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VERVOLG VAN KINDERVAKANTIEWERK OSS-ZUID

Dan is het helaas al weer half vier en is de week ten 
einde. Alle kinderen hebben goed meegedaan en 
zijn in onze ogen allemaal winnaars. Zij krijgen als 
bedankje dan ook allemaal een gouden herinnering.

Voor de vrijwilligers rest nog het opruimen van de 
materialen en het terrein. Als dank is er 's avonds 
een heerlijke barbecue en knetterend kampvuur.

Tot ziens, 
Bestuur KinderVakantieWerk Oss-Zuid 
Tina Tonies, Ferry Vullings en William van Oers 

Gevonden voorwerpen 
Ondanks dat iedereen goed heeft opgelet zijn er toch nog 
wat kleren en broodtrommels blijven liggen. 
Hiervoor kun je contact opnemen met: 
William van Oers 0412-647259 (na 18.00 uur) 

VOOR DE JEUGD
(van alle leeftijden)

Prijsje
Welke boodschap versturen de indianen? Stuur de oplossing voor 23 oktober 
a.s. in via: zuiderpostoss@gmail.com en maak kans op een leuk prijsje.



ZUIDERPOST SEPTEMBER 2009 NR. 177 – PAGINA 10

'De Ontmoeting' zoekt samen met u naar een 
oplossing, zodat u toch kunt deelnemen aan 
de activiteiten. Bijvoorbeeld door de inzet van 
vrijwilligers, familie of vrienden. U kunt, zowel 
voor uzelf als voor iemand anders, ondersteuning 
aanvragen om naar een activiteit te gaan.

Meer weten? 
U kunt contact opnemen met Sonja 
Haven, Sterrebos, tel. 668000.

Nieuwe cursus voor 
senioren: In beweging!
RIGOM gaat donderdag 10 september van start met een 
nieuwe cursus voor senioren ‘In beweging’. Centraal in de 
opzet is het plezier in bewegen, het ervaren van ruimte 
en het ontdekken van nieuwe bewegingsmogelijkheden. 

De cursus vindt plaats in het Zuidergebouw, Oude 
Molenstraat te Oss op donderdag van 19.30-20.30 uur.  
Acht bijeenkomsten. Kosten € 89,-  
Voor aanmelding: tel. 653240.

Een gezamenlijk project van BrabantZorg & Rigom 

'De Ontmoeting' in de Sterrebos
door Sonja Haven

Het liefst wilt u zelfstandig wonen, op een prettige manier. 
Zo actief mogelijk en betrokken bij de samenleving. 
Wanneer dit minder vanzelfsprekend wordt, biedt het 
project 'De Ontmoeting' uitkomst. Ook voor bewoners 
van Oss-Zuid. Er zijn tal van mogelijkheden.

Vrije-inloop-momenten 
Wilt u zomaar een kopje koffie of thee drinken, 
een praatje maken of een kaartje leggen? Dit kan 
tijdens de vrije-inloop-momenten in Sterrebos.

(Club)activiteiten 
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een  
kookclub, bloemschikken, tekenen & schilderen  
of bewegingsactiviteiten.

Gezamenlijk eten 
Op de ontmoetingslocatie Sterrebos kunt u in het 
restaurant genieten van een zorgvuldig bereide maaltijd. 
Elke dag kunt u kiezen uit verschillende menu's. 
Ook worden er regelmatig culinaire thema-avonden 
georganiseerd, zoals een Italiaanse Avond (17 september 
a.s.), een zomers Koud Buffet  
of Asperge-special.

Ondersteuning op maat 
U kunt meerdere moeilijkheden ervaren als u naar een 
activiteit in een ontmoetingsruimte wilt gaan. Bijvoorbeeld 
als u door lichamelijke klachten minder mobiel bent. 

Ook bij ziekte en geestelijke of financiële beperkingen is 
het mogelijk om ondersteuning te ontvangen om naar  
een activiteit te gaan. 

