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Redactionele column

'Maar, eh... 't komt goed!'
door Peter Battes 

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar na een 
behouden thuiskomst en een goed bestede vakantie is 
het alledaagse leven inmiddels voor de meesten van ons  
weer terug gekeerd. 

Deze keer ontvangt u een extra dikke aflevering van 
de Zuiderpost, omdat wij het exclusieve interview 
met Burgemeester Herman Klitsie nagenoeg in 
z'n geheel hebben geplaatst. Tijdens het interview 
werd nog eens extra zijn grote betrokkenheid 
bij het wel en wee van onze wijk bevestigd.

Wij onderstrepen van 
harte de gemeentelijk 
actie 'Ons-kent-ons'. 
Teveel immers leeft 
men vaak geheel 
langs elkaar heen in 
de buurt. een minimale 
verstandhouding 
onderling kan immers 
bijdragen aan een 
bepaald gevoel van 
vertrouwdheid en 
veiligheid in ieders 
directe woonomgeving.

Binnenkort zien wij 
huis-aan-huis de 
precieze informatie 
tegemoet over 
het gebruik van 
de ondergrondse 
containers. 
Binnenkort volgt 
ook informatie over het 'Wijkplan Oss-Zuid' 
(in wording). Een verslag over de gehouden 
bijeenkomsten vindt u verderop in dit nummer.

Helaas moeten wij – een jaar na het eerste, zeer 
geslaagde Hazenakkerfestival – melden dat het niet 
gelukt is om dit evenement dit jaar – zelfs niet in mini-
formaat – weer op de planken te krijgen. Echter, wij 
hebben volop plannen om komend jaar weer een 
wijkoverstijgend muzikaal ontmoetingsfeest op deze 
ideale locatie neer te kunnen zetten. Met een beetje 
goede wil, goede samenwerking en voorbereiding, én 
enige financiële ruggesteun, moet dit zeker mogelijk zijn.

Vanaf dit nummer willen wij in elke editie een spreuk of 
gezegde plaatsen om u te verleiden tot een moment van 
beschouwing. Suggesties van uw zijde zijn uiteraard ook  
welkom.

Wij hopen dat u – net als wij – het komende najaar weer 
met veel enthousiasme tegemoet ziet. Met nog een restje 
aan zomers weer gaan we genieten van een mooie  
'Indian Summer'.
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Dat verdient een 
bloemetje...
Helaas hebben in de afgelopen 
periode zowel Wilma van 
Nieuwenhuizen als Jan de 
Munnik besloten hun functies 
binnen Wijkraad en Wijkstichting 
Oss-Zuid neer te leggen. We 
zullen hun bijdragen missen.

Wilma en Jan, hartelijk bedankt voor alles wat 
jullie in de afgelopen jaren voor de wijk gedaan 
hebben. We hopen jullie nog vaak te ontmoeten. 

Oss in cijfers 
2008/2009 
Handig om te weten! Het 
nieuwste boekje 'Oss in 
cijfers' is weer uit. Het 
boekje is bedoeld als 
eerste informatiebron 
voor veelgestelde vragen 
over de feitelijke situatie 
van Oss. 
Meer informatie over Oss 
is terug te vinden op de 
gemeentelijke website 
www.oss.nl/ossincijfers.

Nog vragen of suggesties 
naar aanleiding van de 
uitgave of website Oss 
in cijfers? Neem dan 
per e-mail contact op 
met team Onderzoek & 
Statistiek: O&S@oss.nl.
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Hoe heeft u het ervaren om nu zelf – geheel 
onverwacht – een Ridderorde opgespeld te 
krijgen, zodat er een rolomkering optrad? U werd 
nu zelf toegesproken, zoals u dat gewend bent 
anderen te doen, een 'omgekeerde orde' dus!

'Ik was bezig op de dag voor Koninginnedag, zoals in 
heel Nederland gebruikelijk is, met het uitdelen van 
de lintjes. Wij doen dat altijd in Klooster Bethlehem in 
Haren, omdat dat zo'n mooie ambiance, zo'n goede 
sfeer heeft. Dan drinken we oranjebitter, we zingen 
het Wilhelmus en dan kan ik even naar buiten om een 
sigaartje te roken. Toen zei mijn cabinetschef dat ik nog 
even moest blijven, want ik wilde van het podium af 
stappen. Ik dacht dat ik het Wilhelmus in moest zetten, 
want ik heb een redelijk krachtige stem. Maar toen 
ging de deur open en kwam de Commissaris van de 
Koningin met Jules Iding binnen en wat vrienden. Dus 
ik dacht: nee hè, nou ben ik aan de beurt. Het was een 
complete verrassing. Toen was ik zelf onderwerp van het 
gebeuren. Dat voelt heel goed. Daar ben ik heel eerlijk 
in. Ik hoop dat, als ik mensen onderscheid, ze hetzelfde 
gevoel hebben. Het deed me echt goed om zo uit de 
mond van de Commissaris te horen dat gewaardeerd 
wordt wat ik in de loop der jaren vanuit mijn functie, 
maar ook buiten mijn functie, voor de gemeenschap heb 
gedaan. Ja, dat streelt je gewoon. Als dat dan afgesloten 
wordt met: "Het heeft Hare Majesteit behaagd …" en je 
bent dat zelf, dan loopt er wel een rilling door je lijf, ja.'

