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Redactionele 
column

'OP DE 
VALREEP'
door Peter Battes 

‘Waar blijft toch de 
nieuwe Zuiderpost, 
de eerste aflevering 
van dit nieuwe 
Jaar‘, zult u zich 
ongetwijfeld 
hebben afgevraagd. 
Kortgeleden hebben wij besloten om voortaan 
nog maar 4 keer per jaar te verschijnen, 
dus eens per seizoen. Incidenteel, wanneer 
daar aanleiding voor is, kan ófwel een extra 
dik exemplaar worden samengesteld, ofwel 
een extra themanummer worden ingelast. 
Bijvoorbeeld wanneer een bijzonder evenement 
in en door Oss-Zuid gaat plaatsvinden. 

Als redactie vroegen wij ons (vanwege de extreme 
weersomstandigheden, diepe nachtvorsten, 
langdurige sneeuwdekens, de gure  wind) af:  
‘Hoe is de verzorging van de dieren, met name 
van het hertenkamp (Hazenakker/
Bremlaan) eigenlijk geregeld?' Wij 
stelden het beheerteam hierover een 
aantal vragen. [Zie rechterkolom.] 
De beheerders van het 
hertenkamp zullen in de komende 
Wijkraadsvergadering te gast zijn. 
Naar aanleiding hiervan hopen wij 
de volgende keer meer te kunnen 
vertellen over hun plannen.

Helaas kunnen wij weinig 
nieuws melden over het Wijkplan 
Oss-Zuid [zie pagina 0] en de 
inspraak c.q. het overleg met de 
jeugd/jongeren zoals tijdens de 
bijeenkomsten afgesproken is.

Ook zochten wij tevergeefs 
(!) contact met het 
amateurtoneelgezelschap Internos, 
nieuwe huurder van Buurthuis 
Kortfoort. Zo mogelijk komen wij hier 
in de volgende aflevering op terug.

Al met al hopen wij u een 
lenteachtige aflevering te hebben 
geboden. En is de afgelopen 
wintertijd al weer ver weg in 
ons geheugen verdrongen.
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Nieuw beheer hertenkamp
door Talitha Visser, Coördinator NME-Centrum 
en kinderboerderij De Elzenhoek

Het hertenkamp, waar naast herten ook schapen 
en geiten te bewonderen zijn, ligt op een mooie 
locatie in Oss-Zuid. Perfect voor een bezoekje door 
wandelaars, kinderen met ouders en grootouders 
of gewoon voor de geïnteresseerde Ossenaar. 

Vanaf 1 januari 2010 valt het beheer van het 
hertenkamp in park De Hazenakker onder NME-
Centrum en kinderboerderij De Elzenhoek van de 
gemeente Oss.  
Onder dit beheer zal in het voorjaar begonnen 
worden met het nog aantrekkelijker maken van de 
dierenweide. Zo zullen er andere diersoorten bij 
komen, wordt er educatieve bebording geplaatst en 
zal het hele hertenkamp een opknapbeurt krijgen. 

Voor het voeren van de dieren en het schoonmaken 
van het stoepje is De Elzenhoek nog op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om een 
uurtje per dag op het hertenkamp bezig te zijn.

Voor meer informatie kunt u bellen met Talitha 
Visser, 641492. Voor meer informatie over 
NME-Centrum en kinderboerderij De Elzenhoek 
kunt u kijken op www.nnm-elzenhoek.nl.
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Burendag MSD
MSD heeft tijdens de burendag op donderdag 
21 januari jl. te kennen gegeven in de 
toekomst meerdere burendagen en/of evt. een 
inloopinformatiedag te willen organiseren. 

Doordat o.a. het navigatiesysteem van 
vrachtwagenchauffeurs die bij MSD hun goederen 
moeten halen c.q. leveren, niet aangeeft dat 
de Molenweg is afgesloten voor doorgaand 
verkeer, rijden de chauffeurs regelmatig de 
woonwijk in. Dit heeft vaak beschadigingen 
aan stoepranden, paaltjes, etc. tot gevolg.

Tijdens de wijkraadsvergadering deelt de 
gebiedsbeheerder mee dat de gemeente Oss het 
plan heeft om de industrieterreinen te nummeren. 
Dit moet voorkomen dat vrachtwagenchauffeurs 
verkeerd rijden. Ook MSD kan hier een 
bijdrage in leveren door een juiste route te 
verstrekken aan leveranciers c.q. afnemers.

Activiteitenplan 2010
Op zondag 6 juni tussen 12.00 en 17.00 uur wordt 
Zuid aan Zee in het Zuiderpark georganiseerd. 
De belangrijkste activiteit van deze dag is een 
beach-voetbaltoernooi voor alle bewoners uit 
de wijk tussen 8 en 99 jaar. Naast het toernooi 
worden kinderactiviteiten georganiseerd. 

