutes ontstaan in andere straten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  � Kortfoortstraat: De spoorwegovergang en de  
oversteek bij het Maaslandcollege nabij het Golfbad  
is erg druk en onoverzichtelijk. Ggebiedsbeheerder 
Menno Bovens gaf tijdens de bijeenkomst 
aan dat deze oversteek aangepast wordt.

  � Asterstraat: Verzoek om een drempel (fietsstraat).
  � Industrielaan/Oude Molenstraat: Deze route is  

een ware racebaan.
  � Willibrordusweg: De slinger in de weg maakt het  

voor fietsers niet gemakkelijk om rechts te blijven  
fietsen.

  � Hescheweg/Asterstraat (fietsstraat): Overlast  
door scholieren (rijden allemaal naast elkaar,  
scooters rijden te hard).

  � Parkeerproblemen Molenstraat: Door 
werknemers van Schering-Plough wordt nog 
altijd in de Molenstraat en omgeving geparkeerd. 
Ook op eigen terrein van bewoners wordt 
zonder toestemming geparkeerd door derden.

  � Oude Molenstraat: De uitrit van het 
parkeerterrein van de Lidl (tussen twee gebouwen) 
is veel te gevaarlijk voor voetgangers.
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door Ellen Bloks

De gemeente Oss heeft zich vanuit het wijkgericht 
werken ten doel gesteld om de komende 
jaren wijk- en dorpsplannen te ontwikkelen. 
Deze worden opgesteld, gezamenlijk met 
bewoners en betrokken organisaties en 
instellingen, voor de komende 5-10 jaar.

Op 15 april jl. was de eerste bijeenkomst over 
het nog te ontwikkelen wijkplan voor Oss-Zuid. 

De bijeenkomst werd bezocht door ruim 
110 bewoners. Wethouder Hoeksema gaf tijdens 
de bijeenkomst aan dat het wijkplan zal dienen als 
handleiding voor de ontwikkelingen in de wijk op 
diverse gebieden, van zorg en welzijn tot verkeer 
en veiligheid. Projectleider M. Kurvers gaf verder 
aan dat de eerste startbijeenkomst ten doel heeft 
te inventariseren wat er zoal speelt binnen de wijk. 
Vervolgens zal in twee thema-avonden verder 
op deze zaken worden ingegaan, te weten:

Woensdag 24 juni 2009 
 Thema Samen Wonen/Voorzieningen

Woensdag 1 juli 2009 
 Thema Verkeer/Parkeren/Openbare Ruimte

Na deze drie bijeenkomsten zal een analyse worden 
gemaakt zodat de hoofdpunten voor het wijkplan 
kunnen worden bepaald. Bewoners worden op deze 
wijze intensief betrokken bij dit project, maar ook 
de wijkraad, wijkstichting en andere organisaties 
en instellingen die actief zijn in de wijk. Het is 
de bedoeling dat er in het najaar van 2009 een 
concept wijkplan gereed is en dat in het voorjaar 
van 2010 het definitieve wijkplan wordt vastgesteld.

Tijdens de bijeenkomst is gekeken – aan de hand 
van een aantal thema's – wat er speelt in de wijk, 

Startbijeenkomst Wijkplan Oss-Zuid 15 april 2009
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Anemoonstraat/Wethouder van Eschstraat: �   
Te weinig parkeerplaatsen.

Populierstraat: �  Er wordt aandacht gevraagd 
voor het zebrapad bij de rotonde. Volgens de 
gebiedsbeheerder komt binnenkort informatie 
over de aanpak van de Populierstraat.

  � Julianalaan: Verzoek om tweebaansweg 
om files te voorkomen.

  � Kruispunt Nieuwe Hescheweg: Dit kruispunt was 
eerst tweebaans. Het verkeer is toegenomen en 
de Mondriaanlaan is afgesloten. Het is nu te druk.

Openbare ruimte: Er zijn tevreden reacties over 
de groenomvorming in de wijk, het mooie bos 
en de voorjaarsbloemen in de berm. Zwerfafval 
en hondenpoep blijven een groot probleem.