'Mijn vrouw wist ook van niets. Het is voorbereid 
door mensen hier intern en door het Cabinet van de 
Commissaris. Ze hadden ervoor gekozen om met 
mijn oudste dochter contact te leggen en zij heeft het 
voor zichzelf gehouden. Ik kan me voorstellen dat ze 
daarvoor gekozen heeft, omdat ze niet meer thuis. Ze 
heeft dat perfect met de mensen hier georganiseerd. 
Het was een volstrekte verrassing. Maar achteraf, 
ja achteraf, snap ik nu ineens een aantal dingen. 

In gesprek met 
burgemeester 
Herman Klitsie
door Peter Battes en Mia Keijzers

Als gebruikelijk vond ook dit jaar op 29 april het 
traditionele uitreiken van de Ridderordes plaats. Een 
plechtige en voor de betrokkenen verrassende en 
onverwachte gebeurtenis om te worden toegesproken 
en, omdat "het Hare Majesteit heeft behaagd…", 
de daarbij behorende versierselen opgespeld en 
overhandigd te krijgen. Deze jaar werd onze Burgemeester, geheel onverwacht, zelf geridderd. Herman 
Klitsie kreeg de Ridderorde van Oranje-Nassau uit handen van mevrouw Maij-Weggen, Commissaris 
van de Koningin in Noord-Brabant. Aanleiding voor onze redactie om hem enige tijd later te vragen 
hoe hij dit heeft ervaren. Ook al omdat hij inmiddels al weer enige jaren in onze wijk woonachtig is. 
Verder heeft het College van B&W in het voorjaar een werkbezoek aan de wijk afgelegd en wordt er 
naarstig gewerkt aan het Wijkplan Oss-Zuid. Redenen genoeg dus voor het volgende gesprek.

Want normaal gesproken is het om half twee afgelopen 
en dan plant mijn secretaresse de middag gewoon 
vol met afspraken, want het is gewoon een werkdag. 
De dag erna is pas Koninginnedag. De afspraken 
die in de agenda stonden, verdwenen in de loop van 
de weken. Achteraf zeg ik: nou snap ik het, dat die 
agenda leeg bleef, om me die middag beschikbaar 
te houden. Toen – op dat moment – had ik het 
gewoon niet door dus. Het was heel bijzonder. Heel 
leervol ook, moet ik zeggen. En het heeft mij goed 
gedaan. Ik vind het heel leuk. Het gebeurt niet veel 
dat een burgemeester die nog volop in functie is, een 
onderscheiding krijgt. Het gebeurt wel vaak bij een 
afscheid. En dat maakt het wel extra glansrijk.'

Hoe ervaart u het om als betrokken, maar neutrale, 
prominente wijkbewoner al zoveel jaren – we 
schatten 6 7 jaar – in Oss-Zuid te wonen? Hoe 
kijkt u tegen onze wijk aan als leefomgeving?

'Ja, ik ben in 2001 burgemeester geworden en in 
september 2002 zijn we in Oss-Zuid gaan wonen. Dus 
dat wordt in september 7 jaar. Ik ben natuurlijk ook met 
een echte wijkbewoonster getrouwd en die ervaart de 
wijk natuurlijk nog veel meer dan ik, omdat ze echt in die 
wijk verkeert, er met het hondje wandelt en contacten 
heeft, haar boodschappen doet. Dat doe ik veel minder, 
maar ik blijf er wel mijn vrije tijd doorbrengen. Ik moet 
zeggen: we zijn zeer tevreden wijkbewoners. We vinden 
dat we in een fijne wijk wonen. En we wonen zelf perfect: 
als we een kwartiertje de ene kant op lopen, dan zitten 
we in de bossen en als we iets verder gaan, zitten we 
in een natuurgebied; als we een kwartiertje de andere 
kant op gaan, dan zitten we midden in de stad en bij het 
station.  
Het is allemaal heel nabij en toch heb je het gevoel dat 
je in een heel rustige wijk woont aan de buitenkant van 
een stad. Met veel groen en met leuke contacten ook 
in de wijk. Overigens is het een multiculturele wijk.' 
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'We zitten echt nog in die oude Zeeheldenbuurt en over 
het algemeen zijn de verhoudingen en de contacten 
heel goed. Wij hebben ook onze contacten. Je voelt 
je niet alleen in de wijk, je voelt je samen in de wijk. 
Ja, het is een mooie wijk om te wonen. Dus als 
wijkbewoner: een dikke voldoende voor Oss-Zuid.'