Als vervolg op het grote Hazenakkervijverfestival 
van 2008 wordt in het najaar van 2010 een 
mini-Hazenakkervijverfestival georganiseerd. 
Om budgettaire redenen wordt het dit jaar 
een mini-muziekfestival. Het festival wordt 
georganiseerd samen met bewoners uit de wijk.

Eén van de komende wijkraadsvergaderingen zal 
in het teken staan van een dia-avond over Oss-
Zuid. Een deskundige wordt hiervoor uitgenodigd 
en deze persoon zal aan de hand van dia’s over 
het verleden, heden en toekomst vertellen.

Stichting Vivaan is met een groep bewoners uit de 
Zeeheldenbuurt 2 bezig op zaterdag 24 april 2010 
een openingsfeest te organiseren.  
De middagactiviteiten zijn voor kinderen en tieners.  
's Avonds is het feest voor alle bewoners uit 
de Zeeheldenbuurt 2 met een optreden van 
een coverband en een Turkse dansgroep.

Op woensdag 9 juni vindt de Nationale 
Straatspeeldag plaats. Voor bewoners die een 
straatspeeldag willen organiseren wordt een 
informatie-avond georganiseerd op dinsdag 
16 maart a.s. om 19.30 uur in Buurtcentrum 
't Hageltje, Hagelkruisstraat 13 te Oss.

door Ellen Bloks 

Op 4 februari 2010 heeft Wijkraad Oss-Zuid 
haar maandelijkse openbare vergadering 
gehouden in Buurthuis Kortfoort. Tijdens 
deze vergadering zijn o.a. de volgende 
onderwerpen aan de orde geweest:

AED-kasten
Wijkraad Oss-Zuid heeft tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op 7 januari jl. twee AED's 
geschonken: één aan Buurthuis Kortfoort en 
één aan Beheerstichting Zuidergebouw. Het 
is echter wenselijk dat men ook na sluitingstijd 
van de gebouwen gebruik kan maken van de 
AED's. Daarom zijn door de Wijkraad speciale 
AED-kasten aangeschaft die aan de buitengevel 
van de betreffende gebouwen bevestigd kunnen 
worden. Deze AED-kasten kunnen met een 
pincode worden geopend. Deze pincode wordt 
tegelijkertijd met de sms-boodschap, die via de 
ambulance/112-meldkamer wordt verzonden, 
doorgestuurd naar de AED-bedieners.

Hertenkamp
Vanaf 1 januari 2010 is het hertenkamp onder 
beheer gekomen van NME-centrum De Elzenhoek 
(de kinderboerderij). [Zie ook pagina 2.]

Wijkagenten
Vanaf mei 2010 worden twee wijkagenten 
toegewezen aan Oss-Zuid.

Informatieavond
Op donderdag 28 januari jl. vond een 
informatieavond plaats voor de wijk- en 
dorpsraadsleden met het college van B&W en 
afdeling Wijkzaken van de gemeente Oss.  
Tegelijk met de herindeling van de gemeente 
Lith worden ook de nieuwe wijk- en dorpsraden 
benoemd. Alle zittende leden treden aan het 
einde van een zittingsperiode af. Ze kunnen zich 
vervolgens opnieuw aanmelden voor een volgende 
periode. De Wijkraad maakt een profiel op waar de 
nieuwe leden aan moeten voldoen en benoemt een 
voordrachtscommissie. De voordrachtscommissie 
selecteert de nieuwe kandidaten en komt 
met een bindende voordracht. Leden van de 
voordrachtscommissie komen niet in de Wijkraad. 
De voordrachtscommissie wordt ondersteund door 
de wijkcoördinator. Zo spoedig mogelijk wordt 
gestart met de wervingscampagne in de hoop dat zo 
veel mogelijk mensen zich aanmelden. Hieruit kan 
de commissie dan een keuze maken.  
In december 2010 worden alle nieuwe 
wijk- en dorpsraadsleden benoemd.

Wijkraadsvergadering van 4 februari 2010
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Oproep K.B.O. St. Jozef
door Theo Linders

KBO St.Jozef (ofwel Katholieke Bond voor 
Ouderen) is een vereniging van ongeveer 
85 leden. De soosaktiviteiten vinden plaats in 
het Zuidergebouw in de Oude Molenstraat.

Soosmiddagen
Op maandag en donderdag kan er onderling 
worden gebiljart. Op dinsdagmiddag is er 
een mooie, zeer serieuze bridge-groep 
actief. Donderdagmiddag is er ook nog 
gelegenheid voor sjoelen, rikken en jokeren.

