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Redactionele column

'n Hete herfst tegemoet?

VACATURE

door Mia Keijzers

Als deze Zuiderpost bij u op de deurmat valt, is het
alweer september. De eerste maand met een R erin
kondigt de herfst aan. We kijken terug op een zomer
van uitersten, variërend van heel heet tot heel nat.
En dan mogen wij hier nog niet klagen, gezien het
noodweer in andere delen van de wereld. Zo komt
er ook een einde aan de late zomervakantie. De
kinderen gaan weer naar school en we keren terug
naar ons normale leven. Of toch niet helemaal?
Vlak voor de zomervakantie werden we overvallen
door de aankondiging van de voorgenomen
massaontslagen bij MSD, het voormalige
Organon. Ondanks het vakantieseizoen hebben
OR, vakbonden, Raad van Commissarissen en
werknemers intussen allerlei initiatieven ontplooid
om het tij te keren. In de media wordt hier
uitgebreid aandacht aan besteed vanuit allerlei
gezichtspunten. Deze ontwikkelingen hebben
dan ook verregaande consequenties, niet alleen
voor de werkgelegenheid in de regio, maar ook
voor toekomstige opleidingsmogelijkheden tot
op academisch niveau. Zoals het er nu uitziet,
blijven de acties nog wel even doorgaan en gaan
we in dit opzicht een hete herfst tegemoet.
Laten we hopen dat dit alles – met de nodige
ondersteuning, op plaatselijk, provinciaal
en landelijk niveau – tot positieve resultaten
leidt, zodat de werkgelegenheid voor zowel
werknemers van 'd'n Organon', als van alle
betrokken toeleveringsbedrijven in de regio
zoveel mogelijk behouden mag blijven.
In deze editie kijken we natuurlijk terug op
de gebeurtenissen in de wijk in de afgelopen
maanden: opening Zeeheldenbuurt 2 (pag. 4),
Nationale Straatspeeldag (pag. 9), zomermarkt
op Basisschool Pius X (pag. 8), Zuid aan Zee
(pag. 6-7), Kindervakantieweek Oss-Zuid (pag. 10).
Daarnaast kondigen we – voorzover dit bij ons
bekend is – alvast aan wat er de komende tijd
gepland staat: rommelmarkt KBO Kortfoort
(pag. 7), vooruitblik acitiviteiten (pag. 14).
Al met al hopen we dat u ook deze keer weer
tevreden bent met de informatie in woord
en beeld die wij u bieden. Uiteraard staan
we altijd open voor opbouwende kritiek en
aanvullende suggesties. Ons e-mailadres is
nog steeds: zuiderpostoss@gmail.com.
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Openbaar vervoer –
herinrichting Spoorlaan
door Ellen Bloks, Wijkraad Oss-Zuid

De BeestenBende van Oss
Heeft u ze al zien lopen? In Oss lopen regelmatig
groepen kinderen, die in felgele hesjes en caps,
met een knijper het zwerfafval in de straten
opruimen. Zij zijn lid van de BeestenBende, een
initiatief van de gemeente om de bewustwording
van het zwerfafvalprobleem bij kinderen te
vergroten. In Oss zijn er inmiddels al meer dan
200 kinderen lid van de BeestenBende.
De BeestenBende is een project voor kinderen
van 7 tot 11 jaar. Als BeestenBendelid help je
mee om je buurt schoon te houden. Minimaal
één keer per maand ruimen de kinderen in
groepjes van gemiddeld vijf kinderen hun
eigen wijk op. Elk groepje heeft minimaal één
volwassen begeleider. In de gemeenten Oss,
Arnhem, Doetinchem, Winterswijk, Cuijk, en
Wijchen zijn al BeestenBendekinderen actief.
In de toekomst zal de BeestenBende in steeds
meer gemeenten een begrip worden.
Via verschillende basisscholen in Oss en omgeving
raken de kinderen bekend met de BeestenBende.
Zij geven zichzelf samen met hun vriendjes en
vriendinnetjes op en helpen mee hun wijk schoon
te houden. Doordat zij geconfronteerd worden met
al het afval dat ze tegenkomen, leren de kinderen
hoe slecht het is om zomaar wat op straat te
gooien. Deze bewustwording bij kinderen moet
het zwerfafvalprobleem in de toekomst aanzienlijk
verkleinen. Jong geleerd is oud gedaan.
Als beloning voor het goede werk dat de
BeestenBende verricht, worden de kinderen
regelmatig uitgenodigd voor bijzondere feesten
en evenementen. Zo zijn de kids begin dit jaar
op bezoek geweest bij Ball Packaging, om te
zien hoe blikjes gemaakt worden. Begin juni
liepen de kinderen mee met een spannende
speurtocht in het centrum van Oss en in juli
gingen alle BeestenBendekids naar de première
van de nieuwste Shrekﬁlm. Vaak zijn er bekende
Nederlanders aanwezig bij deze evenementen,
die handtekeningen uitdelen, mee op de foto gaan
of zelfs meehelpen met het opruimen van afval.