Met betrekking tot de speelmogelijkheden 
zijn de aanwezigen niet zo positief. Er zijn te 
weinig speeltuintjes en men zou graag een 
afgeschermde speeltuin zien. In het Zuiderpark 
ligt een mooie speeltuin, alleen wordt die ’s 
avonds door hangjongeren gebruikt met als 
gevolg dat daar veel glas en afval achterblijft. 

Voorzieningen in de wijk: Volgens de cijfers van 
de gemeente geven de bewoners van Oss-Zuid 
een lage waardering aan het aantal voorzieningen 
in de wijk (winkels, zorg, speelvoorzieningen). 
De aanwezigen geven aan de volgende 
voorzieningen te missen in de wijk: een postkantoor, 
pinautomaat, extra supermarkt, medische 
voorzieningen, bushokje in de Oude Molenstraat.

Overige aandachtspunten die genoemd zijn, zijn:
 hoe gaat de gemeente om met milieuvervuiling)  �

in een wijk waarvan 2/3 industriegebied is;
 aandacht voor wortels van bomen in de  �

Floraliastraat in verband met gasleidingen;
 wens: nieuw wijkcentrum; �

 openbaar vervoer: de huidige busroute dekt   �

niet de hele wijk;
 vragen bij ontwikkeling Talentencampus:  �

parkeren/veiligheid/verkeer;
 nieuwe in- en uitgang begraafplaats Hoogen   �

Heuvel;
 rampenplan industrie. �

Praat mee over de 
toekomst van uw wijk!
door Merlijn Kurvers, projectleider 
wijkplannen Gemeente Oss

De voorbereidingen voor de ontwikkeling van 
het wijkplan Oss Zuid zijn in volle gang. Om 
alle bewoners en betrokken organisaties bij 
de ontwikkeling van het wijkplan Oss Zuid te 
betrekken, organiseert de gemeente Oss een 
aantal bijeenkomsten. Op 15 april jl. heeft de 
startbijeenkomst plaatsgevonden. Het verslag van 
deze bijeenkomst is te vinden op de gemeentelijke 
website www.oss.nl, onder 'de wijken', doorklikken 
naar 'Oss Zuid'. Tijdens deze bijeenkomst is 
er een start gemaakt met de inventarisatie 
van alle wensen, knelpunten en ideeën.

Op basis van de genoemde punten willen we 
een aantal hoofdonderwerpen die waarschijnlijk 
in het wijkplan zullen terugkomen, verder met 
u bespreken. We organiseren hiervoor nog 
2 themabijeenkomsten, op 24 juni en 1 juli. 

Beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.  

Woensdag 24 juni 2009 
 Locatie: Maasland college, Vianenstraat 1 
 Thema Samen leven en wonen/ 
 Voorzieningen

Onderwerpen die o.a. worden besproken:
 sport en spel in de wijk �

 sociale binding in de wijk/buurt �

 wijkvoorzieningen (zorg, welzijn, winkels) �

 leegstand �

Woensdag 1 juli 2009  
 Locatie: Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17 
 Thema Verkeer/Parkeren/Openbare ruimte

Onderwerpen die o.a. worden besproken:
 verkeersroutes rondom en door de wijk,   �

sluiproutes
 fietsstraat �

 parkeren in buurten (o.a. door werknemers   �

bedrijven)
 kwaliteit van de openbare ruimte �

Praat mee over de toekomst van uw 
wijk. U bent van harte welkom!

Voor informatie/vragen: wijkplannen@oss.nl of  
neem contact op met de projectleider: 
mevrouw M. Kurvers, telefoon 629267.
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BEUKENSTRAAT: 
Kortgeleden is er al een 
groot openingsfeest geweest 
vanwege de renovatie van 
de Bomenbuurt. Kinderen 
uit de buurt vroegen 
desondanks: 'Dit jaar toch 
weer Straatspeeldag?!' Het 
comité heeft gezegd: 'Het 
wordt nu al de 5e keer, dus 
gaat het gewoon door.' Dit 
team heeft inmiddels enige 
ervaring opgebouwd. Het 