En als u het nou vergelijkt met zoveel jaar geleden?

'De straten krijgen allemaal een opknapbeurt [Vernieuwing 
van bestrating, trottoirs, etc. – noot redactie] We vonden het 
al een mooie wijk, maar het wordt met de jaren alleen 
maar beter. De wijkvernieuwing in de Zeehelden 1 
heeft geweldig uitgepakt. En ook die straatvernieuwing. 
Dat wil niet zeggen dat het slecht was. Zo ervaren 
wij dat als wijkbewoner niet. Wij zeggen: het was 
goed en het wordt er alleen maar beter van.'

De wijk Oss-Zuid bestaat uit woningen, maar ook uit 
industrie – een mengeling dus van bebouwing. 

'Ja, de bedrijven, dat maakt Oss-Zuid inderdaad 
bijzonder. We zitten er ook niet zo ver vandaan. Maar we 
hebben het goed naar onze zin in de wijk. Daaruit kunt u 
opmaken dat we de nabijheid van de industrie absoluut 
niet als storend ervaren. Hoewel er af en toe weleens een 
stinkende wind waait en daar ben ik niet blij mee, maar 
dat is niet elke dag, dat is incidenteel. Dat is het enige 
moment dat je beseft dat je niet zo ver van de industrie af 
woont.'  
'Op andere momenten ervaar je juist rust en stilte, 
zoals afgelopen zondag toen we in onze tuin zaten. 
Dat is toch ook Oss-Zuid. Zo hoor je ook weleens het 
gejuich als in het voetbalstadion gescoord wordt, of de 
motorcross, afhankelijk van hoe de wind staat. Toch 
hoort dat er ook een beetje bij. Er is zoveel te doen 
in die wijk, buiten het wonen. Ik vind dat onderdeel 
uitmaken van de diversiteit van de wijk. Ik vind het ook 
erg harmonieus allemaal. Het is niet zo dat het ene teveel 
domineert boven het andere. Er is dus best balans.'

En wat vindt u van het aanbod qua winkels in de wijk?

'Dat is verbeterd. Toen wij er kwamen wonen, zongen wij 
ook in koor mee: er mag eigenlijk best een super komen. 
En dat is gebeurd. Dat geeft wat meer levendigheid, wat 
meer drukte. Het is toch wel een welkome voorziening 
als buurtbewoner. Van de andere kant zitten we zo 
dicht op de stad dat we het nooit echt als gemis hebben 
ervaren, dat er een aantal dingen niet waren. Maar nu 
het er wel is, is het wel comfortabel. We konden ook wel 
snappen dat een aantal bewoners, zeker als ze moeilijk 
ter been zijn, moeite hebben met het vervoer, iets misten 
in de wijk. Daarom is het goed dat het er gekomen is.'

Wat viel u het meest op tijdens het recente werkbezoek 
van het College van B&W aan Oss-Zuid?

'Dan moet ik een sprongetje maken naar mijn functie. 
Tot nu toe heb ik gesproken als wijkbewoner, maar dat 
werkbezoek was echt als bestuurder. Wij doen dat in de 
hele gemeente.  
Alle dorpen en wijken willen we 2 keer doen in een 
'regeerperiode'. Dus daar hoort Oss-Zuid ook bij. 
Meestal hebben we daarover goed overleg met 
de Wijkraad, hoe we zo'n wijkbezoek inrichten.