De gemeente Oss is één van de winnaars van
de 'Mijn Mooi Brabant verkiezing van de meest
verrommelde locaties' in Noord-Brabant.
De gemeente Oss had voor de wedstrijd een
gedeelte van de Spoorlaan (tussen Molenstraat en
Bram van de Berghstraat) ingezonden.
De Spoorlaan eindigde op de derde plek en de
gemeente Oss heeft van de provincie NoordBrabant € 818.750 gekregen om de Spoorlaan op
te knappen. Door de gemeente Oss is vervolgens
MTD Landschapsarchitecten uit 's-Hertogenbosch
ingeschakeld om een ontwerp te maken voor
de herinrichting van dit straatgedeelte.
Op 30 juni jl. is een informatiebijeenkomst geweest
waar het ontwerp voor de herinrichting werd
gepresenteerd. In het oog springend was het
langgerekte perron waarop de bushaltes komen;
dit loopt helemaal door tot aan de Molenstraat.
Tijdens de bijeenkomst kon een ieder reageren op
de plannen en konden vragen worden gesteld.
De reacties van alle aanwezigen waren erg
positief. Ook afgevaardigden van drie wijkraden
– Centrum/Krinkelhoek/Mettegeupel, Schadewijk
en Oss-Zuid – waren uitgenodigd om bij te
praten over de ontwikkelingen. De wijkraden
hebben nadien gezamenlijk een positief advies
(met aanvullende opmerkingen) uitgebracht
richting gemeente Oss over de herinrichting.
In oktober 2010 wordt door de aannemer
gestart met de werkzaamheden, eind
februari 2011 is de Spoorlaan gereed.
Meer informatie over de herinrichting van de
Spoorlaan kunt u vinden op:
www.oss.nl., gemeente en organisatie, plannen en
projecten, herinrichting Spoorlaan.
Ook kunt u hier een video bekijken, waarin u
in vogelvlucht door het nieuwe project gaat.

Voor meer informatie over de BeestenBende
kunt u kijken op www.mijnbeestenbende.nl.
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Opening Zeeheldenbuurt 2
door Ellen Bloks

Op zaterdag 24 april 2010 vond in de Van
Speijkstraat de ofﬁciële opening plaats van
de Zeeheldenbuurt 2. Door de Werkgroep
Zeeheldenbuurt 2 was een leuk programma
samengesteld van 14.30 uur tot 23.00 uur.
De ofﬁciële opening werd verricht door
burgemeester Herman Klitsie.
Het middagprogramma bestond uit activiteiten
voor de jeugd (springkussen, bloemstukjes
maken, pannavoetbal, visagiste, etc.).
Het avondprogramma stond in het teken van
muziek (The Beerhunters) en dans (Nederlands
en Turks).
Mede door het mooie weer kon de werkgroep
terugkijken op een zeer geslaagde dag! Renske
Steffen van Sichting Vivaan heeft de werkgroep
namens alle organisaties bedankt voor hun inzet.

Bijdehandjes
De Bijdehandjes is een club voor kinderen met
een verstandelijke of lichamelijke beperking. Dit
kunnen kinderen zijn met het syndroom van Down,
ADHD, autisme of een ander beperking in de
leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Het is een vrije
tijdsclub met een afwisselend programma zoals
knutselen, spelletjes doen, buiten spelen, muziek
maken en naar de speeltuin gaan, waar gezelligheid
hoog in het vaandel staat en niets moet. Er
wordt gewerkt vanuit een duidelijke structuur.
De kinderen worden begeleid door een groep
enthousiaste vrijwilligers. Ze komen 2 maal in
de maand bij elkaar op de woensdagmiddag,
uitgezonderd de vakanties. De kosten bedragen
€ 1,50 per middag. U kunt informatie opvragen
bij José Hermans, tel. 648365 of 06-40542670
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Wijkraadsberichten
door Ellen Bloks

Reconstructie Oude Molenstraat
Na de zomervakantie zal gestart worden met
de herinrichting van de Oude Molenstraat.
Nadere informatie vindt u op de website
van de gemeente Oss: www.oss.nl.,
zoekfunctie 'herinrichting Oude Molenstraat'.
Status wijkplan
De volgende vergadering is vastgesteld
in de maand september (week 35).
Het concept-wijkplan zal dan worden
aangeboden en besproken.
Volledige verslagen van
Wijkraadsvergaderingen zijn
beschikbaar via www.oss-zuid.nl.

door William van Oers

Kerstmarkt
Ook dit jaar wil de Wijkraad/Wijkstichting
weer een kerstmarkt organiseren. Hoe en
waar is op dit moment nog niet duidelijk,
toch willen we al wel een oproep plaatsen
voor mensen uit de wijk die mee willen
helpen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan
mensen die een hobby willen laten zien.
Afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld
een mevrouw die glas in lood maakte en
iemand die tekende/schilderde. Misschien
is er een buurtbewoner die een workshop
wil verzorgen? Of gewoon mensen die mee
willen helpen met opbouwen en afbreken?
Neem dan contact op met: William van Oers,
tel. 647259, fam@vanoers-jes.demon.nl
Datum van de kerstmarkt is 11 december
en het zal ongeveer van 10.00 tot 16.00 uur
duren.
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Zuid aan Zee 1

Zuid aan Zee 2

door Renske Steffen

door Jacqueline Willemsen

Zondag 6 juni verkeerde het Zuiderpark in OssZuid in tropische sferen! Een strand, een zee
en gelukkig liet de zon zich ook nog af en toe
zien. De Wijkraad, BrabantWonen en Vivaan
hebben deze activiteit georganiseerd. Een
aantal buurtbewoners hebben op de dag zelf
geholpen, waarvoor onze hartelijke dank!