wordt een zekere traditie. Er is geen speciaal 
thema. Er komt een springkussen, schminken 
van de kinderen, tractaties. Huis-aan-huis zijn 
een paar weken geleden flyers (met programma 
en deelname) in de straat verspreid. Iedereen is 
welkom. Ze gaan uit van ongeveer 70 kinderen. Als 
reserve worden er partytenten geplaatst, maar ook 
dit jaar gaan ze weer uit van mooi, droog, windstil 
weer. Voor iedereen (ook de ouders) wordt gezorgd 
voor een gezellige sfeer, voldoende consumpties. 
Voor die middag wordt weer even de straat 
teruggegeven aan de kinderen en het kinderspel. 
Voor informatie: Joop Konings, tel. 651923. 

'De straatspeeldag in de TULPSTRAAT staat 
dit jaar in het teken van heksen, tovenaars, 
griezelen en alles wat daarmee te maken heeft. 
Behalve spannend, wordt het vooral hartstikke 
leuk. We gaan weer veel leuke spelletjes doen 
en de kinderen mogen ook verkleed komen. Een 
aantal moeders uit de Tulpstraat organiseert 
de middag. We hopen op goed weer en een 
gezellige, feestelijke middag!!' Bekendmaking is 
gebeurd door middel van folders in de straat. Het 
is alweer de 5e keer dat het comité, bestaande 
uit 4 moeders met assistentie, de straatspeeldag 
organiseert. Er komt ook weer een springkussen. 
Kinderen jonger dan 8 jaar onder begeleiding! 
Informatie: Joyce van Dinther, tel. 642356.

Met de comité's EMMALAAN, IRENELAAN en 
VAN SPEYKSTRAAT hebben wij helaas niet op 
tijd contact kunnen krijgen. Voor meer informatie: 
Stichting Vivaan, Renske Steffen, tel. 456907)

Wij wensen alle comité's en kinderen een heel fijne, 
gezellige en geslaagde straatspeeldag toe. 
Natuurlijk ontvangen we voor het volgende 
nummer van de Zuiderpost graag jullie verslagen 
en bijbehorende fotos ter publicatie.

Dit jaar hebben zich bij Stichting Vivaan 
6 comité's uit Oss-Zuid ingeschreven voor 
de benodigde vergunningen (straatafzetting, 
tijdelijk parkeerverbod, etc.) voor de Nationale 
Straatspeeldag. Wij probeerden contact op te 
nemen met deze comité's, omdat wij benieuwd 
zijn welke voorbereidingen ze hebben getroffen 
wat betreft bijvoorbeeld: * een eventueel thema/
motto, * het programma, * bekendmaking in 
de buurt (via flyer/folder), * een traditie of 'het 
wiel opnieuw willen uitvinden', * spelletjes en/of 
wedstrijd, * versiering van de straat, muziek erbij?, 
schatting aantal deelnemers, * versnaperingen 
(snoep, fruit, frites, pannenkoeken, ijsco's).

Comité ROZENSTRAAT biedt een beperkt 
programma ‘s middags van 14.00-17.00 uur met 
assistentie en medewerking van diverse moeders. 
Ze hebben allerlei adviezen gekregen, want ze doen 
dit als comité voor het eerst. Er is geen speciaal 
thema, maar net als het landelijke motto namelijk 
'De Zebra'. Naar schatting worden er 20 kinderen, 
met eventuele vriendjes/vriendinnetjes ongeveer 
30 in totaal, verwacht. Er zijn geen wedstrijden. Het 
gaat om het plezier, het meedoen, het samenspel. 
Kinderen kunnen geschminkt worden. Er komt weer 
een springkussen, vlaggen, ballonnen, stoepkrijten. 
Er zijn folders bij de gezinnen in de bus gedaan. 
Voor informatie: Krista van Orsouw, tel. 657487.

Voorbereidingen Nationale Straatspeeldag 10 juni 2009
door Peter Battes



Tovervierkanten
In deze puzzels moeten de gevraagde woorden 
zowel horizontaal als verticaal ingevuld worden.
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Plaatsnamen- 
rebussen
Welke twee plaatsnamen 
staan uitgebeeld?

