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Redactionele column
'Op de Markt wordt uw Euro 
meer dan de moeite waard'
door Peter Battes 

Nog juist voordat wij Nederland-breed weer de Sint 
feestelijk gaan binnenhalen, ligt bij u de nieuwste 
aflevering van de Zuiderpost weer in de brievenbus. 
In deze editie besteden wij onder meer aandacht 
aan de rommelmarkt van de KBO (Zuidergebouw), 
de nieuwe leden van de WijkRaad en de traditionele 
Kerstmarkt (Industrielaan + Titus Brandsmaplein). 
De reeks feestdagen tijdens de donkere dagen van 
december, beginnend met de intocht van de Sint in 
Oss (en vervolgens in Oss-Zuid?), en daarna de drukte 
rondom de Kerstdagen staan al snel voor de deur. 
Weldra nemen wij alweer afscheid van het Oude Jaar.

Nieuw in onze Zuiderpost is het feit dat wij aan 
een aantal meer of minder bekende mensen, die 
op een of andere manier betrokken zijn bij het wel-
en-wee van Oss-Zuid, gevraagd hebben om hun 
wensen voor de wijk, ter gelegenheid van het Nieuwe 
Jaar, onder woorden te brengen. Aldus bieden zij 
ons een soort collage van wensen, verbeteringen, 
goede vooruitzichten voor het komende jaar. Een 
soort 'Nieuwjaarsreceptie via de Zuiderpost'.

Ook wij als redactie sluiten ons graag aan bij de rij 
van goede wensen aan elkaar. Wij gunnen u dan ook 
alle voorspoed, goede gezondheid, verbeteringen en 
welzijn, in zowel uw huiselijke als in uw werkkring.

Wij bewaarden de voorpagina van Weekblad Regio 
Oss d.d. 24 november 2008, toen een pak sneeuw 
was gevallen. De krantenfoto had als kop 'Winters 
welkom voor Sinterklaas'. En we denken terug 
aan de schaatspret op de Hazenakkervijver begin 
dit jaar. Wie weet hoe winters het er dit jaar uit zal 
gaan zien. Voor de schaatsliefhebbers, voor de 
scholieren die de kerstvakantie te wachten staat, 
hopen we natuurlijk op stevig ijs. En tevens toch ook 
op goed begaanbare wegen. De tijd zal het leren.
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Thuiskomen in Industrielaan
door Bela Rypkema, Vluchtelingenwerk Oss

Op 6 februari dit jaar arriveerde de Birmese familie Cha  
in de Industrielaan. Vader, moeder en 6 kinderen 
waarvan de oudste 14 jaar en de jongste 2 jaar oud. 
In Birma maakte dit gezin deel uit van een etnische 
minderheidsgroep, de KAREN, die massaal moest 
vluchten vanwege de terreur van het bewind. Zij kwamen  
terecht in vluchtelingenkampen vlak over de grens, in  
Thailand. De familie Cha verbleef daar zo’n tien jaar en  
zijn op uitnodiging van de Verenigde Naties in Nederland  
terecht gekomen.

Geen warmer ontvangst hadden we ons voor kunnen 
stellen dan van de bewoners van de Industrielaan. Er 
werd een inzamelingsactie gehouden en veel buren zijn  
persoonlijk kennis komen maken waarbij zij de familie  
Cha hun giften kwamen brengen, variërend van kleding  
en huisraad tot lekkernijen. De eerste stap op weg naar  
inburgering!

In de vluchtelingenkampen hebben de kinderen niet of  
nauwelijks onderwijs genoten. Drie van de kinderen 
konden al snel terecht op de Pius X-basisschool waar ze,  
mede door de extra inspanning van de leerkrachten, 
redelijk meedraaien. Het zal nog tijd nodig hebben om  
hun leerachterstand in te halen. Samen met de kinderen 
uit de straat lopen ze mee naar school en weer naar huis.  
Na schooltijd wordt er volop buiten gespeeld en is er 
contact met de buurkinderen. Natuurlijk zijn er ook 
ruzietjes en strubbelingen tussen de kinderen onderling,  
maar wij hebben ervaren dat verschillende ouders direct  
en kordaat ingrijpen. Dat is goed, want zo kunnen de  
kinderen uit de straat veel van elkaar leren. De oudste  
twee meisjes krijgen aangepast onderwijs op een  
schakelklas in Nijmegen. 

Meneer en mevrouw Cha zijn gestart met hun eerste  
inburgeringlessen op het ROC. Mijnheer Cha krijgt een  
driewieler en mevrouw Cha is op fietsles, zodat ze  
binnenkort zelfstandig naar het ROC kunnen fietsen.  
Het jongste dochtertje gaat dan naar een 
kinderdagverblijf en zal daar zeker snel haar eerste  
Nederlandse woordjes spreken.