Op 6 juni was het zover. 's Morgens om 10.00 uur
worden we op locatie verwacht om de tent te helpen
op te zetten. Gelukkig zijn er genoeg vrijwilligers.
De tent staat dus zo. Even helpen met de goals te
zetten, spandoeken op te hangen, dranghekken te
zetten voor het beachvoetbal, ballonnen blazen.
Alle voorkomende karweien worden gedaan.

Op het strand hebben
verschillende teams
gestreden om de
1e plaats van het
Beachvoetbaltoernooi.
Er werden workshops
grafﬁtti spuiten gegeven
en er waren verschillende
kinderspelletjes, onder
andere een springkussen!
Kinderen vermaakten
zich uitstekend in de
zee die gemaakt was
van landbouwplastic en
balken. En al was het
maar een klein laagje
water, de pret was er
niet minder om! In de tent konden buurtbewoners
terecht voor een drankje en verzorgde Ferry
Vullings de muziek. Het was een hele gezellige
dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Het strand lag er
al, de zee moest er
alleen nog komen.
Heel ingenieus en
toch verbazend
eenvoudig:
steigerplanken,
plastic en een
brandslang en we
hebben strand en
zee. Eigenlijk iets
wat altijd goed
van pas komt. De
kinderen vermaken
zich uitstekend.
En ook de
volwassenen houden
een oogje in het zeil en kleppen met elkaar.

Een aantal buurtbewoners heeft al aangegeven
volgend jaar te willen helpen. Mocht u hier
ook interesse in hebben, neem dan contact
op met Vivian Dols, opbouwwerker Vivaan,
tel. 647975, vivian.dols@vivaan.nl.
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Het wordt een beetje bewolkt, enkele druppels
vallen en naderhand krijgen we ook nog onweer.
Dat mag de pret niet drukken.
Een beetje meer volk zou ﬁjn zijn geweest. Het
Zuiderpark ligt in de Zeeheldenbuurt maar 'Zuid aan
Zee' is toch echt voor alle bewoners van Oss-Zuid.
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Zuid aan Zee 3
door William van Oers

Op zondag 6 juni heeft de Wijkraad Oss-Zuid
samen met BrabantWonen en Vivaan het
strandvoetbaltoernooi Zuid aan Zee georganiseerd.
Al vroeg in de morgen verzamelden de eerste
vrijwilligers zich rond het speeltuintje in het
Zuiderpark. Het park zou namelijk voor deze dag
omgetoverd worden in een heus strand (met zand
en water), een strandtent met een gezellig terras en
een spelletjeshoek.

KBO Kortfoort
door Mieke van der Putten

Rommel/snuffelmarkt
Op zaterdag 30 oktober a.s. wordt er in het
Zuidergebouw aan de Oude Molenstraat 17
een rommel/snuffelmarkt georganiseerd.
Dit ter ondersteuning van activiteiten van de
KBO Kortfoort.
De rommel/snuffelmarkt wordt gehouden van
10.00 tot 16.00 uur in de grote
zaal van het Zuidergebouw.
U bent van harte welkom.
De toegang is gratis. Voor een bedragje van € 0.50
kunt u ook genieten van een kopje kofﬁe of thee.
Wij verhuren geen kramen, zodat de opbrengst van
alles wat we verkopen voor de KBO Kortfoort is.
We kunnen nog wel wat spulletjes gebruiken,
maar alleen klein goed, dus geen koelkast,
diepvries of kasten, tafels en stoelen.

Op het strand werd een voetbalveld aangelegd
waar door vier teams een heuse competitie werd
afgewerkt. De 'zee' bestond uit een grote bak met
water van ongeveer 10 bij 5 meter en een diepte
van ongeveer 25 cm. Hier konden kinderen lekker
in poedelen en spetteren. Op het strand was er
ook de mogelijkheid om met schepjes en bakjes
zandkastelen te bouwen en taartjes te bakken.
Voor de kinderen was er verder nog een parcours
uitgezet met diverse spellen. Bij ieder spel dat door
de kinderen werd gedaan, kregen zij een stempel op
de kaart. Als beloning konden de kinderen met een
volle kaart een ijsje halen. Daarnaast was er nog
een springkussen, schminken en een
grafﬁtiworkshop.

De spulletjes kunnen gebracht worden op
vrijdagmiddag 29 oktober vanaf 17.00 uur. Wel
graag eerst contact opnemen, want we moeten
de spulletjes wel kwijt kunnen. Al wat we over
hebben, willen we namelijk op laten halen door een
opkoper. Dit omdat we geen opslagruimte hebben.
Voor eventuele vragen kan men bellen met
Mieke van der Putten, tel. 06-52479630.
Kienen
Iedere donderdagavond wordt er in de
grote zaal van het Zuidergebouw gekiend.
Er zijn leuke prijzen te winnen.
Het kienen begint om 20.00 uur en eindigt om
± 22.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.
Ieder die zin heeft, is van harte welkom in het
Zuidergebouw aan de Oude Molenstraat 17 te Oss.
En neem gerust je zus, vriendin of buurvrouw mee.