Fittest voor 55-plussers
Senioren willen graag weten hoe het met hun gezondheid 
en hun conditie is gesteld. In 2008 organiseerde RIGOM 
in samenwerking met GGD Hart voor Brabant voor 
het eerst een Fittest. Vanwege de grote opkomst van 
deelnemers en de positieve reacties wordt de Fittest 
herhaald op vrijdag 25 september 2009 van 10.00 tot 
15.00 uur in Ontmoetingscentrum De Binnenstad aan 
het St.Barbaraplein 6 te Oss. Deelname kost € 2,50. 
Aanmelden kan tot 14 september. Na aanmelding 
ontvangen deelnemers bericht over het tijdstip waarop 
zij verwacht worden. Aanmeldingsformulieren zijn te 
verkrijgen bij RIGOM, 0412-653240 of via www.rigom.nl.
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Gezocht  Gezocht  Gezocht  Gezocht  

Actieve bewoners
Ter versterking van ons team en als voorbereiding 
op de burendag zoeken wij actieve bewoners uit:

Cornelis Jolstraat,  �

Molenweg,  �

Oude Molenstraat,  �

Trompstraat,  �

Cortenaerstraat,  �

Karel Doormanstraat,  �

Witte de Withstraat,  �

De Ruyterstraat,  �

Industrielaan,  �

Evertsenstraat  �

die op zaterdag 26 september a.s. tussen 10.00 
en 12.00 uur mee willen helpen het zwerfafval 
te prikken in onze straten en het Zuiderpark. 

De inspanningen worden beloond met een  
gezamenlijke lunch.

Wanneer je mee wilt doen, graag vantevoren 
opgeven bij Jack Twigt, tel.nr. 613955. 

21e editie 
Floraliastraatfeest
 
Op zaterdag 19 september wordt voor de 21e keer 
het Floraliastraatfeest gehouden! Deze 'volwassen' 
leeftijd zal in verschillende programma's op gepaste 
wijze worden gevierd in het buurthuis Kortfoort.

De programma's voor de kinderen en de senioren 
beginnen beide om 14.00 uur. Voor de volwassenen 
begint om 18.30 uur een 'Amerikaanse fuif' met 
aansluitend een feestavond. Deelnemers kunnen 
zich opgeven via het inschrijfformulier. 
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Installatie en gebruik van de

Nieuwe ondergrondse 
huisvuilcontainers
door Peter Battes

Halverwege juni jl. vonden in drie 
weken tijd de werkzaamheden plaats  
van de plaatsing van de 
ondergrondse, elektronische 
huisvuilcontainers aan de Julianalaan.  
Alleen op de (parkeer)plaatsen van 
de verouderde betonnen bakken.  
Dus niet waar de KLIKO-huisvuil-
containers worden geleegd. In die 
drie weken werden achtereenvolgens  
een diepe kuil gegraven, stalen 
bakken geplaatst, 'ingewaterd', 
een zware betonnen afsluitdeksel 
geplaatst, verwijderd, geplaatst, 
een verzinkte en verzonken bak-
met-elektrotechniek (lees: display) 
aangebracht. 
Vervolgens werd het apparaat 
verfraaid door een brede stoeprand-
met-beveiligingspaaltjes. 
Tijdelijk werd de ouderwetse 
betonnen container (met graffity) 
elders op de parkeerplaatsen 

neergezet, bedoeld als onvergangsperiode. 
Intussen deden allerlei geruchten de ronde over 
dit nieuwtje. 'Zouden er extra gemeentelijke 
reinigingsheffingen worden ingevoerd?' en 'Worden die 
nieuwe bakken voortaan ook 2x per week geledigd?' 
en ook: 'Hoe werkt die elektrotechnische installatie?' 
'Er gaat met pasjes gewerkt worden, en aan het eind 
van het jaar wordt de rekening gepresenteerd.' en 'Er 
staan flinke boetes op als de vuilniszak ernaast wordt 
geplaatst.' 'Wordt er net zo streng gecontroleerd als op 
de betaald-parkeren-plaatsen in de binnenstad?' en 'Is er 
een overgangsperiode/gewenningsperiode (boetevrij)?'

De redactie meent dat een wijkkrant ook kan dienen 
om de lezers over dit soort veranderingen en 
'technisch vernuft' tijdig te informeren. Wij namen 
daarom contact op met de afdeling Gemeentereiniging 
over een eventueel persbericht hierover.