Begrijpelijkerwijs vraagt de komst naar Nederland vanuit 
een heel andere cultuur veel aanpassingsvermogen van  
deze mensen. Om maar wat te noemen: een andere 
taal, andere voeding, ander dag- en nachtritme, andere 
gedragingen, andere ideeën over opvoeding. Wat in  
het land van herkomst, in hun omstandigheden, 
vanzelfsprekend en goed was, klopt veelal niet met de 
opvattingen en gewoonten in Nederland.  
Wij proberen hen te helpen om zich hier zo goed  
mogelijk te kunnen redden. Enerzijds door het goede  
van hun eigen cultuur te behouden, anderzijds bij de  
aanpassingen die nodig zijn om te kunnen integreren.  
Wij trachten daarin een goede middenweg te vinden.  
Het proces verloopt langzaam, maar hoopvol. In een 
multiculturele buurt, zoals rond de Industrielaan, zullen  
velen daar begrip voor hebben zoals dat al vaak is  
gebleken. 
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Kerstbraderie Oss-Zuid
van Wijkraad Oss-Zuid

Op zaterdag 12 december a.s. organiseert de Wijkraad 
Oss-Zuid wederom de traditionele kerstbraderie bij het 
winkelcentrum aan de Industrielaan/Titus Brandsmaplein. 
De aanvangstijd is 10.00 uur, sluiting om 16.00 uur.

Voor alle bezoekers staat een kopje koffie/thee/
chocolademelk of een glas glühwein klaar.  
Iedereen is van harte welkom. De entree is GRATIS!

Kleurwedstrijd: 
Bij deze Zuiderpost zit een kleurplaat. Degenen die de 
mooiste kleurplaat inleveren, ontvangen een leuke prijs. 
De kleurplaten kunnen tot 12 december a.s. ingeleverd 
worden bij Bakkerij 't Oventje, Industrielaan 9 te Oss.  
De namen van de winnaars van de kleurwedstrijd worden 
bekend gemaakt op zaterdag 12 december om 10.30 uur.

Oproep 
Heeft u een 
creatieve 
hobby en 
wilt u deze 
graag tonen 
tijdens de 
kerstmarkt van 
12 december 
a.s., dan kunt 
u een kraam 
reserveren.  

De kraam wordt u gratis ter beschikking gesteld. 
Inlichtingen en/of reserveringen:  
Jacqueline Eekels, telefoonnummer 06-22335529 
of e-mail: wijkraad.osszuid@gmail.com.

Tuinen Kortfoort winterklaar
door Renske Steffen

N.a.v. het 'Keten in de Buurt'-project werden op zaterdag 
10 en 17 oktober de tuinen in de Kortfoort-, Rozen-, Lelie-  
en Dahliastraat onder handen genomen. Een initiatief van 
BrabantWonen, de gemeente Oss en Opbouwwerk van  
Vivaan. Door een financiële bijdrage van de Wijkraad  
Oss-Zuid was het mogelijk om hoveniersbedrijf Schotman  
beide zaterdagen te laten komen. 

Bewoners hebben van de gemeente ook allemaal een 
plantencheque gekregen, die ze konden inwisselen voor  
3 planten en 2 heesters. Ongeveer de helft van de  
bewoners heeft de cheque ingeleverd.

Buurtbewoners en kinderen hebben hard gewerkt. Van 
onkruid wieden tot hele tuinen op de schop nemen en 
van bladeren harken tot bomen kappen. De kinderen 
gingen, gewapend met vuilniszak en prikstok, al het  
zwerfafval opruimen. Daarna mochten ze een bloempotje  
schilderen en beplakken met siersteentjes.

Aan het eind van beide dagen werd er een volle container  
met groenafval afgevoerd. Onder het genot van een 
kopje koffie en een worstenbroodje werd er door iedereen  
teruggekeken op een gezellige ochtend. 

Langs deze weg willen we Hester Berns, Janneke de 
Boer, Krista van Orsouw en Gillia Smit bedanken voor  
hun inzet. Mede dankzij hun enthousiasme was het een  
geslaagde activiteit! 

Kerst in Titus Brandsmaparochie 
door Els Draad, Titus Brandsmaparochie

Toegangskaarten vieringen Kerstavond 
Wederom worden in 2009 voor de vieringen in de 
St. Jozefkerk op kerstavond toegangskaarten uitgereikt. 
Dit in verband met de veiligheid. Het aantal plaatsen per  
viering is beperkt. Vanaf dinsdag 1 december zijn bij de  
receptie (gratis) toegangskaarten af te halen.  
De receptie is geopend van maandag tot en met 
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 
16.30 uur. Op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Parochieblad 
Vanaf oktober jl. wordt het parochieblad van de Titus 
Brandsmaparochie niet meer huis-aan-huis bezorgd. 
Mocht u het parochieblad toch nog graag blijven lezen, 
dan kunt u dit op verschillende manieren doen: 
1. op de website www.titusbrandsmaparochieoss.nl 
2. ophalen in de kerk of het verzorgingshuis 
3. ontvangen per e-mail 
4. thuisbezorgd in uw brievenbus

Indien u kiest voor optie 3 of 4, dient u dit door te geven 
aan het secretariaat van de parochie: telefoon 622164.

Zuidergebouw zaterdag 21 november 
Rommelmarkt KBO Kortfoort 
De KBO-afdelingen worden door de gemeente gekort. 
Daarom wordt het steeds moeilijker om leuke betaalbare 
dingen te organiseren zonder dat aan de leden een grote 
bijbetaling wordt gevraagd. Om toch een leuke, gezellig 
kerstmiddag te kunnen organiseren, houden wij een 
rommelmarkt op zaterdag 21 november a.s. van 10.00 
tot 16.00 uur in het Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17.

Heeft u misschien nog ergens spulletjes staan die u 
niet meer gebruikt, maar waarvan u het jammer vindt 
om ze weg te gooien? Dan kunt u contact met ons 
opnemen om deze spulletjes bij ons af te geven of – als 
dat niet mogelijk is – ze op te komen halen. Graag voor 
7 november, zodat wij alles een beetje kunnen ordenen. 
Ook zoeken we een paar mensen die het leuk vinden 
om de boel mee klaar te zetten en om te helpen met de 
verkoop op zaterdag 21 november.  
We hopen op veel reacties.