In de strandtent kon iedereen terecht voor een
hapje en een drankje en aan
het einde van de middag werd
hier ook de prijsuitreiking van
het strandvoetbal gehouden.
Wij kijken terug op een geslaagde
dag en willen alle vrijwilligers
hartelijk danken voor hun inzet.
Tot ziens bij een volgende editie,
Wijkraad Oss-Zuid,
BrabantWonen en Vivaan
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Zomermarkt van Basisschool Pius X
door Elissa Smits, Leerkracht groep 7, Basisschool Pius X

Op 1 juli heeft basisschool Pius X een zomermarkt
gehouden. Wij willen alle bezoekers en sponsoren
van harte bedanken voor de geslaagde
zomermarkt! We hebben maar liefst € 1000,–
opgehaald voor het goede doel, de CliniClowns.
Enkele kinderen uit groep 7 hebben een
krantenartikel geschreven. Leest u maar:

Oss - Door verslaggever Tom Berendsen De zomermarkt op de school Pius X was een groot
succes. Zoals altijd hadden ze een thema en een
goed doel. Het thema was Zuid-Afrika en het goede
doel was de CliniClowns. Er waren een heleboel
leuke dingen te doen, zoals: lekkere frieten eten
en suikerspin en popcorn. Er was een baan waar
je overheen kon glijden. En je kon met een pijl en
boog knuffels omschieten. En je kon met een bal in
ronde gaten schieten. Eerst moest je bonnen kopen.
Daarna kon je de spelletjes spelen. Het was een
hele leuke zomermarkt en volgens mij hebben we
veel geld opgehaald. De zomermarkt is geslaagd!

Oss - Door verslaggeefster Joanna van Orsouw Op 1 juli 2010 was de zomermarkt succesvol
verlopen. Er waren veel leuke activiteiten te doen.
Zoals de buikschuifbaan. Ook de loterij was een
leuke activiteit, voor maar slechts 1 bon. Soms
kreeg je hele leuke prijsjes, maar soms ook mindere
prijsjes. Het goede doel van de zomermarkt
was 'CliniClowns'. Een goede markt was het.

Oss- Door verslaggever Joep van Nistelrooij -

Oss- Door verslaggever Lucas Ramakers De Pius X heeft op 1 juli 2010 geld ingezameld
voor de CliniClowns. Het leek aan de gezichten
van de kinderen te zien erg leuk. Vooral de
buikschuifbaan was een groot succes. Maar
dat geld was ook heel hard nodig. Er zijn in
totaal maar 75 CliniClowns in het hele land.

Op de Pius X school is weer de jaarlijkse
zomermarkt gehouden. Dit jaar was het goede
doel de CliniClowns. Er waren leuke activiteiten
te doen. Zoals eierkoek versieren, boogschieten,
glittertattoo laten zetten en als hoofdattractie had
de school een buikschuifbaan gehuurd. Er was
ook zoals elk jaar weer een thema. Dat was dit
jaar Afrika. Ook verkocht de school knutsels, die
de kinderen op school gemaakt hadden. Ook werd
er door een paar kinderen volop gedanst. Ook
verhuurde de school kraampjes aan de kinderen.
Die konden dan hun eigen spullen verkopen.
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VOOR DE JEUGD
(van alle leeftijden)

Straatspeeldag 2010
door Ellen Bloks

Op woensdag 2 juni jl. heeft in Oss-Zuid
wederom de Nationale Straatspeeldag
plaatsgevonden.
Van 14.00-17.00 uur waren enkele straten
afgesloten voor het verkeer, zodat kinderen
zonder gevaar op straat konden spelen.
Met de Nationale Straatspeeldag
kunnen de straten aandacht vragen
voor onveilige situaties in de
buurt. Maar vooral is de Nationale
Straatspeeldag een groot kinderfeest!
In Oss-Zuid hebben de volgende
straten deelgenomen aan de Nationale
Straatspeeldag: Tulpstraat, Rozenstraat,
Van Speijkstraat, Beukenstraat,
Emmalaan, Trompstraat en Irenelaan.
Het was perfect zomerweer! En de
ijsjes, die Wijkstichting Oss-Zuid kwam
uitdelen, waren dan ook héél welkom
(zie foto voorblad). Dankzij de inzet van
de vrijwilligers is deze Straatspeeldag
weer een enorm succes geworden.
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Kindervakantiewerk Oss-Zuid
door William van Oers

Op de zolder van de scoutingboerderij aan de
Industrielaan was het dinsdag 17 augustus een
drukte van jewelste. Asterix en Obelix openden de
kindervakantieweek en vertelden het verhaal van
Panoramix en het verdwenen toverdrankrecept.
Nadat het gestopt was met regenen, konden de
kinderen beginnen met het bouwen van hutten.
De pallets werden vakkundig aan elkaar vastgezet
met lange spijkers en al snel begon het terrein op
een echt dorp te lijken. Met een likje verf werden
de hutten versierd en het duurde niet lang of ook
kinderen en leiding gingen elkaar met verf te lijf.
Op woensdag stond een spelletjesparcours gereed
en konden de kinderen zich uitleven met teamwork,
behendigheid, snelheid en
krachtinspanningen.
's Middags stond in het teken
van creatief bezig zijn en werd er
geplakt, geknipt en zelfs gekleid.
Om het verdwenen recept
te kunnen vinden trokken
de kinderen de wijk in. Een
speurtocht met moeilijke
vragen en opdrachten bracht
de kinderen uiteindelijk naar
het bos. Hier werd door iedere
groep een deel van het recept
gevonden. Teruggekomen op het
scoutingterrein heeft Panoramix
samen met de kinderen de
toverdrank bereid. Asterix heeft
een slokje genomen en
voelde zich berensterk.
Hij kon zelfs een hut
omgooien. Als afsluiting
volgde een feestelijke
dag met een luchtkussen,
bingo en friet voor alle
kinderen.
Eind goed, al goed!
De vrijwilligers hebben
alles opgeruimd en
met een kampvuur de
week afgesloten.
Tot ziens,
Bestuur KinderVakantieWerk Oss-Zuid,
Tina Tonies, Ferry Vullings
en William van Oers