Prijsje
Stuur de oplossing(en) voor 22 augustus 
a.s. in via  zuiderpostoss@gmail.com 
en maak kans op een leuk prijsje.

VOOR DE JEUGD
(van alle leeftijden)
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De hernieuwde opening van de Bomenbuurt is een 
geslaagd feest geworden. Het begon al meteen in 
de ochtend. De zon scheen voor het eerst sinds 
dagen en de lucht bleef blauw tot aan de avond.

Bij het starten van de opbouwwerkzaamheden 
waren er zoveel vrijwilligers dat de tent er 
in een recordtijd stond (althans volgens het 
tentenverhuurbedrijf). We hebben toen de overige 
zaken versneld laten komen, zodat we met zijn 
allen de stoelen, tafels, lampen en alles wat je nog 
meer nodig hebt, in een hoog tempo hadden staan. 
Daardoor had iedereen tijd om te genieten van de 
kindermiddag.  

Tientallen kinderen (van binnen en buiten de wijk) 
zwierven over het feestterrein op de Kastanjelaan. 
Er waren vele activiteiten waaronder springkussens, 
schilderen, fotografie, paardrijden, pandavoetbal 
en het spuittoestel van de jeugdbrandweer van 
Oss. Natuurlijk werd er ook volop snoep en drinken 
uitgedeeld door de werkgroep. De kinderactiviteit 
werd geopend door de jeugdburgemeester, die 
met een forse worp metershoge bussen omwierp. 
Rond 6 uur ging de friettent open, die voor iedere 
aanwezige bewoner gratis frites en snacks had. 

Bomenbuurt viert feest
door Rieny van Nistelrooij

Natuurlijk was er ook een officieel moment. 
Allereerst hield Rieny van Nistelrooij namens de 
werkgroep een toespraak, waarin ondermeer 
de vrijwilligers en de sponsors bedankt 
werden. De officiële opening werd gedaan 
door burgemeester Herman Klitsie, die een 
toespraak hield en daarna geholpen door twee 
buurtbewoners, Gerard de Rooij en Joep van 
Nistelrooij, een mooie boom wist te planten. 

Voor en na de opening was er een optreden 
van Noud Bongers, waar positieve reacties 
op waren. Tijdens de feestavond trad de 
band 'Vanavond niet schat' op, die het 
aanwezige publiek goed wist te vermaken. Er 
werd volop geswingd en meegezongen. 

Aan het eind van deze geslaagde dag/avond namen 
diverse mensen nog een frietje en gingen naar huis. 

Maar zo'n feest is natuurlijk pas klaar als er 
opgeruimd is. Gelukkig waren de volgende ochtend 
weer volop mensen aanwezig om de materialen 
en de tent weer op te ruimen en af te breken.

Al met al een gezellige opening, waarbij 
de buurt de organiserende buurtbewoners 
goed ondersteund heeft. 



Rozenstraat wint 
Klimaatstraatfeest
door Carla Pronk

Een aantal bewoners van de Rozenstraat heeft mee 
gedaan aan het Nationale Klimaatstraatfeest en...
dat ze hebben dus een straatfeest gewonnen! 
Naar aanleiding van het initiatief van Marian 
Verschoor, die in alle brievenbussen in de straat een 
flyer heeft bezorgd met de vraag om mee te doen 
om voldoende klimaatpunten te verzamelen, hebben 
zich uiteindelijk 15 bewoners ingezet voor een feest 
in de straat.

In totaal 
500 straten 
in Nederland 
hebben 
meegedaan 
en wij (met 
15 gezinnen) 
eindigden 
toch nog op 
de  

112e 
plaats. 
Dus... 
feest!

Op 16 mei jl. was het zover: met koffie, cake, 
limonade, chips, snoep en diverse spelletjes 
voor de kinderen was het vanaf 12.00 uur hett 
begin van een gezellige dag. De gezamelijke 
barbeque met een drankje ging er goed 
in. Net als de zelfgemaakte salades.

Het kletsen over het klimaat werd uiteindelijk 
overstemd door de muziek, maar daarom was het 
ook een groot succes. Niet iedereen die mee heeft 
gedaan, is op het feest geweest. Maar van de 
andere kant hebben ook mensen die in de straat 
wonen en elkaar nog niet kenden, zich nu laten zien. 