Contactpersonen zijn:  
Mieke van der Putten, 06-52479630 en  
Henk Janssen, 637982
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Zeeheldenwijk II 
In de Zeeheldenwijk II zijn eind november de 
renovatiewerkzaamheden zo goed als gereed. 
Voorafgaand aan de grote officiële opening op 
17 april 2010 vindt er op 11 december 2009 een 
kleine feestelijke bijeenkomst plaats waarbij de buurt 
aangekleed wordt met kerstbomen en kerstverlichting.

Afscheid de heer Sanchez 
Wijkraad Oss-Zuid bedankt de heer Sanchez van de  
gemeente Oss. Hij heeft als interim gebiedsbeheerder 
van Oss-Zuid verschillende zaken voor de wijk  
gerealiseerd. De Wijkraad wenst de heer Sanchez veel  
goeds voor de toekomst toe.

Adviesaanvraag Zuidelijke Geledingszone 
Vanuit de gemeente is aan de Wijkraad gevraagd advies  
uit te brengen over het concept Fietsroute Zuidelijke  
Geledingszone. Het betreft een recreatieve fietsroute met  
een toeristische functie waarbij de bestrating  
fietsvriendelijk wordt gemaakt en ook in de omgeving  
past. 

Burendag Zeeheldenbuurt I
van Werkgroep Zeeheldenbuurt I

Als werkgroep van de Zeeheldenbuurt I kijken we terug 
op een zonnige Burendag op 26 september jl.  
Het bezoekersaantal viel een beetje tegen. We hadden 
meer wijkbewoners verwacht, maar desondanks was het  
gezellig.

Nadat we 's morgens een ronde door de buurt hadden 
gemaakt, getooid met prikstok en vuilniszak, werden 
we na afloop getrakteerd op een overheerlijke lunch 
voor alle vrijwilligers, die het zich goed lieten smaken. 

's Middags stroomden de kinderen toe. Zij hebben 
ons weer verrast met hun penseelstreken. Nadat de 
jonge buurtkunstenaars uit waren geschilderd, hebben 
verschillende oudere bewoners laten zien dat zij wel 
degelijk het verschil kennen tussen een verfkwast en 
een schilderspenseel. Ook van hun kwaliteiten kunnen 
we het hele jaar nog genieten, want het schilderij staat 
weer het hele jaar opgesteld bij de flat aan de Karel 
Doormanstraat. 
Er was gelegenheid om fritesvet/fritesolie in te leveren. 
Een paar bewoners holden nog snel naar huis om hun 
pannetje olie te halen en af te geven. 
Samen met Nico speelden de kinderen enthousiast 
flesvoetbal en er was snoep, drinken en fruit voor ieder. 
Voor wie nog wat foto’s wil zien’: neem een kijkje op  
www.oss-zuid.nl 

Volgend jaar is er weer een Burendag. Dan hopen we op 
meer belangstelling. Tenslotte is de Burendag voor u. 

Wijkraadsvergadering in kort bestek
door Ellen Bloks

Tijdens de wijkraadsvergadering van 24 september 2009 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

De fietsroute zal vanuit Herpen, via Berghem, Oss-Zuid  
en de Ruwaard richting Geffen lopen. De Wijkraad geeft  
een positief advies met als aandachtspunt dat de 
aanpassing van de oversteek Nieuwe Hescheweg en de  
oversteek van de fietsstraat, die een dubbele oversteek  
gaat worden, een veilige en overzichtelijke oversteek  
voor fietsers moet worden. Met de mogelijkheid voor de  
fietsers dat ze kunnen wachten tussen beide oversteken  
in. 

Project Biodiversiteit in de Kortfoort 
Het project Biodiversiteit houdt in dat de natuur en het 
groen teruggebracht worden in de Osse wijken. Op 
zaterdag 10 en 17 oktober wordt het project uitgevoerd 
in diverse straten in de Kortfoort. [Zie ook pag. 3.]

Kerstmarkt 2009 
Dit jaar wordt op 12 december de kerstmarkt gehouden.  
Lokatie: Industrielaan te Oss. [Zie ook pag. 3.]

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

Opening Zeeheldenbuurt II
door Renske Steffen

Er wordt nu nog hard gewerkt, maar over een paar weken  
liggen alle straten en stoepen in de Zeeheldenbuurt II er  
weer prachtig bij. Reden voor een feestje! Op dit moment  
is er een werkgroep van buurtbewoners, Wijkraad,  
medewerker sociaal beheer (BrabantWonen) en de  
opbouwwerker (Vivaan) druk bezig met het voorbereiden  
hiervan. 

Op vrijdag 11 december zullen er op de hoeken van 
de wijk 4 kerstbomen met lichtjes geplaatst worden. 
Kinderen uit de wijk mogen de bomen versieren met 
zelfgemaakte knutsels. Om 18.00 uur zal de voorzitter 
van de Wijkraad, André v.d. Boogaard, de gerenoveerde 
buurt openen door de lampjes in de kerstbomen 
te laten branden. Voor buurtbewoners is er warme 
chocomel en glühwein met een lekker hapje. Meer 
informatie wordt binnenkort huis-aan-huis verspreid in 
de Zeeheldenbuurt II. Houd uw brievenbus in de gaten!