ZUIDERPOST SEPTEMBER 2010

NR. 181 – PAGINA 10

De opknapbeurt van de woningen
op de Industrielaan
De woningen met de even nummers zijn inmiddels
gereed en tot tevredenheid van de bewoners in het
algemeen.
De woningen met de oneven nummers, complex
51.3 van 28 woningen, komen hierna aan de
beurt. Reeds op 8 september 2008 worden de
bewoners van de in 1955 gebouwde woningen
(inclusief die van de Karel Doormanstraat en Willem
Barendszstraat) op de hoogte gesteld door de
Directie van BrabantWonen dat besloten is tot 'groot
onderhoudswerkzaamheden'. Tevens worden zij
verzocht op een vragenformulier de Klachten en
Gebreken in te vullen en dit ingevuld terug te sturen.
Op 18 januari 2010 ontvangen alle bewoners
van het complex 51.3 INDUSTRIELAAN een
uitvoerig voorstel voorzien van tekeningen en een
begeleidend schrijven in verband met de geplande
onderhoudswerkzaamheden.
In dit schrijven wordt medegedeeld:

Tijdens het bezoek van de projectopzichter eind
januari werden afspraken gemaakt over o.a.
keuken, badkamer, toilet en wensen die voor eigen
rekening van de bewoner komen. De wijzigingen/
veranderingen aan de woning aangebracht door
de bewoner dienen te worden verwijderd, dit ter
beoordeling van BrabantWonen. Ook worden de
huurders uitgenodigd om bij BrabantWonen keuzes
te komen maken uit wandtegels en keukenblad, etc.
In februari worden door BrabantWonen met de
huurders overeenkomsten gesloten voor de extra
wensen.
Publiciteit
1. In het blad Thuis van BrabantWonen van maart
op bladzijde 10 de mededeling:
'Naar verwachting kan begin juni gestart worden met
de 2e opknapbeurt.'
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2. Een bord met de foto en mededeling van de
opknapbeurt geplaatst op de hoek Industrielaan/
Karel Doormanstraat (zie foto onderaan pag. 10).
Het is bij BrabantWonen vanzelfsprekend,
als het ware een wet, om iedere 25 jaar een
opknapbeurt/groot onderhoud aan de woningen
te doen uitvoeren. Voorbereidingen en organisatie
hiervoor zijn dan ook een automatisme.
Op 18 mei 2010 worden de bewoners uitgenodigd
voor een bijeenkomst in Vivaldi op 27 mei.
Tijdens deze bijeenkomst wordt medegedeeld
dat over de uitvoering van de opknapbeurt nog
geen deﬁnitieve beslissing is genomen en daarom
nog niet met uitvoering kan worden begonnen,
Verschillende bewoners waren reeds begonnen met
de opgedragen voorbereidingen in hun huis.
BrabantWonen zal onmiddelijk herstellen hetgeen
door de bewoners moest worden afgebroken
i.v.m de afspraak (schrootjesplafond etc.).