We hebben altijd zoiets van: we willen zoveel mogelijk 
zien en zoveel mogelijk contacten met burgers hebben. 
Dat is het eerste wat we vragen.  
Aan de andere kant willen we niet alleen de ellende zien 
– overigens mag dat wel, want daar zijn we ook voor –, 
maar je moet ons ook de mooie dingen laten zien, zodat 
we een evenwichtig beeld krijgen. Dan krijg je een goede 
blik op de wijk. Nou ken ik Oss-Zuid wel, maar het gaat 
erom dat we dat in alle wijken en dorpen willen. 
Ik moet zeggen: de Wijkraad Oss-Zuid had het prima 
gedaan, had een goed programma in elkaar gestoken. 
En dan zie je inderdaad – wat ik ook als wijkbewoner 
vind – dat Oss-Zuid een hele mooie wijk is, waar veel 
wijkbewoners iets hebben met hun wijk: er niet alleen 
wonen, maar er zich thuis voelen; de gemeenschapszin; 
veel met elkaar doen, ook in multicultureel verband. Heel 
veel culturen treffen elkaar in vreedzame coëxistentie. 
Hier zie je dat de verschillende culturen elkaar 
bewust opzoeken en dingen met elkaar initiëren, een 
gezamenlijke maaltijd, contacten. En het werkt.  
Dan zeg ik: dit is inderdaad een 4-5-sterrenwijk.' 

'Er zijn ook knelpunten. We zien dat de wijk floreert.  
We zien dat wijkbewoners iets hebben met hun wijk, 
ook veel doen in hun wijk, onderlinge contacten hebben, 
ook gezamenlijk iets ondernemen in hun wijk. Als er dan 
problemen zijn, duiken ze er ook gezamenlijk op. Dat zie 
je ook bij het Zuiderpark. Daar komt de hele buurt dan 
tegen in opstand. Maar dat niet alleen: men bedenkt ook 
alternatieven en men gaat in gesprek en voert actie. Dat 
is goed. Dat is heel goed. Dat bevordert de samenhang 
en de sfeer in de wijk. Dan heb je wel een probleem als 
bestuurder. We gaan daar heel serieus mee om.  
Burgers denken dan: burgemeester en wethouders 
zijn geweest en dan is het morgen opgelost, want nu 
hebben ze het zelf gezien. Ja, zo werkt het helaas 
niet. Wij zouden zelf ook wel eens wat sneller willen, 
maar het vraagt vaak toch wat meer tijd omdat je extra 
moet overleggen en wat dingen moet regelen. Soms 
kosten dingen ook geld en dat ligt niet altijd op de 
plank hier. Dus dan moeten we gaan kijken waar we 
het geld vandaan kunnen halen. Dus het kost vaak 
wat tijd, maar ik kan u verzekeren: wat we afspreken 
in zo'n wijk en wat we zien in zo'n wijk, daar doen we 
wat mee. Ik weet dat wethouder Hendrik Hoeksema 
daar heel druk mee bezig is om dit op te lossen. 
Ik hoop dat het na de vakantie geregeld wordt.' 
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In welke 
opzichten zou de 
leefbaarheid en 
betrokkenheid van 
de wijkbewoners 
bij hun directe 
leefomgeving e.d. 
nog verbeterd 
kunnen worden? 
Denk bijvoorbeeld 
aan de actie 'Ons 
kent Ons' of het 
Hazenakkerfestival 
van vorig jaar. 

'Maar wat denkt u 
van het ijs? Dat was 
toch ook geweldig! 
Fantastisch! Als je 
daar naartoe ging 
of je kwam er langs, 

dat was geweldig! Als je het hebt over ontmoeting! Je zag 
daar gewoon van alles gebeuren. Daar heb je haast niks 
voor nodig. Het vriest en – boem – het loopt daar vol en 
het werkt. Geweldig!' 
'En dat bereik je ook met zo'n festival. Het is steeds meer 
nodig om de ontmoeting en het contact te stimuleren, 
omdat het in de dagelijkse situatie steeds minder gebeurt. 
Willemien vertelt dat weleens. Ze loopt elke dag wel 
anderhalf uur met de hond en ze groet iedereen. Het is 
opvallend dat een aantal mensen spontaan goedemorgen 
zegt en zelfs een praatje maakt, maar ook een aantal 
mensen niet. En wat kost het om mensen te groeten. 
Het hoeft niet verder te gaan, alleen maar iemand te 
groeten. Dat geeft al een bepaald gevoel. Dat je respect 
hebt voor elkaar, dat je elkaar ziet, dat is goed voor een 
samenleving zoals waarin wij leven. Dat je elkaar wil 
groeten, daar zit verder niets aan vast. Dat geeft een 
beetje vertrouwdheid, een beetje warmte.  
Gelukkig groeten nog heel veel mensen terug, maar 
er zijn er ook best een aantal die niets zeggen.'

En wat vindt u van een opstapje als de straatspeeldag?  
Dat kan een aanleiding worden om in de buurt iets te  
organiseren.