Het was een droge, gezellige, klimatologische dag!
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KinderVakantieWerk Oss-Zuid
door William van Oers

Beste kinderen,

Van 25 t/m 28 augustus is er weer de 
KinderVakantieWeek in Oss-Zuid. Kinderen 
van 5 t/m 11 jaar zijn hier van harte welkom.

Het thema blijft nog even geheim, maar het zal 
vast en zeker een leuke belevenis gaan worden. 
Samen hutten bouwen van pallets, verven, 
op pad en nog veel meer. Wil jij hier graag bij 
zijn? Kom dan naar de inschrijfdagen begin 
juli. De kosten bedragen 8 euro per kind.

Inschrijfdagen: 
1 en 7 juli van 18.30-20.30 uur 
4 juli van 14.00-15.30 uur 
De inschrijvingdagen worden gehouden in 
onze KVW-unit aan de Kloosterstraat 11.

Vrijwilligers 
Tevens zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. Ben 
jij 16 jaar of ouder en heb je interesse om mee te 
doen? Dan kun je contact opnemen met William van 
Oers, telefoon 647259 (na 18.00 uur).  
Het is niet mogelijk om kinderen 
telefonisch op te geven.

Tot ziens op de inschrijfdagen, 
KinderVakantieWerk Oss-Zuid
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Gezocht: Vrijwilligers voor 
BOODSCHAPPENDIENST
door Anya van Lieverloo, Project coördinator RIGOM

Heeft U één maal per week tijd om 
boodschappen te doen voor ouderen? 

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers 
die het leuk vinden om boodschappen 
te doen voor ouderen. 

De Boodschappendienst is bedoeld voor senioren 
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.

Soms willen de ouderen even mee boodschappen 
doen zodat ze even onder de mensen komen en 
buiten een luchtje kunnen scheppen. Het gaat 
hier om wekelijks terugkerende boodschappen.

De Boodschappendienst is een vorm van praktische 
dienstverlening die  RIGOM in samenwerking 
met de ouderenorganisaties uitvoert.

Belangstellenden kunnen zich melden bij RIGOM, 
tel. 653232, Anya van Lieverloo, Project coördinator. 
Mailen kan natuurlijk ook: avanlieverloo@rigom.nl.

Het bedraagt per kind maximaal € 225 per jaar 
en wordt rechtstreeks aan de vereniging of winkel 
betaald. De aanvraag voor een bijdrage uit het 
fonds kan vanaf 8 juni. Alleen personen die 
betrokken zijn bij de dagelijkse begeleiding van een 
kind kunnen een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld 
een leraar, buurtwerker, jongerenwerker, 
jeugdhulpverlener of maatschappelijk werker. 

Meer informatie

Stichting Leergeld Oss en Centrum Jeugd & 
Gezin zijn partners van de gemeente Oss. Deze 
organisaties helpen hoe dan ook bij het verstrekken 
van informatie en het indienen van aanvragen. 
Meer informatie over het Jeugdsportfonds, de 
spelregels voor het kind en de contactgegevens 
van de partners zijn te vinden op www.oss.nl/
jeugdsportfonds. Meer informatie over aanvragen, 
is te vinden op www.jeugdsportfonds.nl/brabant.

Collecte De Sportclub
door Toine Pas, voorzitter De Sportclub

In de week van 29 maart tot en met 4 april zijn 
leden van Stg. De Sportclub, een sportvereniging 
voor mensen met een verstandelijke beperking 
in de wijk aan de deur geweest voor de jaarlijkse 
collecte van het Fonds Gehandicaptensport. 

Net als vorig jaar zijn onze collectanten 
(sporters met een verstandelijke beperking 
met een vrijwilliger) met de collectebus bij 
u aan de deur geweest. Daar werden zij 
vaak gastvrij en royaal ontvangen.

Na het leegmaken van alle bussen kon de  
penningmeester uiteindelijk bekendmaken  
dat er € 736,19 was opgehaald. 
Een recordopbrengst!