De gebreken die noodzakelijkerwijze geen uitstel
kunnen lijden, worden ook direct gerepareerd,
na overleg met de projectopzichter.
De directie van BrabantWonen deelde
mee: 'Wij zeggen beslist niet dat het groot
onderhoud deﬁnitief van de baan is, maar
de beslissing nemen wij in november.'
De bewoners waren, op z'n zachts uitgedrukt,
ernstig teleurgesteld en gingen met een zeer
onbevredigd gevoel naar (hun BrabantWonen) huis.
De stemming onder de bewoners is verdeeld,
maar zij kunnen helaas niets anders dan
de 'novemberbeslissing' afwachten…
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Aanzet helpt bij ontslag
Het Sociaal Raadsliedenwerk wijst u de weg
in het doolhof van sociale voorzieningen,
wetten, regelingen, formulieren en instellingen.
Voor Oss vindt u hun kantoor in het Anton
Jurgenshuis aan de Schadewijkstraat 6. U kunt
dagelijks terecht na het maken van een afspraak
(tel. 623880). Het Raadsliedenwerk is een
onderdeel van Aanzet evenals het Algemeen
Maatschappelijk Werk, het Schoolmaatschappelijk
Werk en het Jeugdpreventiewerk.
Uit de praktijk van de Sociaal Raadsman…
Ze zitten zwijgend voor zich uit te staren als ik
ze ophaal uit de wachtkamer. Een echtpaar van
midden 40. 'Gerda' zegt ze als ze me een hand
geeft, en hij 'Hans'. Hans werkt bij Organon,
ruim 10 jaar inmiddels. Organon was een goede
werkgever waar je niet te klagen had over lonen
en arbeidsvoorwaarden. Toen de recessie uitbrak,
heeft Hans zich gelukkig geprezen dat hij een
vaste baan heeft bij een bloeiend, winstgevend
bedrijf en een betrouwbare werkgever.
Sinds een maand staat de veilige toekomst op
zijn kop. Tot zijn verbijstering is Hans duidelijk
geworden dat zijn baan op de tocht staat. Hans
en Gerda maken zich zorgen over de toekomst.
Hans is bang dat hij niet gauw ergens anders
aan de slag komt. Hij is niet meer de jongste en
heeft specialistisch werk. En de kinderen hebben
al gezegd dat ze echt niet ergens anders willen
wonen. Hans en Gerda willen weten hoe het zit
met werkloosheidsuitkeringen, en ze zijn bang dat
ze niet meer in hun huis kunnen blijven wonen. De
spanningen tussen de echtelieden is voelbaar.
Ik kan hen helpen om alle zakelijke dingen op een
rijtje te zetten zoals een WW-aanvraag indienen plus
inschrijving op het Werkplein. En om, vooruitlopend
op de vermindering van het gezinsinkomen, een
nieuwe begroting op te stellen. Maar ik merk ook
op dat hun relatie hieronder begint te lijden. Ik bied
Gerda en Hans de mogelijkheid van een aantal
gesprekken met mijn collega Maatschappelijk
Werk. Zij kan Hans en Gerda helpen om in deze
moeilijke tijd elkaar niet te verliezen, om samen
deze crisis te doorstaan. We spreken af dat
Gerda en Hans hierover nadenken. Ze weten
dat ze altijd kunnen bellen voor een afspraak.
André van Mierlo, Sociaal Raadsman
Voor meer informatie: Aanzet, tel. 623880,
Schadewijkstraat 6, 5348BC Oss,
cvanzutphen@aanzet.nu, www.aanzet.nu
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Fietstocht bewoners
Karel Doormanstraat
Thea en Jacqueline hebben in de ﬂats een
uitnodiging opgehangen en de bewoners
uitgenodigd om mee te doen aan een
ﬁetstocht van ongeveer 40 km.
De animo om mee te doen valt niet tegen. We
zouden met een groep zijn van 16 personen,
maar het worden er uiteindelijk 11.
Zaterdag 5 juni om 13.30 uur is het zover. We
hebben het weer mee, het is aangenaam warm en
regen wordt niet verwacht.
De meesten kennen elkaar. Rita en Cees
zijn de nieuwkomers, maar ze zijn vrij snel
opgenomen. Eenkennigheid kennen we niet.
Betsie en Thea zijn de road-captain en zij bepalen
de route. Via de Docfalaan naar de ﬁetsenbrug.
De eerste hobbel hebben we achter de rug. In
Herperduin hebben we de 1e stop. Sigaretjes
worden tevoorschijn gehaald en een slokje water
gedronken. Een klein kwartiertje rust en de tocht
wordt vervolgd langs landelijke weggetjes. Zo
belanden we in Ravenstein en daar is Nico in z'n
element. Hij neemt het voortouw en loodst ons via
smalle paadjes waar je alleen met de ﬁets door
kunt, langs zijn oude woonhuis naar de Maaskant.
De meeste achterwerken worden gevoelig,
gelukkig is het halve-einde in zicht. We stoppen
bij een café aan de Maas waar we verplicht
ongeveer 1½ uur verblijven om alle elektrische
ﬁetsen en scooter weer op te laden. Het bier is
koel en zo maken we van de nood een deugd.
Terug op de ﬁets en over de dijk richting Megen.
Onderweg nog eens gestopt bij een picknicktafel en
het meegenomen fruit en snoepgoed gedeeld en
opgegeten. Dan naar Macharen en als eindstation
de Chinees
aan de
Walstraat in
Oss. Hennie
is uitgeklust
en voegt zich
bij ons. We
nemen de
middag nog
door en zijn
het met z’'n
allen eens dat
dit een goed
begin is én
voor herhaling
vatbaar.
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Afscheid Renske Steffen,
wijkopbouwwerker Vivaan
2 jaar ben ik opbouwwerker in Oss-Zuid geweest.
2 jaar waarin veel gebeurd is.
Het is niet altijd makkelijk geweest, maar over het
algemeen heb ik toch een hele leuk tijd gehad in
Oss-Zuid. Ik bewaar mooie herinneringen aan het
feest in de Bomenbuurt en (iets korter geleden)
het feest in de gerenoveerde Zeeheldenbuurt 2.
Ook het Keten in de Kortfoort en alle acties die
daaruit zijn voortgekomen heb ik met veel plezier
gedaan. En mijn laatste activiteit in Oss-Zuid,
Zuid aan Zee, was een spetterende afsluiting
van mijn werkzaamheden in deze mooie wijk.
Bij Vivaan zijn intern een aantal wijzigingen
geweest, waardoor ik de kans kreeg om een nieuw
project op te zetten in de Schadewijk. Voor mij een
nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb.
Mijn opvolgster in Oss-Zuid is Vivian Dols, waar ik
inmiddels al mijn taken aan heb overgedragen.
Tot slot wil ik iedereen bedanken
voor de ﬁjne samenwerking en ik
wens jullie allemaal het allerbeste!
Hartelijke groet,
Renske Steffen