'Ja inderdaad, het begint met een clubje mensen dat 
van alles doet voor een straatspeeldag. Dan is er een 
club die helpt om het op te bouwen. Dat clubje vindt 
elkaar, is samen bezig. Eerst voor de kinderen, dan 
misschien een barbecue, en voor je het weet, is de buurt 
samen. Dat is geweldig. Dat zie je ook gebeuren. Je 
hebt er maar een paar nodig in een buurt die dat willen 
doen, die de moeite nemen om het te organiseren, 
om even de deuren langs te lopen. Dat soort mensen 
– die overigens goud waard zijn – zijn nodig om de 
samenhang in stand te houden. Dat hoort ook bij het 
wonen, het fijn wonen in een buurt. Niet alleen dat je een 
mooi huis hebt, maar dat je elkaar ook kent. En ik moet 
zeggen: dat valt op Zuid niet tegen! In andere buurten 
gaat het wat moeizamer. Het heeft er waarschijnlijk ook 
mee te maken dat er nogal wat mensen zijn die al lang 
wonen in Oss-Zuid, echt iets hebben met die wijk.'

'Ik vind wel, als je 
zo'n wijkbezoek aflegt 
en te horen krijgt als 
bestuurder waar de 
bewoners mee zitten, 
dat je dan van goeden 
huize moet komen, 
wil je dat ontkennen. 
Ik denk: de grootste 
deskundigheid over 
de wijk woont in de 
wijk. Als de bewoners 
daar zeggen: dit bevalt 
ons niet en dit moet 
anders, dan hebben ze 
eigenlijk per definitie 
gelijk. Wie weet het 
beter dan de mensen 
die daar wonen?' 

'Je moet dan wel 
bekijken of de oplossing zich wel zo gemakkelijk aandient 
en of het dan wel makkelijk te regelen is, want we 
hebben meer problemen in de wijk en meer zaken in 
de stad. Dan moeten we weleens afwegen en wat het 
zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Dus dat kan 
weleens wat tijd kosten, voordat je elkaar vindt, maar 
dat is nooit vanuit de houding van jullie hebben ongelijk 
of we gaan bewijzen dat het niet klopt. Bij twijfel moet 
je er altijd vanuit gaan: als de buurt iets vindt, dan is 
het zo. Het wordt wat moeilijker als men een verdeeld 
inzicht heeft. Dan zit je in een dilemma als bestuurder, 
want dan is er aan de ene kant een groep bewoners die 
een bankje weg wil hebben, en aan de anderen kant 
een groep die het wil houden. Dan kan het weleens 
langer duren voordat je er met elkaar uit bent.'

'Wij overleggen ook altijd met de professionals. Die kijken 
dan of er daadwerkelijk sprake is van dreiging. Wordt 
er veel gebeld, dan wordt dat geregistreerd. Anders is 
dat niet objectief vast te stellen. Dan is er altijd nog de 
subjectieve ervaring, het gevoel. Dan vind ik het vooral 
de rol van bestuurders om te proberen die objectieve 
constatering – een feit is een feit – en het gevoel wat men 
in de buurt heeft, naar elkaar toe te brengen. Dat je de 
objectiviteit niet negeert, maar zeker ook niet het gevoel 
negeert.  
Als bestuurder moet je daar een antenne voor hebben. 
Dat is een hele lastige, om dat goed af te wegen, maar 
dat is ook het leuke ervan. Dat vraagt om discussie, om 
nadere afweging, nog eens opnieuw bekijken. Het kan 
dan ook wat tijd vragen voordat je iedereen het goede 
gevoel geeft, om mensen naar elkaar toe te brengen, 
om met ieders belang rekening te houden: met mensen 
die een onveilig gevoel hebben, maar ook met het feit 
dat een wijk er ook is om te ontmoeten en elkaar tegen 
te komen. Ook als je onder de 20 bent, of onder de 15, 
mag je elkaar ontmoeten. En dat doe je op je eigen 
manier. Dat hoort in een wijk ook te kunnen. Je kunt geen 
verbod opleggen voor mensen onder de 15 om elkaar 
te ontmoeten en elkaar te zien. Dat moet je proberen al 
passend en metend, al pratend bij elkaar te brengen. Het 
slaan van die brug, dat is de opdracht van bestuurders.'



ZUIDERPOST SEPTEMBER 2009 NR. 177 – PAGINA 6

Even tussendoor: zijn er nog plannen voor 
een kunstwerk op de nieuwe rotonde in de 
Nieuwe Hescheweg die pas geopend is?