Aangezien op alle middagen sprake is van 
onderbezetting, nodigt het bestuur senioren uit 
van 55 jaar en ouder om lid te worden, om zo 
deel te nemen aan een of meer soosactiviteiten.

Vrijwilligers zorgen voor koffie, thee of 
andere drankjes en hapjes, uiteraard 
tegen een kleine vergoeding.

Jaarlijkse busreis en Kerstviering
Hebt u geen belangstelling voor de soosmiddagen, 
meldt u zich dan tóch aan, want voor een contributie 
van € 22 per jaar ontvangt u het prachtige KBO-blad 
Nestor 10 keer per jaar. Ook kunt u zich aanmelden 
voor de jaarlijkse busreis en in de maand december 
voor de Kerstviering.  
De huur van het Zuidergebouw is hoog, maar met 
meer leden maken wij deze tóch acceptabel.

Neem dus gerust vrijblijvend contact op met: 
Maria Wegh, Beukenstraat 18, tel. 646953 
Leo Klaassen, Karel Doormanstraat 12, tel. 622455 
Theo Linders, Iepenstraat 34, tel. 647198

Op bezoek bij MSD
door Jacqueline Eekels

Op 10 december 2009 werd ik gebeld door Martha 
Krancher. Zij is Administrative Assistant Global 
Communications. Zij stelde mij de vraag of ik als 
buurtbewoonster samen met Willemien Klitsie (ook 
buurtbewoonster) deel wou nemen aan een interview 
met Rob Prins van het bedrijf MSD.  
Ik vond het zeer leuk om hieraan deel te nemen. 
Uiteindelijk zou een gedeelte van het interview in het 
blad Inzicht komen te staan.  
Wij zijn samen (Willemien en ik) op donderdag 
7 januari om 14.15 uur naar MSD gegaan. Daar 
werden we hartelijk ontvangen met een kopje koffie. 
Aanwezig was ook Monique Mols (Media Relations), 
Marjo de Louw (redacteur) en de fotograaf. 
We hebben een uiterst gemoedelijk en open gesprek 
gehad. De vragen waren uiteenlopend van: 'Waar 
staat MSD voor?' tot 'Wat wilde u worden toen u nog 
een klein jongetje was?' Rob Prins heeft op al onze 
vragen uitgebreid antwoord kunnen geven, zoals: de 
afkorting MSD staat voor Merck, Sharp en Dohme. 
Het grappige hiervan was op z´n Oss gezegd: Merck, 
Schering-Plough en D´n Organon. 
Serieuze vragen over of er nog uitbreidingen komen, 
zijn ook beantwoord. Dit alles kunt u lezen in het blad 
Inzicht dat onlangs bij heel Oss op de deurmat is 
gevallen. MSD is er zelfs mee bezig om te proberen 
een open dag te organiseren, want er is zoveel 
vraag naar wat er zich achter die blauwe wand 
allemaal afspeelt.  
Ik heb die dag genoten en het zijn zeer zeker  
Gezellige Buren.
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Armslag zoekt rijders en lopers

RIGOM doet mee aan NL doet
RIGOM doet op vrijdag 19 maart mee aan NL 
DOET, voorheen bekend als Make A Difference 
Day (MADD). Dit is de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. Naar verwachting steken zo'n 
100.000 mensen die dag de handen uit de mouwen 
bij sociale organisaties. RIGOM zoekt vrijwilligers 
die het leuk vinden om zich deze dag in te zetten 
voor het project 'Wandelen met Armslag'.

Armslag-wandelen is er voor mensen die getroffen 
zijn door vergeetachtigheid, de ziekte van Alzheimer 
of een vergelijkbaar ziektebeeld. Voor mensen 
die altijd actief waren, graag wandelden, graag 
de natuur in gingen. Maar Armslag is er ook voor 
mantelzorgers.  
We gaan samen met dementerenden, met 
mantelzorgers én met vrijwilligers de natuur in; 
een wandeling maken en daarna samen gezellig 
koffie drinken. Er zijn verschillende routes, 
variërend van een half uur tot anderhalf uur lopen 
en de korte route is ook rolstoeltoegankelijk. 
Armslag wandelt iedere derde vrijdagochtend 
van de maand in het Bomenpark in Heesch.