Op zaterdag 17 april vindt de officiële opening plaats 
met een groot buurtfeest voor jong en oud. Ook hierover 
ontvangt u t.z.t. meer informatie, maar houdt u de 17e  
vast vrij in uw agenda?!
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Mijn naam is Cees van 
Dinther, 42 jaar, geboren 
en getogen Ossenaar. 
Mijn vader heeft 40 jaar 
bij Philips Oss gewerkt en 
ik heb mijn interesse voor 
techniek voor een groot 
deel van hem.  
Mijn liefde voor wandelen 
en de natuur heb ik 
van mijn moeder. 

Ik ben opgegroeid in de 
(Roof-)Vogelwijk en zat 
op de Don Bosco lagere 
school. Daarna heb ik op 
het Titus Brandsma Lyceum gezeten en Elektrotechniek 
aan de TUE gevolgd. Ik werk ik al weer jaren bij NXP 
in Nijmegen (het vroegere Philips Semiconductors).

Mijn vrouw Jessica heeft jaren in de Oude Molenstraat 
gewoond toen we verkering hadden. Daar kwam ik vaak 
en we wandelden veel door Oss-Zuid. Toen we gingen 
samenwonen, waren er geen leuke huizen beschikbaar in 
Oss-Zuid. Dus hebben we 4 jaar in de Ruwaard gewoond. 

Ruim 6 jaar geleden kwam een voor ons ideaal huis te 
koop in de Tulpstraat: Een fijn huis met een grote groene 
tuin, een rustige straat met veel groen en dicht bij het 
centrum, het station en ons favoriete wandelgebied.

Wij vinden Oss-Zuid 
(natuurlijk) veruit de 
mooiste en fijnste wijk 
van Oss en willen 
dus ook graag dat 
dit zo blijft. Ik merkte 
dat ik alleen effectief 
een bijdrage kan 
leveren als ik dichter 
bij het vuur zit en 
ook de handen uit 
de mouwen steek. 

Ik heb gemerkt dat 
de Wijkraad een fijne 
groep is, met hart voor 
de wijk en de mensen. 
En ik ben blij daar bij te 
mogen zijn.  
Ik hoop ook een aanspreekpunt te zijn voor mensen 
in de wijk. Niet alleen voor de Kortfoort, waar we 
wonen, maar ook voor andere delen van de wijk.

Mijn naam is Jacqueline 
Eekels woonachtig in de 
Industrielaan te Oss.

Zoals gewoonlijk ben ik 
altijd actief in de straat 
en nu hoop ik verder 
met mijn collega’s 
van de Wijkraad mijn 
activiteiten te kunnen 
delen, maar dan over 
geheel Oss-Zuid.

Ik woon al ongeveer 
23 jaar in Oss, waarvan 
bijna 20 jaar met plezier 

in de Industrielaan.

Het is prettig om hier 
te wonen, vriendelijke 
mensen om  
me heen. 
Spontaan en radicaal ben 
ik zeker. Ik praat graag 
met de mensen en luister 
wat ze negatief of positief 
vinden. 
Hier probeer ik dan weer 
iets uit te halen. Ideeën 
komen dan vanzelf wel.

Ik vind het zeer leuk om 
een nieuw wijkraadslid te 
mogen zijn van Oss-Zuid.

Ik zie dit alles als een leuke en gezellige tijd tegemoet.

Kennismaking met nieuwe Wijkraadsleden
door Mia Keijzers, Jacqueline Eekels en Cees van Dinther, foto’s: William van Oers

Op 7 oktober jl. heeft Burgemeester Klitsie twee nieuwe leden van de Wijkraad Oss-Zuid beëdigd: 
Jacqueline Eekels en Cees van Dinther. We heten hen van harte welkom en geven hen hieronder graag 
de gelegenheid om iets over zichzelf te vertellen. Veel succes met jullie werk binnen de Wijkraad!

Ontwikkelingen rond Zuiderpark
door Ellen Bloks

JOP 
Er komt een nieuwe JOP op een nieuwe locatie, namelijk  
op de hoek van de Industrielaan en de Kloosterstraat; 
achter het hondenuitlaatveld, met de voorkant naar de 
Kloosterstraat. De bouwvergunning voor de nieuwe 
locatie is reeds ingediend en na akkoordverklaring 
wordt de JOP besteld. Afhankelijk van de levertijd 
wordt de JOP zo snel mogelijk geplaatst. De aannemer 
zorgt tevens voor de beplanting om de JOP.

Basketbalveld 
De baskets van het basketbalveld waren veel te hoog!  
Deze zijn aangepast. 

Picknicktafels en bankjes 
Medio november zullen de picknicktafels en bankjes  
geplaatst worden.
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Van 12 t/m 16 oktober was het 
volop feesten geblazen voor de 
leerlingen van Basisschool Pius X. 
De hele week stond namelijk in het 
teken van het 50-jarig bestaan van 
onze school. De kinderen deden 
mee aan een ballonnenwedstrijd, 
gingen op excursie, speelden 
volop spelletjes, gingen de 
wijk in voor een vossenjacht 
en sloten de week uiteindelijk 
af met een spectaculaire theatershow. Uiteraard 
waren er ook de hele week volop lekkere traktaties.