Een kwart van dit bedrag mag De Sportclub 
besteden voor de aanschaf van nieuwe materialen, 
het laten volgen van cursussen voor vrijwilligers en 
het organiseren van leuke sportactiviteiten voor de 
sporters.  
Het andere deel wordt door het 
Fonds Gehandicaptensport gebruikt 
voor informatie, sportactiviteiten, 
aanpassingen, opleidingen enzovoort.

Namens alle sporters en vrijwilligers wil ik u allen 
bedanken voor uw financiële bijdragen en we 
hopen uiteraard ook volgend jaar op uw steun.

De samenwerking tussen het Jeugdsportfonds 
Brabant en de gemeente Oss gaat 4 juni van 
start. ‘De gemeente Oss wil alle kinderen gelijke 
kansen geven in sport. Hiervoor zetten wij de 
zogenaamde Aboutaleb-gelden in en ondersteunen 
een Jeugdsportfonds. Kinderen, waar de financiële 
thuissituatie het niet toelaat, krijgen zo een kans om 
te gaan sporten,’ vertelt Chris Ermers, wethouder 
Sportzaken. ‘Geen ingewikkelde procedures, 
gewoon ervoor zorgen dat zij een paar uur per week 
achter een bal aan kunnen rennen, op volleybal 
gaan, of baantjes kunnen trekken in het zwembad.’

Werkwijze Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds Oss biedt kinderen uit 
Oss, in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, de 
kans een sport te beoefenen. De financiële 
bijdrage uit dit fonds is voor de contributie aan 
een sportvereniging en/of voor sportattributen.

Alle kinderen in Oss moeten kunnen sporten



Schering-Plough Burenavond 
door Mia Keijzers

Tijdens de burenavond op donderdag 23 april 2009 
werd een aantal geïnteresseerde omwonenden 
door Rob Prins, Site Coordinator Schering-Plough 
Oss, bijgepraat over de recente ontwikkelingen bij 
het bedrijf. Monique Mols van de afdeling Global 
Communications illustreerde dit met een aantal  
krantenartikelen. Er was volop gelegenheid tot het 
stellen van vragen.  
De avond werd op ongedwongen wijze afgesloten 
onder het genot van een drankje en een hapje.

Voor vragen en meldingen kunt u contact opnemen 
met de afdeling Bedrijfsbeveiliging, tel. 662392.

Van harte proficiat, 
omdat het geheel onverwacht 
Hare Majesteit heeft behaagd ...
door Peter Battes

In voorgaande jaren besteedde de Zuiderpost 
telkens na Koninginnedag (en incidenteel ook 
weleens door het jaar heen) aandacht aan de 
uitreiking van de Ridderordes voor bijzondere 
bewoners en bewoonsters van onze wijk. Bijna 
steeds was het voor de te ridderen persoon een 
volslagen verrassing om opeens naar voren te 
worden geroepen, te worden toegesproken door 
de Burgemeester, en eens extra in het zonnetje te 
worden gezet. Een zeer bijzonder moment dat bij 
de betrokkene en diens familie, collega’s, vrienden 
en bekenden nog heel lang in hun geheugen 
gegrift staat. Veelal belden wij de betrokkene 
naderhand en wij lieten hem/haar dankzij enkele 
interviewvragen aan het woord in onze wijkkrant.

Nog veel bijzonderder moet het geweest 
zijn dat onze Burgemeester, de heer 
Herman Klitsie zelf, verrast werd door de 
komst van onze Brabantse Commisaris 
der Koningin, mevrouw Hanja May-
Weggen. Om nu zélf te worden geridderd 
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In de verschillende media (kranten, 
etc.) werd hier ruimschoots 
aandacht aan besteed. 

Voor onze redactie is deze bijzondere 
gebeurtenis aanleiding om de heer 
Burgemeester Mr. H. Klitsie allereerst 
van harte te feliciteren met deze 
koninklijke onderscheiding, niet alleen 
namens de redactie van de Zuiderpost, 
maar ook namens de Wijkstichting 
en de Wijkraad van Oss-Zuid.

Jongerensoos The Final Touch:  
Ferry Vullings, 06-20010645, ferry.vullings@

gm
ail.com
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