Voor informatie en aanmelding: 
Oppasdienst Armslag, tel. 653233, 
gmombarg@rigom.nl, erubbens@rigom.nl

Openingsfeest 
Zeeheldenbuurt 2
door Renske Steffen, Stichting Vivaan

Het feest in de Zeeheldenbuurt 2 komt steeds 
dichter bij. Zaterdag 24 april 2010 is het zover. 
Er is een grote tent besteld, de catering is geregeld 
en het programma is zo goed als rond.  
Hier alvast een voorproefje. 
Vanaf 14.30 uur zijn er kinder- en tieneractiviteiten 
met een springkussen, creatieve activiteiten, 
spelletjes en nog veel meer leuks.  
Rond 18.30 uur zal de burgemeester de 
gerenoveerde buurt officieel openen. Aansluitend 
zullen er optredens zijn van een Turkse dansgroep 
en van de coverband The Deerhunters. Het belooft 
een gezellig feest te worden. Buurtbewoners 
van de Zeeheldenbuurt 2 moeten de komende 
tijd hun brievenbus goed in de gaten houden!

Vooraankondiging: 

Zuid aan Zee
door Renske Steffen, Stichting Vivaan

Op zondag 6 juni wordt het Zuiderpark 
omgetoverd tot een heus strand waar een 
beach-voetbaltoernooi gehouden wordt voor 
jong en oud. Daarnaast zullen er nog veel meer 
leuke activiteiten zijn voor de jeugd en wordt er 
een gezellige 'strandtent' ingericht, waar een 
hapje en een drankje te verkrijgen zijn. Alle 
bewoners uit Oss-Zuid zijn van harte welkom! 

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor 
dit event in volle gang. De werkgroep bestaat 
uit leden van de wijkraad, medewerker sociaal 
beheer van BrabantWonen en het jongeren- en 
opbouwwerk van Vivaan. We hopen dat er ook 
wijkbewoners zijn die mee willen helpen om deze 
activiteit tot een succes te maken!  
Wie mee wil doen, ideeën heeft of meer informatie 
wil, kan contact opnemen met Renske Steffen, 
renske.steffen@vivaan.nl, tel. 647975. 



ZUIDERPOST MAART 2010 NR. 179 – PAGINA 6

Driekoningenzingen
Hartelijk dank aan 
de bewoners van de 
wijk Kortfoort!

Afgelopen 6 januari is er weer 
Driekoningen gezongen in de 
wijk Kortfoort. Evenals vorige 
jaren is er weer gul gegeven 
aan de jonge en oude  
koningen. 

Namens de familie Musukwa 
uit Malawi heel hartelijk bedankt voor de € 211 die is 
opgehaald.  
Er wordt momenteel gebouwd aan een nieuw 
schoolgebouw in het dorp.  
De gedoneerde soep en chocolademelk (waarvoor 
onze dank) waren een fijne opwarmer na het zingen 
voor de koude koningen.  
Dank aan alle kinderen en volwassenen die de 
kou hebben getrotseerd voor dit leuke feest.

Tot volgend jaar,  
Ineke en Els

Planning Wijkplan Oss-Zuid
door Reinald Manders

De planning van het wijkplan voor Oss-Zuid is 
een paar maanden naar achteren geschoven. 
Voor de zomer zal een concept van het 
wijkplan door het college worden vastgesteld 
alvorens het de inspraak ingaat. Tijdens 
de inspraakperiode zal er een bijeenkomst 
voor de bewoners worden georganiseerd 
om het concept wijkplan te bespreken.

Redenen voor de vertraging zijn dat de 
ontwikkelingen rondom de Talentencampus 
en de locatie van ziekenhuis Bernhoven pas 
over een paar maanden concreter in het 
wijkplan kunnen worden opgenomen. 

De projectleider is met zwangerschapsverlof. 
Zij wordt waargenomen door Reinald Manders. 
Voor vragen over lopende zaken in de wijk is  
wijkcoördinator Vanessa Duterloo aanspreekpunt. 

Informatieavond:  
NATIONALE 
STRAATSPEELDAG 2010
door Renske Steffen, Stichting Vivaan

Wilt u de straat voor een middag teruggeven aan 
de kinderen? Wilt u de buurt verkeersveiliger 
maken? Wilt u de buurt kindvriendelijker 
maken? Doe dan mee aan de Nationale 
Straatspeeldag op woensdag 9 juni! 

Tijdens deze dag worden in heel Nederland 
straten afgesloten voor het verkeer. Kinderen 
krijgen op een dergelijke manier een echte 
speelstraat. Tevens is deze dag ook een protest 
tegen de gevaren in het verkeer die de kinderen 
in hun bewegingsvrijheid beperken. Zo is de 
Straatspeeldag naast één groot kinderfeest ook een 
actiedag voor een veilig en kindvriendelijk verkeer.

De Nationale Straatspeeldag wordt in de 
gemeente Oss georganiseerd door meer dan 
honderd straatcomités, in samenwerking met 
de wijkstichtingen, de gemeente en Vivaan. 

Vivaan coördineert de vergunningsaanvraag, 
verzorgt de algemene informatievoorziening 
naar betrokkenen, verzorgt de publiciteit 
en ondersteunt middels de opbouwwerkers 
de straatcomités in wijken en kernen. 