In 1959 werd de Osse Bassischool Pius X officieel in 
gebruik genomen. De naam van de school is afkomstig 
van paus Pius X, die van 1903 tot 1914 vanuit Rome 
de katholieke kerk bestuurde. De katholieke kerk vond 
dat hij veel goed werk had gedaan en verklaarde hem 
daarom heilig op 29 mei 1954. Deze wat ouderwetse 
naam zorgt nog wel eens voor verwarring. De X wordt 
vaak als letter uitgesproken, maar ook Pius Stien of Pias 
Tien horen we nog regelmatig. De school kende twee 
grote verbouwingen. De eerste was een uitbreiding en 
renovatie van het gebouw in 1995 en de tweede, een 
nieuwe uitbreiding, dateert van vijf jaar geleden. Het 
schoolgebouw kent nu twee gezichten. De voorkant 
heeft het traditionele aanzicht, de achterzijde, 
gezien van de speelplaats, is veel moderner.

Jubileum 
Dit schooljaar viert Basisschool Pius X haar vijftigjarige 
bestaan. We zijn het jubileumjaar gestart met onze 
jaarlijkse zomermarkt, die dit jaar een extra feestelijk 
tintje had. De kinderen en hun ouders konden op de 
speelplaats voor de school zelfgemaakte spulletjes 
kopen of een eigen T-shirt maken. Er was een 
opgeblazen koe met ranja, een groot springkussen, 
kinderen konden neptatoeages laten zetten en er 
waren kraampjes met popcorn en suikerspinnen.

Een gedeelte van de opbrengst van deze dag was voor 
het goede doel, dat wij het liefst hier in de buurt zoeken 
en met een betekenis voor de kinderen. Dit jaar hebben 
we een bedrag van 485 euro kunnen schenken aan de 
dierenambulance. Zij waren deze dag ook aanwezig en 
de kinderen konden vragen stellen en in de ambulance 
kijken. Sinds dit schooljaar heeft de jarige school ook een 
nieuw logo. Aan de gevel naast de hoofdingang hangt 
sinds 1959 een door de Osse kunstenaar Joop Falke 
ontworpen kunstwerk. Dit beeld is tevens het oude logo 
van de school. Het stelt Koentje voor, een kind met een 
gevouwen krant op zijn hoofd dat droomt over later… 
als het groot is… het is dan de baas over een prachtig 
paard. Maar voorlopig is het nog een kind op zoek naar… 

Osse basisschool viert 50-jarig bestaan

Hele week feest op 
basisschool Pius X 
door Jan van Doore, directeur Basisschool Pius X

Aan dit beeld hebben wij ons motto 
verbonden: Op de Pius X vinden 
we samen jouw eigen weg naar de 
toekomst. Omdat het logo een beetje 
verouderd was, hebben we het dit 
jaar in een nieuw jasje gestoken. 

Feestweek 
Het feestprogramma startte al op maandagmorgen. De 
school was toen helemaal versierd met ballonnen. Na 
enkele toespraken lieten alle 270 kinderen van onze 
school een ballon op. Voor de ballonnen die uiteindelijk 
het verst weg worden gevonden binnen drie weken, 
is er een leuke prijs. Bij de school was er die eerste 
feestdag een poffertjeskraam en drie (oud)leraren gingen 
de hele dag alle klassen rond. Ze hebben verteld  over 
de verschillen tussen nu en vijftig jaar geleden. Er is 
verteld over de industriestad Oss, over het ontstaan 
van de wijk, over de naamgeving van de school en over 
de manier van lesgeven van vijftig jaar geleden. Er is 
namelijk ontzettend veel veranderd. De klas waarin de 
kinderen nu zitten met digitaal bord en balpennen is niet 
te vergelijk met een klaslokaal van vijftig jaar geleden.

Op dinsdag ging 
de onderbouw 
(groepen 1 tot 
en met 4) naar 
het Boerenbond 
Museum in 
Gemert. De 
bovenbouw 
(groepen 5 
tot en met 8) 
ging naar het 

Openluchtmuseum in Arnhem. We doken zo met z'n  
allen terug in de tijd.

Op woensdag stonden er in de school en op de 
speelplaats allerlei spellen. De kinderen konden 
via een roulatiesysteem zelf spellen kiezen. 

Op donderdag was er een grote vossenjacht door 
de wijk Oss-Zuid, met twee verschillende routes 
voor de boven- en onderbouw. Het was de opdracht 
voor de kinderen om verklede ouders in de wijk te 
zoeken. We kregen hierbij hulp van veertig ouders. 

Op vrijdag werd de feestweek afgesloten met een 
spectaculaire theatershow in de sporthal van Basisschool 
De Fonkeling te Berghem. Als afsluiting van de feestweek 
kregen alle kinderen een herinnering mee naar huis.



Kun je goed tellen? 
Hoeveel vraagtekens staan 
er op deze pagina?

Stuur het goed antwoord voor 23 februari 
2010 naar zuiderpostoss@gmail.com.
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V O O R  D E  J E U G D
(van alle leeftijden)
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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 eens een column te schrijven… 

'RE-PRE-SENTATI-VITEIT'
Insiders onder ons weten dit begrip, zonder haperingen 
en zonder dubbele tong, in één keer te berde te 
brengen omdat zij weten waar het over gaat. Voor 
alle duidelijkheid: het betekent zoiets als: een juiste 
afspiegeling van de re-acties vanuit een bepaalde 
groep mensen, op een onbevooroordeelde, eerlijke 
vraagstelling. Bijna steeds nemen de onderzoekers 
een verantwoorde steekproef (een peiling) en men legt 
hen een objectieve en doordachte vraagstelling voor. 
Middels een bijeenkomst-met-een-loopmicrofoon en/of 
met behulp van een schriftelijke enquète en/of een aantal 
mondelinge/telefonische peilingen. De steekproef-trekking 
is een vak-apart, een bepaalde onderzoeks-techniek. 