Een buurtfeest
organiseren?
door Ellen Bloks

Een buurtfeest vindt plaats in een
woonstraat, op een pleintje of op
een speelterrein. Het is een besloten
feest dat veelal georganiseerd wordt
door een buurtvereniging of een groep bewoners.
Wijkstichting Oss-Zuid juicht deze activiteiten
toe en wil deze initiatieven graag ondersteunen.
Dit kan zij doen middels een ﬁnanciële bijdrage
ad € 100 per jaar voor een dergelijke activiteit.
De aanvraag voor een bijdrage kunt u indienen
bij de penningmeester van Wijkstichting OssZuid, Ellen Bloks, bloks.ellen@gmail.com.
Wijkraad Oss-Zuid is in het bezit van een caravan
die voorzien is van 2 grote partytenten, statafels,
kofﬁe- en thee-apparatuur, etc. Het is een
basisuitrusting voor het organiseren van een feest!
Deze caravan of één van de tenten kan voor een
buurtactiviteit gereserveerd worden bij William
van Oers, william@vanoers-jes.demon.nl.
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Renske, bedankt!
Wijkraad/Wijkstichting Oss-Zuid bedankt
opbouwwerkster Renske Steffen van Stichting
Vivaan voor haar inzet voor de wijk.
Vol enthousiasme en toewijding heeft zij haar
taken uitgevoerd.
Renske gaat binnen de organisatie Vivaan een
nieuw project starten.
Wij wensen haar hierbij veel succes toe.
Tegelijkertijd heten wij haar opvolgster, Vivian Dols,
van harte welkom in de wijk Oss-Zuid en wij wensen
haar veel succes en een ﬁjne samenwerking toe.
Namens Wijkraad/Wijkstichting Oss-Zuid,
André van de Boogaard

Doe mee met Burendag 2010!
Een ﬁlmmiddag voor alle bewoners? Knutselen
met de kinderen uit de wijk?
Een musical voor en door
buurtbewoners? Een buurtontbijt?
Een buurthulpcentrale?
Een puzzeltocht? Of een
buurtmodeshow?
Heb jij een goed idee
voor de buurt?
Op 25 september organiseren
Douwe Egberts en het Oranje
Fonds voor de vijfde keer
Burendag. Op deze dag
komen honderdduizenden
mensen in actie voor hun
buurt. Dit jaar is het thema 'een
goed idee voor de buurt'.
Voor elk goed idee stelt het Oranje
Fonds 500 euro beschikbaar om het uit te voeren op
Burendag! Heb jij een goed idee? Ga dan snel naar
burendag.nl en vraag een bijdrage van maximaal
500 euro aan, want op is op! Op burendag.nl vind je
naast alle informatie ook tips en andere buurtideeën.
Een goed idee begint met goede kofﬁe
Door het hele land worden buurt-brainstorms
georganiseerd waarbij Douwe Egberts buren helpt
om goede ideeën te bedenken voor de buurt,
geïnspireerd door een goede kop kofﬁe. Wil je
hierbij zijn? Kijk op burendag.nl voor de locaties.
Op Buurtlink.nl kun je je buurtgenoten uitnodigen
om mee te doen én een verslag van de burendag
achterlaten!
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VOORUITBLIK ACTIVITEITEN
Elke maandag
Inloop computercafé, ANBO, Buurthuis Kortfoort,
14.00 uur
Elke dinsdag
Tekenen en schilderen (1), ANBO, Buurthuis Kortfoort,
14.00 uur
Lunchbijeenkomst, Carmelzaal St. Jozefkerk, Titus
Brandsmaparochie, 12.30-13.30 uur (pag. 15)
Elke woensdag
Tekenen en schilderen (2), ANBO, Buurthuis Kortfoort,
14.00 uur
Elke donderdag
Kienen, grote zaal Zuidergebouw, 20.00-22.00 uur,
zaal open vanaf 18.30 uur (pag. 7)
Elke donderdag (behalve de 3e donderdag v.d. maand)
Biljarten, ANBO, Buurthuis
Kortfoort, 14.00 uur
Elke 3e donderdag v.d. maand
Bingo, ANBO, Buurthuis
Kortfoort, 14.00 uur
Vrijdag 10 september
Ofﬁciële opening Gemeentehuis Oss
Start repetitie Koor Chaja 'Zingen voor je Leven',
najaar 2010, Groene Engel, 9.30 uur
Zaterdag 11 en zondag 12 september
Open huis Gemeentehuis Oss
Open Monumentendag
Maandag 13 september
Alzheimer Café, thema: Zingeving, Annemiek Adank,
geestelijk verzorger verpleeghuis Vita Nova, De
Binnenstad, St. Barbaraplein 6, Oss, 19.30-21.30 uur
Start rouwverwerkingsgroep, Aanzet (stichting voor
Algemeen maatschappelijk werk), www.aanzet.nu
Start cursus Vallen Verleden Tijd, RIGOM Ouderenwerk
Maasland, 15.00-16.30 uur, tel. 653240
Dinsdag 14 september
Informatiemiddag over dementie, D'n Iemhof,
14.00-16.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur
Donderdag 16 september
Informatiebijeenkomst Vormsel en
mogelijkheid tot inschrijven, Carmelzaal Titus
Brandsmaparochie, 20.00’-21.00 uur (pag. 15)
19 september
Uitvoering Koor Chaja tijdens Fantastival,
13.30-14.00 uur
Maandag 20 september
Lezing Angst op leeftijd, ANBO, Buurthuis Kortfoort
Donderdag 23 september
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Zaterdag 25 september
Barbecue Zeelheldenbuurt 1
Start Meditatief Dansen Chaja, Volksuniversiteit, 9.30 uur
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26 september t/m 17 oktober
Deelname Chaja aan Kunst in het Hart, thema:
Voor vrijheid geboren, H. Hartkerk, Kromstraat
Maandag 27 september
Instructieavond Verantwoord Alcoholgebruik
(IVA) voor barvrijwilligers in de gemeentes Oss,
Bernheze en Maasdonk, Vivaan – Steunpunt
Vrijwilligerswerk Oss in samenwerking met NovadicKentron, tel. 692080, info@steunpuntoss.nl
Zaterdag 9 oktober
Kledinginzameling Mensen in Nood, St. Jozefkerk,
10.00-12.00 uur (pag. 15)
Maandag 11 oktober
Alzheimer Café, thema: Omgaan met dementie volgens
de belevingsgerichte benadering, Wilma van Dijk,
consulent belevingsgerichte zorg BrabantZorg, De
Binnenstad, St. Barbaraplein 6, Oss, 19.30-21.30 uur
Donderdag 28 oktober
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Uitvoering Koor Chaja bij Borstkankervereniging
Nijmegen, HAN Nijmegen
Zaterdag 30 oktober
Rommel/snuffelmarkt KBO Kortfoort, grote zaal
Zuidergebouw, 10.00-16.00 uur, toegang gratis (pag. 7)