Bij navraag blijkt het volgende:
1. Begin à medio september a.s. wordt er huis-aan-huis 
bij de omwonenden (niet-KlIKO-bezitters) uitgebreide 
schriftelijke informatie bezorgd, onder meer over een 
pasjessysteem. De pasjes kunnen worden opgehaald op 
de Gemeentewerf. Er gelden standaar onkosten voor de 
gebruikers volgens de Gemeentelijke Verordening. 
2. Op 2 locaties per avond wordt mondeling uitleg 
gegeven aan de betreffende bewoners over gebruike, 
maximaal gewicht, frequentie van leegmaken, oneigenlijk 
gebruik, etc. 
Wij raden u dus aan deze berichtgevingen goed in de  
gaten te houden.

Column van Peter Battes

Iedere zichzelf 
respecterende krant 
of tijdschrift heeft 
een 'column': een 
kort, beschouwend, 
kritisch, persiflerend 
of signalerend artikel, 
waarin allerlei actuele 
gebeurtenissen van 
kanttekeningen worden 
voorzien.  
Welnu: onze redactie 
wil bij deze trend niet 
achterblijven en af en 
toe een kritische noot 
plaatsen bij bepaalde 
gebeurtenissen, 
verschijnselen, 
veranderingen in onze 
wijk. Dit alles binnen onze 
redactionele grenzen.  
En misschien kan het leiden tot een 'zwaan-kleef-
aan'-rubriek, wanneer iemand zich uitgenodigd 
voelt om ook een een column te schrijven… 

Centrale plaatsen
De stadsplattegrond van Oss overziend kan men er niet 
omheen dat er talloze kruispunten en centrale plaatsen 
zijn aan te wijzen waar mensen in het verkeer met elkaar 
te maken hebben.  
Wij noemen als voorbeeld 'dicht bij huis': de fietsstraat 
die de buitengebieden verbinden met  de stadskom, 
het Mgr. De Boerpark, (rondom) de sportvelden, de 
speelplaatsen van de scholen, het Titus Brandsmaplein, 
de rotonde in de Wethouder Van Eschstraat, enzovoort. 
Een kortstondig ontmoetingspunt voor al het passerende 
verkeer, richting school, kantoor of huiswaarts, richting 
winkels, klanten of cliënten, richting familie, club of 
vereniging: vol ongeduld, haast, in ijltempo neigt men 
langs elkaar heen te razen: ieder voor zich, volledig 
langs elkaar heen, geheel overtuigd van het eigenbelang 
en het eigen gelijk – en erg verongelijkt als het gaat om 
compromissen, enig water bij de wijn, overlast vermijden. 
Een kleine moeite om ter begroeting de hand op 
te steken, een gebaar of een glimlach te uiten ter 
herkenning van bekenden, kennissen, buren, mede-
buurtbewoners. Dat kan een eenvoudige stap betekenen 
in de richting van enig herstel van het oorspronkelijke 
'wij(k)-gevoel'. Dan kan het leven in de buurt een stuk 
veiliger, plezieriger, saamhoriger worden. Niet dan?
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Wijkplan Oss-Zuid
door Ellen Bloks

Tijdens de themabijeenkomst 'Verkeer, parkeren 
en openbare ruimte' blijkt dat de bewoners de 
groenvoorziening in de wijk waarderen met een 7.  
Dit cijfer is door middel van een steekproef onder de 
bewoners van Oss-Zuid op basis van een leefbaarheids- 
en veiligheidsmonitor tot stand gekomen. In sommige 
straten geven bomen en struiken toch nog veel overlast. 
Er worden complimenten gegeven aan de gemeente Oss 
voor de bloeiende bloembollen in de middenbermen. 

Met betrekking tot het verkeer in Oss-Zuid wordt 
aangegeven dat er te hard wordt gereden. De 

gemeente geeft aan dat uit onderzoek is 
gebleken dat vaak de buurtbewoners zelf 
degenen zijn die te hard rijden. Recent is 
bekend geworden dat in Oss-Zuid twee 
wijkagenten worden aangesteld. Deze 
zijn fysiek aanwezig en aanspreekbaar 
over snelheid en gedrag. Zodoende kan 
in de toekomst sneller worden gereageerd 
wanneer dit nodig is. Echter, het is een 
gegeven dat er altijd sprake is van een mix 
van gedrag, inrichting en handhaving.  