Het resultaat van een bepaalde onderzoeksprocedure 
dient voor de onderzoekers, de opdrachtgevers, de 
deelnemers, in principe nét zo verrassend te kunnen 
zijn, als voor de rapport-lezers aan het eind van de 
gang-van-zaken. Impulsieve meningen, opvattingen, 
kritiek, knelpunten, informaties, wensen, klachten 
(van algemene aard) dienen 'representatief' te 
worden geïnventariseerd en het 'roept-u-maar'-niveau 
zoveel mogelijk te overstijgen. Het onderzoeks-
instrumentarium bepaalt in grote mate de respons 
(lees: opkomst, lees: re-acties) en de kwaliteit van 
de onderzoeks-bevindingen en -aanbevelingen.

Met veel belangstelling en betrokkenheid-op-
afstand zien wij dan ook de rapportage voor 
het 'Wijkplan Oss-Zuid' t.z.t. tegemoet.

Mijn wensen voor 2010 voor 
onze wijk zijn: 
– dat er in 2010 eindelijk 
zicht komt op een volwaardig 
wijkcentrum in Oss-Zuid waarin 
ook een pinautomaat te vinden is, 

– dat de problematiek rond het Zuiderpark 
eindelijk definitief wordt opgelost, 
– dat er voldoende mensen zich beschikbaar 
stellen voor de Wijkraadsverkiezingen van 
begin 2011, 
– dat we verlost worden van het 
vele sluipverkeer in onze wijk. 
André van den Boogaard, 
voorzitter Wijkraad & 
Wijkstichting Oss-Zuid

Gemeente Oss, afdeling 
Wijkzaken, wenst u een 
gezellig en actief 2010! 
Vanessa Duterloo, 
Wijkcoördinator Oss-Zuid 

Ik wens dat we van de wereld een plaats maken 
waar we elkaar ontmoeten in wederzijds respect 
en verdraagzaamheid, waar liefde, vriendschap en 
solidariteit de plaats innemen van angst en strijd.  
Laten we dat hier en nu in de praktijk brengen, 
want wet je zaait, zul je oogsten. 
Ik wens je (te)vrede(nheid). Bedankt. 
Mia

De redactie van 
de Zuiderpost  
wenst u  
plezierige 
feestdagen, 
een sfeervolle 
Kerstmis en  
een sprankelend 
Oud- en 
Nieuwjaar



Na maanden van arbeid aan de wegen en trottoirs van 
onze buurt ziet het er nu allemaal keurig en opgeknapt 
uit. Heel de Bomenbuurt kan er de komende jaren weer 
tegen en met de nieuwe aanplant en het groen ligt alles 
er netjes bij. Onze buurt, deel van Oss-Zuid, mag trots 
zijn op het resultaat. Nu in december de Kerstmarkt weer 
zal plaatsvinden en de (eerste) rotonde van Oss weer 
versierd zal worden, kunnen we het jaar goed en sfeervol 
afsluiten en, naar ik hoop en ook iedereen wil toewensen, 
beginnen aan een voorspoedig en vooral gezond 2010.
Hans Boerboom vanuit de Bomenbuurt 
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Uw wens, onze wens

Mijn wens is dat de mensen wat beter leren 
communiceren en naar elkaar luisteren.  
Anton

Voor de rest van het jaar en heel tweeduizendtien 
Vriendelijkheid – goeie buren – leefbaar – saamhorigheid 
– samenwerking – gezellig – veilig – sociaal – schoon

Van Jack en Jacquelien

Mijn wens: 
Ieder een kleurrijk en gezond nieuw jaar met veel 
humor! 
En welkom in mijn nieuwe Atelier aan de 
Wethouder van Eschstraat 278!!
Annet Teunissen Beeldend Kunstenaar

Angela, Annemiek, Annie, Adriaan, Arnold, Bernhard, Berthy, 
Diana, Els, Eric-Jan, Frans, Gé, Gerard, Gonny, Hans, Henny, 
Jan, Jaques, Jacq, Jopy, Karin, Lex, Marjan, Mimi, Monique, 
Nicole, Tonny en Wilna en alle andere wat minder dichtbij of 
nog wat verderop wonenden in Oss-Zuid wensen wij een  
Kerstfeest met sneeuw op al onze tuinsparren en een 
prachtig 2010, het eerste van een nieuw decennium, met 
minstens even goede buur(t)contacten, met mooie,  
victorierijke, oranje uurtjes op de buis en vooral met meer  
vredesnieuws over buurlanden en -volken in die wereld  
ver buiten ons goede Oss.

Eppo en Helga van Veldhuizen  

Alle medewerkers van 'De Oase'  
willen u fijne feestdagen 
toewensen en een gezond 2010!