Op dinsdag 16 maart is er een informatieavond 
over de Nationale Straatspeeldag in Buurthuis 
't Hageltje, Hagelkruisstraat 13 te Oss. De avond 
begint om 19.30 uur en is bedoeld voor iedereen 
die een straatspeeldag wil organiseren.

Indien u naar de informatieavond wilt gaan 
en ons dit tijdig mededeelt, sturen wij u 
reeds vóór deze avond informatie en het 
vergunningsaanvraagformulier toe. U kunt 
dit formulier dan ingevuld meenemen en al 
inleveren. De groepen die vorig jaar hebben 
meegedaan, ontvangen hiervoor automatisch een 
uitnodiging met vergunningsaanvraagformulier.

Aanvraagformulieren van de straatspeeldag kunnen 
worden gedownload via de website van:  
www.vivaan.nl of www.oss.nl (aanvraagformulieren 
– bouwen, milieu en leefomgeving – leefomgeving).

Wilt u meer informatie of heeft u nog 
vragen naar aanleiding van dit bericht, dan 
kunt u contact opnemen met Carla Bloks 
of  Renske Steffen van Vivaan, tel. 647975, 
e-mail: renske.steffen@vivaan.nl.



Eigen bijdrage 
jeugdpagina
Heb je zelf een idee voor 
de jeugdpagina?

Stuur het dan voor 22 mei 
a.s. in via zuiderpostoss@
gmail.com en, wie weet, 
staat jouw bijdrage volgende 
keer op deze pagina!
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Herinrichting speelterrein 
Hendriklaan
door Renske Steffen, 
Stichting Vivaan

Het speeltuintje aan  
de Hendriklaan wordt 
op initiatief van enkele 
bewoners opnieuw 
ingericht. Het huidige 
speeltoestel wordt 
vervangen door een 
nieuw exemplaar (zie hierboven). Hierdoor wordt  
het speeltuintje aantrekkelijker voor de jeugd die in  
de buurt van de speelplek woont. Ook zullen er  
2 tuimelrekken geplaatst worden, die tevens te  
gebruiken zijn als voetbaldoeltjes. Zodra de spullen  
geleverd zijn en het weer het toelaat, zal de plek  
heringericht worden. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij Renske Steffen (opbouwwerker 
Oss-Zuid) tel. 0412 – 64 79 75.

VOOR DE JEUGD
(van alle leeftijden)
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Lezing OV-chipkaart 
bij ANBO
Op 27 april 2010 vanaf 14.00 uur in Buurthuis 
Kortfoort zal de heer Jan Meerpoel uit Leiden een 
voordracht houden over nut en noodzaak van de 
OV-chipkaart. 
Jan Meerpoel is zeer actief in zowel Landelijke 
als Regionale en Provinciale Werkgroepen die 
zich bezighouden met de komende invoering 
van de OV-chipkaart. Hij zet zich speciaal in voor 
reizigers met een (visuele) handicap en ouderen.

Aan de orde zullen komen: 
– Wat is de OV-chipkaart?  
– Wie heeft dit bedacht? 
– Waarom wordt het ingevoerd? 
– Gaan we meer of minder betalen dan de huidige 
strippenkaart? 
– Is het simpel te gebruiken? 
– Wat voor problemen zijn nog niet opgelost?

De voordracht zal ca. 45 minuten duren en na een 
korte pauze zal er voldoende gelegenheid zijn om 
vragen te stellen. 
Na afloop van de middag kunt u de voordracht, 
die geheel op papier staat, meenemen.

Aan deze lezing zijn geen kosten verbonden, maar 
we willen wel graag vooraf een indicatie hebben, 
hoeveel mensen er komen. Daarom graag vóór 
11 april opgeven bij het secretariaat als u deze 
lezing wilt bijwonen en met hoeveel personen, 
want u mag ook een introducé meenemen.

NAH-Café
door Rose Anbon

In d'n Iemhof, Sterrebos 35 in Oss (naast 
winkelcentrum de Ruwert) is op elke eerste en 
derde donderdag van de maand, van 20.00 tot 
22.30 uur,  een caféavond voor alle mensen vanaf 
18 jaar met niet aangeboren hersenletsel, autisme 
of chronische vermoeidheid. Ook partners, vrienden 
en familie zijn welkom. 
Er is geen harde muziek, geen drukte, geen rumoer, 
maar wel gezelligheid. Dé gelegenheid om nieuwe 
contacten te maken en ook buiten het NAH-café om 
iets af te spreken. 
De locatie is rolstoeltoegankelijk en gemakkelijk 
bereikbaar. Aanmelden is niet nodig en de toegang 
is gratis.  
Kijk voor meer informatie en data op www.nah4us.nl.