'Nee, daar is mij niets van bekend. Overigens 
zijn we daar ook wel terughoudend in. Het is 
niet zo dat we denken dat we op elke rotonde 
in de gemeente iets neer moeten zetten.'

Wat hebt u gemist in dit interview? Wat wilt u ons 
aan het einde van dit interview nog meegeven?

'Als bewoner van de wijk heb ik het gevoel dat ik wel 
de dingen heb kunnen zeggen die ik wilde zeggen. 
Als bestuurder kun je blijven praten natuurlijk.' 

'Wat ik wel als wijkbewoner kwijt wil – dat is echt als 
wijkbewoner – dat is, dat ik het jammer vind als de 
Kerstmarkt niet meer doorgaat. Dan heb ik het niet 
over de vorm waarin, maar dan gaat het mij over het 
gebeuren op zich. Ik maak niemand een verwijt, maar 
ik vind dat de winkeliers samen met de Wijkraad of 
een aantal actieve bewoners toch in staat moeten zijn 
om met de Kerst iets met sfeer, iets met ontmoeting, 
in relatie tot de bedrijvigheid, tot stand te brengen. 
Ik heb de Kerstmarkt een paar keer mogen openen 
en ik vond het heel sfeervol. Daarom vind ik het als 
wijkbewoner – nogmaals: niet als bestuurder, maar als 
wijkbewoner – heel jammer dat het dreigt niet meer te 
gebeuren. Kijk, je moet er niet aan meedoen, omdat je 
eraan wilt verdienen en het geeft natuurlijk wat overlast 
wat betreft het parkeren en zo, maar het gaat over 
de sfeer, de ontmoeting, de verbinding met de wijk. 
Zowel voor de bewoners als voor de ondernemers, 
want dat zijn ook wijkbewoners. Het zijn van die kleine 
dingetjes die toch leuk zijn in een wijk, laten we eerlijk 
zijn: straatspeeldag, zo'n openingsfeest, en dan zo met 
Kerst – een vuurkorf, glühwein, een stukje muziek, een 
paar kraampjes met kerststukjes – dat is toch leuk!'

En wat te denken van een kerstboomverbranding 
op het voetbalveld richting Heesch?

'Er worden op verschillende plaatsen in Oss 
kerstboomverbrandingen georganiseerd, o.a. in 
Berghem. Onder toezicht van de brandweer worden 
daar de bomen verbrand. Het is dan een en al muziek 
en gezelligheid daar. Het kan. Maar dat zijn typen 
activiteiten die nooit van de gemeente uit zullen gaan.' 

'In grote steden is zo'n traditie weleens opgebouwd 
om te voorkomen dat er rotzooi getrapt werd. Gelukkig 
hebben wij daar niet zo'n last van. De politie heeft het 
hier in een normaal uitgaansweekend drukker dan 
met oud en nieuw. Dat wou ik zo maar houden.'

Bij het afsluiten van het interview:

'Ik heb alles kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. 
Tot zelfs mijn wens van een Kerstmarkt toe.'

Burgemeester Klitsie, hartelijk bedankt voor uw 
medewerking aan dit interview. Wij stellen het zeer 
op prijs dat u zoveel tijd hiervoor heeft vrijgemaakt 
en uw betrokkenheid met het wel en wee in Oss-
Zuid tot uitdrukking hebt gebracht. Nogmaals 
onze dank en nogmaals onze felicitaties.

Er worden op het moment ideeën gevraagd voor 
activiteiten om de integratie te bevorderen tussen 
Oss( Zuid) en Lith. Hebt u daar ook ideeën over?

'We laten dat helemaal aan bedenkers van concepten 
en organisatoren van bestaande evenementen 
over. We dagen ze alleen wel uit om aan de slag 
te gaan met de formule van die integratie. Het 
gevoel dat Lith straks ook opgenomen is in Oss, 
kun je bevorderen door contacten over en weer.' 

'Waar we het net op het niveau van de buurt ook over 
hadden, dat kun je ook op het niveau de stad en de 
dorpen betrekken. We vragen, als je al een evenement 
organiseert elk jaar, om eens te kijken of je dat element 
er in kunt bakken, bijvoorbeeld door de formule iets 
bij te stellen. Of je bedenkt gewoon een heel nieuw 
evenement, waardoor je ook die samenhang, dat 
samenzijn, dat naar elkaar toe groeien, bevordert door 
contacten, door mensen naar elkaar toe te halen. Dan 
gaat het niet alleen om de mensen die het organiseren, 
maar ook om de mensen die komen kijken. Daarmee 
groeit het wij-gevoel: we doen het toch maar met 
elkaar hier. We dagen echt de organisatoren uit om die 
verbindingen te maken. En, als wij erin geloven, dan 
zijn we best bereid zo'n initiatief te ondersteunen, ook 
financieel. Maar het moet wel vanuit de gemeenschap 
komen. En dat kan van alles zijn: laat 1000 bloemen 
bloeien. Het kan een serie zijn, het kan eenmalig zijn, een 
activiteit op verschillende plekken, voor de hele gemeente 
of in gedeeltes, voor bepaalde groepen of gericht op 
een specifiek terrein zoals sport, cultuur, muziek, kunst, 
noem maar op. Daar liggen allerlei mogelijkheden.'