Rode Kruis afdeling Het Maasland wenst u een 
vreugdevol 2010. De vrijwilligers zullen ook in het nieuwe 
jaar iedereen die hulp nodig heeft, blijven helpen en 
activiteiten voor hen organiseren.  
Ze zijn er ook voor u en voor uw naaste omgeving. 

www.rodekruishetmaasland.nl  
(vanaf 28-11-2009)

Mijn wens voor 2010 is dat we met 
elkaar de wijk nog mooier, kleurrijker 
en levendiger maken dan hij nu al is!
Renske Steffen, 
Buurtopbouwwerker Vivaan

De Titus Brandsmaparochie hoopt veel 
bewoners van Oss-Zuid te ontmoeten in 
de St. Jozefkerk bij een van de vieringen 
in de Kerstnacht of bij de jaarwisseling. 
Maar al diegenen die we niet persoonlijk 
de hand kunnen drukken, wensen wij 
alvast gezegende Kerstdagen en een hele 
fijne jaarwisseling. 

U bent van harte welkom om eens in de St. Jozefkerk 
binnen te lopen. Komt U eens kijken? Graag tot ziens.

Alle medewerkers van 
BrabantWonen wensen u 
fijne Kerstdagen en een 
voorspoedig 2010. 
Samen investeren 
in verbinden!

Naast de kerstpakkettenactie, het 
solidariteitsfonds, de debatavond en 
wereldarmoededag is Prota (Platform 
Regio Oss Tegen Armoede) bezig met 
de voorbereiding van het 'Maatjes'-
project: 'Ik ben er voor jou!'  
Maar wellicht heeft u daar ons helemaal 
niet voor nodig en bent u er al voor 
zomaar iemand anders. Dat geeft al veel 
rijkdom en ik wens dan ook dat één 

ieder er in 2010 voor iemand anders zal zijn...  
Inderdaad de gedachte is heel simpel! Nu nog even doen. 
Mari Peters, Stichting Prota



2009
Maandag 9 november  
Alzheimer Café, Ontmoetingscentrum 'de Binnenstad',  
St. Barbaraplein 6, 19.30-21.30 uur
Woensdag 11 november 
Rollatorcheck RIGOM, Serviceflat Sterrebos, 9.00 uur, 
aanmelden via 668000 
Rollatortraining RIGOM, Serviceflat Sterrebos,  
10.00-11.00 uur, aanmelden via 668000 of 653240 
Gnosis in de praktijk PSI, Zuidergebouw, 20.00 uur
Donderdag 12 november  
Biljarten ANBO/Ouderenvereniging Oss-Zuid,  
Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
Sint Maartensoptocht, Pius X-school, 18.15 uur
Donderdag 19 november  
Bingo ANBO/Ouderenvereniging Oss-Zuid,  
Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Zaterdag 21 november  
Rommelmarkt KBO Kortfoort, Zuidergebouw,  
10.00-16.00 uur
Donderdag 26 november  
Biljarten ANBO/Ouderenvereniging Oss-Zuid,  
Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Zaterdag 12 december  
Kerstmarkt Oss-Zuid, Industrielaan
Vrijdag 11 december  
Plaatsing verlichte kerstbomen, Zeeheldenbuurt II,  
18.00 uur

Donderdag 17 december  
Decemberviering ANBO/Ouderenvereniging Oss-Zuid,  
Buurthuis Kortfoort, middag 
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Zaterdag 12 december  
Levende Kerststal, 
Scouting Titus Brandsma, 
Industrielaan

2010

Donderdag 7 januari, 
4 februari, 4 maart, 1 april 
Wijkraadsvergadering, 
Buurthuis Kortfoort, 
20.00 uur
Zaterdag 17 april  
Officiële opening 
Zeeheldenbuurt 
II met buurtfeest

Donderdag 29 april, 27 mei, 24 juni, 23 september,  
28 oktober, 1 december 
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
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'Etappege-wijs onderhoud (lees: 
ónder-houden) van boomwortels'
'Weg van de toekomst'
door Peter Battes en John Blummel

Een laan is een straat met een rij bomen; een straat is 
een laan zónder bomen, en voor de omwonenden het 
liefst ook zonder irritante boomwórtels, zonder wortels die 
de stoepranden en de trottoirtegels her en der zouden 
opdrukken tot een ongelijk liggend 'hink-stap-sprong'-
plaveisel. Dat maakt de laan immers moeilijk-begaanbaar 
voor de gebruikers. Zeker wanneer al deze oneffenheden 
in de herfst effen bedekt worden door afgevallen 
boombladeren. Wij doelen op de stoepen van de Oude 
Molen-laan (sorry: -straat). Het kappen, wegfrezen van 
de stronken, het verwijderen van wortelstelsels, het 
ordentelijk opnieuw leggen van tegels en trottoirbanden, 
dienen zorgvuldig en doordacht te worden uitgevoerd. 
Het liefst uitgevoerd in één keer en binnen een 
korte periode. Immers: half-om-half omkappen en 
doorzagen, of eerst de wortels en daarna pas de kale 
boomstammen, zou tegen elke logica en verantwoorde 
planning indruisen. Alles is een vák; zo ook dit.

Al in 2005 was toegezegd dat de bomenrij 'aangepakt' 
zou worden. Er werd gezegd 'in de afgelopen zomer 
zijn wij er al mee begonnen', maar tot nu toe wordt daar 
nog weinig van gemerkt. Al jaren worden de burgers 
aan het lijntje gehouden: resultaat bekend. Dan is weer 
een argument het broedseizoen, het blaadjes-aangroei-
seizoen, het afval-seizoen (gescheiden inzamelen!), 
het luizenseizoen (moeten we nu luizenmoeders 
inschakelen in de OM-straat?). In januari is toegezegd 
dat de bomen 'in de toekomst' alle gerooid gaan worden. 
Doorvragen leverde op: 'najaar 2009', nu dus. 