Aanzet maatschappelijk werk
Spreekuurpunt op terrein ziekenhuis
Per 1 maart 2010 opent Aanzet maatschappelijk 
werk een spreekuurpunt op het terrein van 
ziekenhuis Bernhoven, J. Zwijssenlaan 123 in Oss. 

Het maatschappelijk werk wordt gevestigd op de 
hoek van de aanbouw van het GGZ-gebouw.  
De ingang is herkenbaar aan het bord met het logo 
van Aanzet dat daar geplaatst wordt.  
Het spreekuurpunt in het Zuidergebouw, Oude 
Molenstraat 17, komt hiermee te vervallen.  
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 625036.  
Elke woensdag- en donderdagochtend is het 
inloopspreekuur van 9.00-10.00 uur.  
U kunt natuurlijk ook een afspraak maken. 

Arbeidsongeschiktheidsspreekuur
Aanzet maatschappelijk werk is sinds kort gestart 
met een speciaal spreekuur voor mensen  uit 
Oss en omgeving die vragen hebben over de 
arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld  praktische 
zaken zoals het invullen van een aanvraagformulier  
WIA, het aanvragen van een second opinion, 
vragen over de  ziektewet of het  schrijven  van 
een bezwaar tegen beschikkingen WAO/WIA .

Heeft u een vraag over uw arbeidsongeschiktheid, 
blijf er dan niet te lang mee zitten en maak een 
afspraak voor gratis advies en hulp.  
Het arbeidsongeschiktheidsspreekuur is iedere 
donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur.  
Aanzet is bereikbaar op telefoonnummer 622204. 
Of maak een afspraak aan de balie in het Anton 
Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss.

Hulp Online
Aanzet maatschappelijk werk ondersteunt mensen 
met allerlei problemen. Denk aan psychische 
problemen, relatieproblemen, problemen thuis, op 
school of werk, geldproblemen, overmatige stress.

Soms wil je anoniem blijven of heb je geen 
gelegenheid naar het spreekuur te gaan. Dan biedt  
Hulp Online van Aanzet uitkomst. Via de website  
kun je chatten of mailen met een maatschappelijk  
werker van Aanzet.

Aanzet is telefonisch bereikbaar via 623880.  
Per mail: info@aanzet.nu en via de website:  
www.aanzet.nu/hulponline

Voor meer informatie over Aanzet: 
Catrien van Zutphen, Schadewijkstraat 6, Oss, 
tel. 623880, cvanzutphen@aanzet.nu,  
www.aanzet.nu
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Enquête bewoners 
Zeeheldenbuurt 1
door Werkgroep Zeeheldenbuurt 1

Binnenkort ontvangen de bewoners van 
Zeeheldenbuurt 1 een vragenlijst in de brievenbus. 
Komt er dit jaar weer een buurtfeest? Dat is de 
vraag waarvoor de Werkgroep Zeeheldenbuurt 1 
zich gesteld ziet.  
We willen graag van de bewoners weten of hiervoor 
belangstelling bestaat en hoe zo'n feest er uit moet 
zien.  
Moet het een muziekfeest worden?  
Of een Kinderfeest?  
Een barbecue misschien?  
U mag het zeggen.

Zeeheldenbuurt 1  
weer schoon
door Werkgroep Zeeheldenbuurt 1

De wil was er wel, maar elke keer lag er nog steeds  
of een nieuw pak sneeuw. Daarom kwam het er  
niet van. 

Op de 2e zaterdag van de maand trekken we met  
prikstok en vuilniszak door onze buurt om het  
zwerfafval op te rapen.  
Wij vinden dit geen zaak waar alleen de Gemeente 
verantwoordelijk voor is. We vinden een schone 
buurt een groot voordeel, waar het fijn wonen is.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Vele handen maken licht werk. 
We kunnen alle straten van onze buurt meenemen.  
Zie het als een manier om te bewegen.  

In alle gevallen: een 
win-win situatie.

Voor handschoenen, vuilniszakken 
en prikstokken wordt gezorgd.

Hier alvast de data in 2010: 
Zaterdag 13 maart 
Zaterdag 10 april 
Zaterdag 8 mei 
Zaterdag 12 juni 
Zaterdag 10 juli 
Zaterdag 14 augustus 
Zaterdag 11 september 
Zaterdag 9 oktober 
Zaterdag 13 november 
Zaterdag 11 december

ANBO: Algemene 
Afdelingsvergadering
Het bestuur van de afdeling Oss/Maasland 
van de ANBO nodigt haar leden van harte uit 
voor de Algemene Afdelingsvergadering op 
dinsdag 23 maart 2010 in Buurthuis Kortfoort.