Gesproken wordt over mogelijkheden om bijvoorbeeld 
de formule van het Hazenakkerfestival – meer volgens 
het oorspronkelijke idee – tot een podium te maken voor 
de verschillende wijken en kernen van de gemeente 
Oss, inclusief Lith, met de nadruk op het aspect 
ontmoeting. Een andere optie zou kunnen zijn een 
uitgebreide variant op de fietstocht langs verschillende 
buurthuizen, zoals die al eens heeft plaatsgevonden.

'Je hebt mensen nodig die met ideeën komen, die 
dingen kunnen bedenken, en je hebt mensen nodig 
die gaan rennen, die van alles gaan doen en een 
goed netwerk hebben, goede contacten hebben, ook 
eens hier of daar een sponsortje kunnen strikken. En 
op die manier krijg je het dan voor elkaar. Dan doet 
het er eigenlijk niet toe, vind ik, wie het bedacht heeft 
en wie het gemaakt heeft. Als het werkt, dan heb je 
daar gezamenlijk de eer van. Als het maar gebeurt!'
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Straatspeeldag 2009
door Ellen Bloks

Op woensdag 10 juni jl. heeft ook in Oss-Zuid wederom 
de Nationale Straatspeeldag plaatsgevonden. 
Van 14.00 tot 17.00 uur waren enkele straten 
afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder 
gevaar op straat konden spelen. Met de Nationale 
Straatspeeldag kunnen de straten aandacht 
vragen voor onveilige situaties in de buurt.

In Oss-Zuid hebben de volgende straten deelgenomen 
aan de Nationale Straatspeeldag: Tulpstraat, 
Rozenstraat, Van Speijkstraat, Beukenstraat, Emmalaan 
en Irenelaan. Dankzij de inzet van de vrijwilligers uit de 
hiervoor vermelde straten en dankzij het mooie weer 
is deze Straatspeeldag een enorm succes geworden. 

Je kunt meer dan je denkt!

Festival van het Leren 2009
Tijdens dit landelijk evenement, van zaterdag 12 t/m  
vrijdag 18 september, wordt informatie 
gegeven over leren en werken. 

Het is bedoeld voor iedereen die zich op een 
of andere manier verder wil ontwikkelen: van 
een leerzame sociale activiteit tot en met het 
volgen van een cursus of opleiding.

Dinsdagochtend 15 september op de weekmarkt in 
Oss staat een marktkraam waar bezoekers worden 
geïnformeerd over de vele mogelijkheden van leren, 
eventueel gecombineerd met werken.  
Denk aan leren gericht op persoonlijke (algemene)  
ontwikkeling, activiteiten in de vrije tijd of op leren 
voor werk. Ook voor mensen met een (verstandelijke) 
beperking is er volop informatie over cursussen.

Studenten delen tijdens de weekmarkten waardebonnen 
uit. Tegen inlevering hiervan kunnen bezoekers meedoen 
aan het ‘Rad van Fortuin’. Hier zijn grote en kleine prijzen 
te winnen die allemaal te maken hebben met leren. 

In de bibliotheken van de deelnemende gemeenten 
worden activiteiten georganiseerd met als 
thema ‘verhalen vertellen’. De bibliotheek Oss 
richt zich op ouders met jonge kinderen. 

Ook op de TechEvent in Uden zijn de medewerkers 
van het Festival van het Leren actief. TechEvent is een 
uniek tweedaags evenement waarin veel aandacht 
is voor leren en werken in de techniek. Het Festival 
van het Leren informeert ook daar bezoekers over 
leren en werken en deelt leerzame prijzen uit.