Wie is hier weg van de toekomst? Misschien is 
de planning verschoven naar – uiteindelijk – de 
afronding van de onderhoudswerkzaamheden 
in de verre toekomst: een tijdstip waarop de 
Oude Molenstraat weer een voetgangersvriendelijke 
straat wordt, met een her-aanplant voor de 'weg 
van de toekomst', waar omwonenden weer wég 
van zullen zijn. Inclusief boompjes-rijtjes. Wie weet. 
Wij volgen het op de voet, ook als voetgangers.
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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
Wijkraadsleden: Meral Ilgen, Vogelkersstraat 1, 5342XP Oss, 
m.ilgen@home.nl; Ellen Bloks, Oude Molenstraat 19, 5342GA  
Oss, 623424, bloks.ellen@gmail.com; Jacqueline Eekels, 
Industrielaan, Oss; Cees van Dinther, Tulpstraat, Oss
Volledige verslagen van Wijkraadsvergaderingen 
zijn beschikbaar via www.oss-zuid.nl.
Buurtcoördinator (BuCo): Rudy van Berlo, 0900-8844l
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
Steunpunt vrijwilligerswerk Oss: Boterstraat 
206, 692080, info@steunpuntoss.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, www.anbo-ossmaasland.nl 
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,  
www.titusbrandsmagroep.org
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.

In Memoriam René Langens
4 november 1957-7 september 2009

door Jan de Munnik

Hieronder een samenvatting uit het herinneringsschrijven 
(bidprentje) over René Langens dat uitgereikt is door 
de Politie aan het einde van de crematie, een zeer 
grote indrukkwekkende plechtigheid. Zeker meer 
dan honderd politiebeambten waren aanwezig.

De auto met René kwam met motorescorte van 
de politie en zijn broer naar Vlijmen. Tussen een 
erewacht van vele agenten door werd René naar 
het gebouw gebracht, voorafgegaan door een Ierse 
muzikant (doedelzakspeler) en gedragen door vrienden 
en familie. Veel sprekers afgewisseld met muziek 
luisterden de dienst op. Het gedachtenisverhaal vertelt 
over het leven en werken van René Langens.
'René begon zijn loopbaan bij politie Den Haag in 1980 in de 
meest roerige wijken van Den Haag. Van hulpverlening tot grote 
ordeverstoringen met oud en nieuw. In 1988 maakte René zijn 
overstap naar de politie Oss. Het rustige Oss was niet zo rustig 
als aanvankelijk verwacht. Na in de surveillance dienst en als 
motorrijder te hebben gewerkt, stapte René in 1993 over naar 
het observatieteam. In 1999 kwam René terug naar het 'blauw'. 
Heel bewust koos hij weer voor het werken aan veiligheid 
op buurt- en straatniveau. In september 2000 werd René 
bevorderd tot brigadier in wijk de Ruwaard. In november 2003 
vierde René het 25-jarig ambtsjubileum. 
Hij startte in december 2004 als wijkagent in de wijk Oss-
Zuid. In korte tijd bouwde hij een stevig netwerk op en maakte 
zich heel snel het vak van wijkagent eigen. René werd in zijn 
netwerk alom gewaardeerd. Zijn wijk stond bij hem voorop. 
Werken aan veiligheid, trots op zijn wijk, trots op de politie 
en trots op zijn uniform. Dat was kenmerkend voor René. 

Het was zijn uitdrukkelijke wens om voor de VN, als 
politieman uitgezonden te worden en zo bij te dragen 
aan de wereldveiligheid. Dat was iets waar hij vol voor 
ging. Na een zware selectie werd zijn wens werkelijkheid. 
Hij mocht naar Afrika, naar Soedan en zou in februari 
2010 vertrekken. Het heeft niet zover mogen komen.'

Ons medeleven gaat uit naar de familie, vrienden  
en collega's van René. Sterkte!

Sint Maartensoptocht Pius X
Donderdagavond 12 november om 18.15 uur start 
vanaf het schoolplein van de Pius X de jaarlijkse 
Sint Maartensoptocht. Onder begeleiding van het 
Sint Sebastiaangilde uit Oss wordt er een wandeling 
door Oss-Zuid gemaakt. De optocht duurt ongeveer 
30 minuten en eindigt op het schoolplein van de Pius X  
waar voor groot en klein iets lekkers klaar staat. 
Iedereen is van harte welkom, uiteraard met lampion. 
Degene die nog geen lampion hebben, kunnen 
voorafgaand aan de optocht nog een lampion kopen 
op school. Wij hopen op een grote opkomst!
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COLOFON ZUIDERPOST
Redactie: Ellen Bloks, 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 februari 2010.
Kopijsluiting: 23 februari 2010

Bezorging: Zuiderpost niet 
ontvangen? Bel 640953 (Mia) of mail 
naar zuiderpostoss@gmail.com.

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.

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 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

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

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.

Vanaf 1 januari 2010 zal mijn Atelier niet meer in het 
Zuidergebouw gevestigd zijn, omdat ik verhuis naar de 
Wethouder van Eschstraat 278 te Oss. De 14 jaren dat 
ik in het Zuidergebouw werkzaam was, waardoor ik ook de 
buurt heb leren kennen, heb ik als zeer prettig ervaren.

Warme herfstgroet van Annet Teunissen