Parkeerproblemen worden ervaren in 
de Oude Molenstraat, nabij Action. Hier 
zullen echter tien extra parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd. Parkeerproblemen 
zijn er verder ook in de Asterstraat 
(werknemers Schering-Plough, 
treinreizigers) en de Kortfoortstraat.

Na de thema-avonden en de ingekomen 
reacties per e-mail is een deel van de 

inventarisatie ten behoeve van het wijkplan Oss-Zuid 
afgerond. Er is ook met de belangrijkste instellingen 
die actief zijn in de wijk, gesproken. Daarnaast wordt 
er intern bij de gemeente Oss geïnventariseerd 
welke plannen en voornemens er zijn, en met welke 
ontwikkelingen rekening moet worden gehouden.

De inbreng vanuit diverse kanten zal in een concept-
wijkplan worden verwerkt. De bedoeling is om 
het concept-wijkplan in het najaar van 2009 met 
belangstellenden te bespreken. De definitieve 
vaststelling van het wijkplan volgt in het jaar 2010.

Informatie 
Informatie over het wijkplan is terug te vinden op 
de gemeentelijke website www.oss.nl, doorklikken 
naar 'de wijken' en vervolgens 'Oss-Zuid'.

Kruisbeelden voor kunstproject
Voor een kunstproject heb ik heel veel 
kruisbeelden nodig. Ze worden met respect 
hergebruikt. Als mensen deze voor dit doel aan 
mij willen afstaan, kunnen ze mij bellen.

Annet Teunissen, tel. 633504

In vervolg op de startbijeenkomst die op 15 april 
jl. in het Maaslandcollege heeft plaatsgevonden, 
hebben op 24 juni en 01 juli jl. de volgende 
themabijeenkomsten plaatsgevonden:

Samen leven en wonen/voorzieningen  �

Verkeer, parkeren en openbare ruimte  �

Tijdens de themabijeenkomsten is dieper ingegaan 
op een aantal zaken die in de startbijeenkomst 
veelvuldig genoemd werden. Dit alles om te komen 
tot de ontwikkeling van een goed wijkplan voor 
Oss-Zuid voor de komende vijf tot tien jaar.

Tijdens de themabijeenkomst 'Samen leven en wonen/
voorzieningen' is o.a. naar voren gekomen dat voor 
ouderen in buurthuis Kortfoort en in het Zuidergebouw 
veel activiteiten worden aangeboden. Het Zuidergebouw 
is helaas een oud en slecht onderhouden gebouw. 
Een gemis in de wijk is een zorgcentrum. Als je 
hulpbehoevend wordt, moet je uit de wijk verhuizen. 
Echter, door de gemeente wordt aangegeven dat er 
plannen bestaan om op de plaats van het ziekenhuis 
flats voor bejaarden te bouwen met een huisartsenpost 
en een instelling voor zorg en medicatie.

Door de aanwezigen wordt aangegeven dat in de 
wijk een pinautomaat wordt gemist, een bank, een 
apotheek en een betere busverbindingen naar 
diverse locaties (bijvoorbeeld naar de begraafplaats). 
Individuele evenementen worden door de aanwezigen 
zeer op prijs gesteld, zoals de Straatspeeldag, 
het Hazenakkerfestival en het Streetevent. 

Verder is aangegeven dat er voor de jeugd 
voldoende activiteiten aanwezig zijn tot de leeftijd 
van 12 jaar. Voor de jeugd vanaf 12 jaar is in 
de wijk niet veel te doen. Een idee is om een 
enquête te houden wat de jongeren zelf willen.