Pius X viert 50ste verjaardag met

Zomermarkt op 17 september
door Elissa Smits

De zomervakantie is ten einde en de kinderen gaan 
alweer naar school. Voor de kinderen op basisschool 
Pius X wordt het een bijzonder schooljaar, omdat de 
school 50 jaar bestaat. Reden voor een feestje dus! Op 
donderdag 17 september houden zij op de speelplaats 
van de school een zomermarkt met het thema: 'Pius X 
heeft Abraham en Sara gezien!'  
Op het feestje is van alles te zien, te doen en te kopen. 
Leuke activiteiten, heerlijk eten en een loterij zullen 
het feest compleet maken. Kinderen, ouders, opa's en 
oma's, buurtbewoners en iedereen die het leuk vindt om 
erbij te zijn, is van harte welkom.  
Ook dit jaar geven we een groot gedeelte de opbrengst 
aan een goed doel. Basisschool Pius X probeert dit jaar 
de Dierenambulance met deze schenking te helpen, 
zodat zij met hun goede werk voor de dieren door 
kunnen gaan.  
Iedereen is op donderdag 17september vanaf 16:00 uur 
van harte welkom op de Pius X. De markt zal om 18:00 
uur ten einde zijn. 
Dus op de Pius X moet je zijn!
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Voor de poort van het scoutingterrein aan de 
Industrielaan is het dinsdagochtend een drukte van  
jewelste. De aanwezige kinderen maken zich namelijk  
op voor vier dagen plezier tijdens de kindervakantieweek  
in Oss-Zuid.

Het verhaal van dit jaar speelt zich af in Showbizz-land  
en kent maar liefst zeven deelnemers die in een 
talentenjacht gaan strijden om de gouden ster.  
De jury, die bestaat uit alle kinderen, zal aan het einde  
van de week bepalen wie de gouden ster heeft  
gewonnen.

Om als deelnemer jezelf te kunnen verkleden is het wel  
heel fijn als je dat in een mooie kleedkamer zou kunnen  
doen. Daarom gaan de kinderen met hun groepje aan de  
gang om met hamers, spijkers en pallets een hut te  
bouwen. Al snel worden de vloeren neergelegd en  
worden de eerste muren rechtop gezet. De oudste  
groepen mogen verder de lucht in en bouwen er zelfs  
een verdieping bovenop.

Dan verschijnt de eerste deelnemer op het toneel. 
Het is Schele Schilder die de kinderen vraagt of zij 
hun hutten willen verven. Iedereen krijgt een kwast 
en de verf wordt uitgedeeld. De hutten worden niet 
alleen geverfd, maar de kinderen smeren elkaar ook 
onder. Zal Schele Schilder de winnaar worden?

Woensdagochtend staat Pieter Praatgraag op het 
podium. Hij begeleidt de spel-en-sport-ochtend 
op het voetbalveld bij CITO, waar kinderen het 
tegen elkaar kunnen opnemen. Pieter heeft een 
salto gemaakt en is daardoor ontzettend populair 
bij de kinderen. Wordt hij nummer één?

Twister tijdens sport en spel

's Middag gaan de kinderen knutselen en wie kan dit 
beter dan Gerda Glitter. Met allerlei materialen en een 
knutseldoos (met plak, scharen, stiften) worden er 
spandoeken, microfoons en nog veel meer gemaakt.

KinderVakantieWerk Oss-Zuid
door William van Oers

Donderdagochtend ontvangt Kate Kapsalon de 
kinderen. Kate verzorgt de make-up (schmink) en de 
kinderen gaan zelf aan de slag om kleren te maken. 
Sommige kinderen maken hele mooie creaties, terwijl 
anderen met een haarbandje al tevreden zijn.

Wie loopt daar te zoeken? Dat zal Simon Speurneus 
zijn. Hij is op zoek naar de tekst van een liedje. De 
kinderen gaan een speurtocht maken om hem te 
helpen. De kleinere groepen speuren naar pijlen in 
onze wijk en zoeken in het Zuiderpark naar de tekst. 
De ouderen gaan met een speurtocht naar de stad 
en zoeken daar drie vossen. De terugweg is een 
fotozoektocht, waarbij zij een foto te zien krijgen die zij 
moeten terugvinden in de straat (bijv. een opvallende 
voordeur, verkeersbord). Dit is dan de richting waarin 
verder gelopen gaat worden. Het buurthuis in de 
Kortfoort was een prima plaats om even te pauzeren.

Op de laatste dag van de kindervakantieweek geven 
Lolita Lipstick (dans) en Steef Stemband (zanger) nog 
een fantastisch optreden weg en de kinderen doen hier 
leuk aan mee. Als ook de kinderen hun optreden hebben 
laten zien aan elkaar, is het tijd voor de finale. Alle 
deelnemers gaan nog één keer over de rode loper naar 
het podium en de kinderen kunnen stemmen. De winnaar 
van de gouden ster is geworden: Pieter Praatgraag.