Voorafgaand aan de vergadering vertelt mevrouw 
Garraud van de RIGOM meer over Contactpunt, 
een advertentiemagazine voor ouderen die graag 
iets samen met een ander willen ondernemen.

Programma
13.30 uur Zaal open 
14.00 uur Voordracht over Contactpunt 
15.00 uur Vergadering 
16.00 uur Napraten 

Agenda Algemene Afdelingsvergadering
1. Opening, welkom en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen post
3. Jaarverslag 2009 en verslag algemene  
    vergadering 2009
4. Financieel verslag: verslag kascommisssie en  
    goedkeuring financieel verslag
5. Bestuursverkiezing (penningmeester) en  
    nieuwe verdeling bestuursfuncties
6. Begroting
7. Activiteitenplan
8. Rondvraag en sluiting

Zoals in de vorige ANBO Actief is aangegeven, 
kunt u zich beschikbaar stellen voor de functie van 
penningmeester vóór 1 maart 2010 bij de secretaris. 
Voor andere functies binnen de afdeling: redactie, 
activiteiten en kascommissie kunt u zich tot het 
begin van de vergadering beschikbaar stellen.



 
Maandag 8 maart   
Alzheimercafé, De Binnenstad, St. Barbaraplein 6,  
Oss, 19.30-21.30 uur.  
Thema: Wat is MCI (Mild Cognitive Impairment)?
Dinsdag 9 maart 
Informatieavond 'Hoezo, een peuter!?', Centrum 
Jeugd & Gezin, Kerkstraat 13, tel. 473626
Woensdag 10 maart  
Lezing 'Economische crisis en de gevolgen voor  
het dagelijks leven' door drs. Ria van Nistelrooij,  
St. Jozefkerk, 20.00-22.00 uur
Vrijdag 12 maart  
Discussie 'Publiek domein' met Mari Nelissen,  
directeur bibliotheek en Muselinck, Soosruimte  
Pinksterterp, 20.30 uur
Dinsdag 16 maart 
Informatieavond Nationale Straatspeeldag 2010,  
Buurthuis 't Hageltje, 19.30-21.30 uur
Donderdag 18 maart 
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
NAH-Café, D'n Iemhof, 20.00-22.30 uur
Vrijdag 19 maart  
NL DOET, voorheen Make A Difference Day (MADD)
Dinsdag 23 maart  
Algemene afdelingsvergadering ANBO met vooraf info 
over RIGOM Contactpunt, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
Lezing 'Economische crisis wat doen wij als 
geloofsgemeenschap' door pastor George Zeegers,  
St. Jozefkerk, 20.00-22.00 uur
Woensdag 31 maart 
informatieavond 'Kind & internet', Centrum Jeugd &  
Gezin, Kerkstraat 13, tel. 473626
Donderdag 1 april  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 
NAH-Café, D'n Iemhof, 20.00-22.30 uur
Vrijdag 9 april  
Discussie 'Integriteit voor een bankier en de 
persoonlijke invulling daarvan' met Theo Vinken, 
bankdirecteur, Soosruimte Pinksterterp, 20.30 uur
Donderdag 15 april 
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
NAH-Café, D'n Iemhof, 20.00-22.30 uur
Vrijdag 23 en zaterdag 24 april 
Aloha Hé door Toneelvereniging Internos, Lievekamp,  
20.15 uur
Zaterdag 24 april 
Officiële opening Zeeheldenbuurt 2 met buurtfeest
Dinsdag 27 april  
Lezing OV-chipkaart door Jan Meerpoel, ANBO,  
Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
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Iedere woensdagavond

INLOOPAVOND
voor 50-plussers

Buurthuis Kortfoort
Floraliastraat 93

Kaarten en biljarten 
(3 wedstrijdtafels aanwezig)

Sportwedstrijden op groot scherm 
o.a. Tour de France en 

Wereldkampioenschap Voetbal
GRATIS TOEGANG

Donderdag 29 april  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 
NAH-Café, D'n Iemhof, 20.00-22.30 uur
Donderdag 20 mei 
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Woensdag 26 mei 2010 
Busreis Leerdam ANBO
Donderdag 27 mei  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 
NAH-Café, D'n Iemhof, 20.00-22.30 uur 
Woensdag 9 juni  
Nationale Straatspeeldag 2010
Zondag 6 juni  
Zuid aan Zee, Zuiderpark
Donderdag 10 juni  
NAH-Café, D'n Iemhof, 20.00-22.30 uur 
Donderdag 17 juni 
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 24 juni  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 
NAH-Café, D'n Iemhof, 20.00-22.30 uur
Donderdag 23 september, 28 oktober, 1 december  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur

Volledige verslagen van Wijkraadsvergaderingen 
zijn beschikbaar via www.oss-zuid.nl.
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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 Cees van Dinther, Tulpstraat 35, 5342BD Oss,  
645123, cees.van.dinther@hccnet.nl
Wijkraadsleden: Meral Ilgen, Vogelkersstraat 1, 5342XP Oss, 
m.ilgen@home.nl; Jacqueline Eekels, Industrielaan 30, 5342EW 
Oss, 636012, jacquelineeekels@versatel.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): Rudi van Berloo, 0900-8844
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),  
J. Zwijssenlaan 123, 625036, www.aanzet.nu (Hulp Online)
Centrum Jeugd & Gezin: Kerkstraat 13, 473626,  
www.centrumjeugdengezin-oss.nl
Bewonerscommissie Karel Doormanstraat: 
Cees de Heij, 631932
ANBO voor 50-plussers: secretaris afd. Oss/Maasland,  
Wil de Vreede, 852816, afd.oss@anbo.nl, 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 

Toneelvereniging Internos: www.toneelvereniginginternos.nl

Kloppen uw gegevens niet? 
Mist u informatie in deze lijst?  

Laat het ons weten:  
zuiderpostoss@gmail.com.

ACTIVITEITEN IN BUURTHUIS 
KORTFOORT
 
Computer en digitale fotografie
Op maandagmiddag wordt er in de kleine 
zaal uitleg gegeven over het gebruik van de 
computer. Op donderdagmiddag wordt hier uitleg 
gegeven over digitale fotografie. Indien u meer 
hierover wilt weten, mag u altijd langskomen.

Bingo
In de maanden september t/m juni wordt er 
iedere 3e donderdag van de maand vanaf 14.00 
uur Bingo gespeeld. Deelname is mogelijk 
voor iedereen. U hoeft geen lid te zijn van een 
vereniging. De kosten zijn niet groot en de 
consumptieprijzen zijn klein. Er wordt gespeeld 
om goed gevulde tassen met levensmiddelen.

Inloopavond 50-plussers
Tijdens de inloopavond voor 50-plussers op 
woensdag kunt u een kaartje leggen met andere 
liefhebbers, u kunt biljarten (3 wedstrijdtafels 
aanwezig) of zo maar een praatje maken.  
De toegang is gratis en de 
consumptieprijzen zijn laag.

Groot scherm
Het buurthuis beschikt sinds kort over een beamer 
waardoor op een groot scherm naar bijvoorbeeld het 
wereldkampioenschap voetbal kan worden gekeken.

Deelnemen
Wilt u lid worden van een vereniging of aan 
een activiteit deelnemen, dan kan dit door 
contact op te nemen met het buurthuis. U 
kunt dan inlichtingen krijgen. U mag natuurlijk 
ook vrijblijvend een keertje binnenlopen.

Jeugdavond The Final Touch
Elke vrijdagavond is er een jeugdavond 
voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar. U kunt uw 
kind gerust hier achterlaten. Tijdens deze 
avonden mogen de kinderen  niet naar 
buiten en er is voldoende toezicht.

Ruimte te huur
Er is nog ruimte te huur in het buurthuis, zij 
het sporadisch. U kunt hierover bellen met 
het buurthuis: tel. 636310, b.g.g. 656010.

Schilderen
Op de dinsdagmiddag is in Buurthuis Kortfoort weer 
ruimte om te schilderen.  
Hebt u zin om gezellig een middag te schilderen? 
Kom dan eens kijken. U bent van harte welkom.
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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 juni 2010.
Kopijsluiting: 22 mei 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
13.00-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
14.00-17.00 Inloop computercafé
20.00-22.00 Fotoclub Focoss

Dinsdag
13.00-17.00 ANBO 
13.00-17.00 Schilderclub
20.00-22.00 Toneelvereniging Internos
20.00-22.00 Handwerkclub Kortfoort

Woensdag
09.00-12.00 Werelddansen
13.00-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid 
13.00-17.00 Schilderclub
19.00-22.00 Inloopavond voor 50-plussers

Donderdag
09.00-12.00 Werelddansen
13.00-17.00 ANBO 
Avond  Openbare vergadering 
  Wijkraad (1x p.mnd.)

Vrijdag
13.00-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
19.00-22.00 Jeugdsoos The Final Touch 
  voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar

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
10.00-11.00 Gymclub Rigom
13.00-17.00 Biljarten KBO St. Jozef

Dinsdag
13.00-17.00 Soos KBO St. Jozef

Woensdag
13.00-17.00 KBO Kortfoort
19.30-22.15 PSI (www.psioss.nl)

Donderdag
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 9.00-23.00 uur