 
Woensdag 9 september 
Koud buffet ANBO, Buurthuis Kortfoort, 18.00-19.30 uur 
Programma-avond ANBO, Buurthuis Kortfoort, 19.30 uur 
Workshop Ayurveda PSI, Zuidergebouw, 20.00 uur
Donderdag 10 t/m zondag 13 september 
Beleef Plus, Brabanthallen Den Bosch, 11.00-18.00 uur
Maandag 14 september  
Alzheimercafé, 'De Binnenstad', St. Barbaraplein 6,  
Oss, 19.30-21.30 uur. Thema: Ergotherapie bij dementie
Woensdag 16 september 
Spontane waarnemingen PSI, Zuidergebouw, 20.00 uur
Donderdag 17 september 
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
Zomermarkt, Basisschool Pius X, 16.00-18.00 uur
Zaterdag 19 september 
21e Floraliastraatfeest, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Woensdag 23 september 
Spontane waarnemingen PSI, Zuidergebouw, 20.00 uur
Donderdag 24 september  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Zaterdag 26 september 
Burendag, Zeeheldenbuurt 1, 14.00-16.00 uur
Woensdag 30 september 
Opheffing van dualiteit PSI, Zuidergebouw, 20.00 uur
Zondag 3 oktober 
Dag van de ouderen, 55-plus informatiemarkt, 
Sportcentrum Rusheuvel, 10.00-16.00 uur
Woensdag 7 oktober 
Ledenavond PSI, Zuidergebouw, 20.00 uur
Woensdag 14 oktober 
Waarnemingen met bloem PSI, Zuidergebouw, 20.00 uur
Woensdag 21 oktober 
Karmaspiegels PSI, Zuidergebouw, 20.00 uur
Donderdag 22 oktober  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Woensdag 28 oktober 
Foto's van overledenen PSI, Zuidergebouw, 20.00 uur
Woensdag 4 november 
Ledenavond PSI, Zuidergebouw, 20.00 uur
Woensdag 11 november 
Gnosis in de praktijk PSI, Zuidergebouw, 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
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Bezoekersdienst Ouderen Oss: 
Vrijwilliger voor Annie gezocht
 
Annie is 76 jaar en ze voelt zich eenzaam. 3 jaar geleden 
is haar man gestorven. Ze waren 47 jaar getrouwd.  
Vier kinderen kregen ze, twee zonen en twee dochters. 
Annie heeft altijd voor het gezin gezorgd.  
Ze wilde wel dat ze haar kinderen vaker zag, maar die 
hebben het druk en wonen ver weg. De oudste dochter 
woont met haar man in Groningen en de jongste woont 
in Den Helder. Dat is ook niet naast de deur. Een zoon 
wordt voor zijn werk regelmatig uitgezonden naar het 
buitenland en de ander woont gelukkig in de buurt. Hij 
komt regelmatig langs en daar is ze blij om.  
Haar kleinkinderen wonen ook ver weg, 
dus ook die ziet ze niet zo vaak. 

Annie en haar man deden alles samen, nou bijna alles. 
Haar man was bij de KBO en hij ging elke week biljarten. 
Annie had een kaartclubje. Wekelijks kwamen ze bij 
elkaar, de 4 dames, meer dan 25 jaar. Maar een van de 
dames heeft een tia gekregen. Ze kan niet meer kaarten. 
De ander woont inmiddels in Vita Nova. En de derde is 
overleden.  
Haar familie uit Bergen op Zoom ziet ze niet meer, want 
haar broers en zussen zijn ook oud en niet meer zo  
mobiel. 

In de buurt waar ze al sinds haar trouwen woont kent ze 
bijna niemand meer. Er komen steeds nieuwe mensen 
wonen, jongeren, maar die werken de hele dag. 

Ze heeft eens per week hulp in de huishouding en drie 
keer per week komt een heel lieve verpleegster Annie 
wassen, want dat kan ze zelf niet meer. Ze heeft reuma. 
Handwerken was haar hobby, maar dat kan ze nu ook 
niet meer.  
Zelf boodschappen doen is er ook niet meer bij. Haar 
zoon brengt ze elke week mee. En eten krijgt ze van  
tafeltje-dek-je. 

Maar ze zou zo graag eens praten met iemand. Ze hoort 
vaak haar eigen stem een hele dag niet en als ze dan 
praat, kraakt die stem. 
Vroeger fietste ze altijd overal naar toe. Ze zou willen 
dat er iemand kwam en haar eens mee naar buiten 
nam om een wandelingetje te maken, want ze komt 
nauwelijks meer buiten. Een leuke mevrouw die naar 
haar kan luisteren, want ze heeft nog best verdriet om 
haar man. Maar die mevrouw mag ook wel vertellen 
over de dingen die zij meemaakt, want Annie vindt 
het leuk om verhalen van anderen te horen. 

Wie zou Annie eens per week willen bezoeken? 
Meld u aan bij Rigom, Leny Janssen, tel. 653232. 
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WIE WAT WAAR
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 Bloks, Oude Molenstraat 19, 5342GA  
Oss, 623424, bloks.ellen@gmail.com
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 Bloks, Oude Molenstraat 19, 5342GA  
Oss, 623424, bloks.ellen@gmail.com
Volledige verslagen van Wijkraadsvergaderingen 
zijn beschikbaar via www.oss-zuid.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
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 

Mist u informatie in deze lijst?  
Laat het ons weten: zuiderpostoss@gmail.com.

Voedselbank vraagt om hulp!
Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor je 
bij een voedselbank belandt. Een paar voorbeelden: 

Man verlaat vrouw met kinderen, leegt  �

de bankrekening en verdwijnt.
Iemand kan tijdelijk tussen wal en schip vallen door  �

werkloosheid, omdat de uitkering op zich laat wachten.
O.a. voor zulke mensen en voor vele andere 
vormen van penibele situaties zorgde de 
vrijwilligers van de voedselbank.

Elke week wordt er voor 75 gezinnen een voedselpakket 
klaar gemaakt, waarmee ca. 230 'mondjes' gevoed 
worden. Niet al degenen die een voedselpakket 
krijgen, kunnen het zelf ophalen, bijvoorbeeld omdat 
kinderen niet alleen thuis gelaten kunnen worden of 
omdat de nu alleenstaande moeder in verwachting is.

Om dit alles te realiseren rijdt er een sprinterbus 
om alle voedsel op te halen. Om deze bus te 
kunnen laten rijden is veel geld nodig. Geld dat de 
voedselbank niet heeft en dat dus bij beetjes uit 
giften bijeengebracht moet worden. Het zou fijn zijn 
als bedrijven en/of instellingen en ook particulieren 
een financieel steentje zouden willen bijdragen.

Ook zoekt de voedselbank dringend mensen die, hetzij 
regelmatig danwel bij toerbeurt, pakketten willen  
thuisbezorgen.

Mensen, doe eens iets voor een ander!

U kunt reageren via tel. 452582. 
Giften graag op bankrekeningnummer 115244891  
ten name van Voedselbank Oss. Bedankt!
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WEEKAGENDA  BUURTHUIS 
KORTFOORT
Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342 BH Oss,  
636310 (b.g.g. 656010), www.buurthuiskortfoort.nl

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

Maandag
09.00-17.00 Optimumconsult
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
14.00-17.00 Inloop computercafé  
  (vanaf 14 september)
19.00-22.00 Fotoclub Focoss

Dinsdag
13.30-17.00 ANBO 
14.00-17.00 Tekenen en schilderen 1
19.00-22.00 Biljarten voor 50-plussers
19.00-22.00 Handwerkclub Kortfoort

Woensdag
09.00-12.00 Werelddansen
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid 
14.00-17.00 Tekenen en schilderen 2
Avond  Vergadering Wijkraad/Wijkstichting  
  (1x p.mnd.)
  Inloopavond ANBO (2e wo./mnd.)

Donderdag
09.00-17.00 Optimumconsult
09.00-12.00 Werelddansen
14.00-17.00 ANBO Biljarten of
  Bingo (3e do./mnd.)
Avond  Openbare vergadering 
  Wijkraad (1x p.mnd.)

Vrijdag
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
19.00-22.00 Jeugdsoos The Final Touch

In het weekend alleen geopend in bijzondere gevallen.
Zie ook de 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,   
  vanaf 9 november), Annet Teunissen 
  (www.annetteunissen.nl)

Dinsdag
13.00-17.00 Soos KBO St. Jozef

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 Spreekuur Maatsch. Werk Aanzet
13.00-17.00 Soos KBO St. Jozef
14.45-16.30 Ouderenkoor 'Toontje Lager'
20.00-22.00 Kienen KBO Kortfoort

Vrijdag
13.00-17.00 Koersbal KBO Kortfoort

Zaterdag
13.00-17.00 Intuïtief schilderen voor  
  volwassenen (1e zaterdag v/d  
  maand, vanaf 5 september),  
  Annet Teunissen 
  (www.annetteunissen.nl)

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.
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nieuwtjes voor en over Oss-Zuid.