Woensdag 3 november
Workshop Tapas koken Chaja, Landwinkel, Oijenseweg
Maandag 8 november
Alzheimer Café, thema: Hoe is het om
mantelzorger te zijn van iemand met dementie?,
Thea Pittens (dementieconsulent) en mevrouw
Eef Rubbens (RIGOM-Armslag), De Binnenstad,
St. Barbaraplein 6, Oss, 19.30-21.30 uur
Vrijdag 19 november
Vormsel Titus Brandsmaparochie (pag. 15)
Donderdag 1 december
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Zaterdag 11 december
Kerstmarkt Oss-Zuid (pag. 5)
Maandag 13 december
Alzheimer Café, thema:
Wat is dementie? Wat zijn
de oorzaken? Wat is er aan
te doen?, Henk Kruithof,
klinisch geriater GGZ Oss, De
Binnenstad, St. Barbaraplein
6, Oss, 19.30-21.30 uur
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Titus Brandsmaparochie

WIE WAT WAAR
wijkosszuid@home.nl; www.oss-zuid.nl

Vormsel
Op vrijdag 19 november zal in de Titus
Brandsmaparochie weer het Vormsel worden
toegediend aan kinderen uit groep 8.

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

Als u en uw kind(eren) meer over het Vormsel
en de voorbereiding willen weten, bent u van
harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomst op
donderdag 16 september van 20.00 tot 21.00 uur.
Er is dan ook de mogelijkheid voor uw kind
om zich in te schrijven voor het Vormsel.

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

Deze avond wordt gehouden in de Carmelzaal
van de Titus Brandsmaparochie, Oude
Molenstraat 8 te Oss, telefoon 622164.
U bent met uw kind(eren) van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u terecht bij pastor Leon
Teubner, e-mail: pastor.teubner@tb-parochie.nl.
Kledinginzameling
Op zaterdag 9 oktober is er een kledinginzameling
is van Mensen in Nood. Kleding kan, in gesloten
zakken, tussen 10.00 en 12.00 uur worden
ingeleverd bij de St. Jozefkerk.

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:
Vivian Dols, 647975, vivian.dols@vivaan.nl

Parochietuin
De Titus Brandsmaparochie zoekt snoeiers
voor de parochietuin. Dit kost u slechts enkele
dagdelen. Hebt u interesse? Neem dan
contact op met Els Draad, telefoon 622164.

Steunpunt Vrijwilligerswerk Oss: Boterstraat 206, 692080,
info@steunpuntoss.nl

Lunchbijeenkomst
Graag nodigt de Titus Brandsmaparochie u
uit voor de wekelijkse lunchbijeenkomst. Deze
vindt elke dinsdag plaats van 12.30 tot 13.30
uur in onze Carmelzaal. Iedereen brengt zelf
zijn lunch mee. Voor kofﬁe en thee wordt
gezorgd. U kunt zomaar binnen lopen.

Gebiedsbeheerder: M. Bovens, 629939

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
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

Zwemvierdaagse Oss
Hoewel de zomervakantie nog maar net voorbij is,
is stichting Zwemvierdaagse Oss alweer druk bezig
met de voorbereidingen van de herfstvakantie.
Tijdens de herfstvakantie, dit jaar van 25 t/m
29 oktober, zal de Zwemvierdaagse plaatsvinden.
Dit jaar zal de Osse Zwemvierdaagse haar
'ouderwetse' openingstijden terugbrengen:
er kan iedere dag gezwommen worden van
7.00 tot 17.00 uur. Voor de allerkleinsten,
die nog niet kunnen zwemmen, is er een
Spartelvierdaagse. Meer informatie is te
vinden op www.zwemvierdaagseoss.nl.
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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.
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WEEKAGENDA
BUURTHUIS KORTFOORT

WEEKAGENDA
ZUIDERGEBOUW

Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342BH Oss,
36310 (b.g.g. 656010), www.buurthuiskortfoort.nl

Oude Molenstraat 17, 5342 GA Oss

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
14.00-17.00
20.00-22.00

Ouderenvereniging Oss-Zuid
Inloop computercafé
Fotoclub Focoss

Dinsdag
13.00-17.00
13.00-17.00
20.00-22.00
20.00-22.00
20.00-22.00

ANBO
Schilderclub
Handwerkclub Kortfoort
Biljarten voor 50-plussers
Toneelvereniging Internos

Woensdag
09.00-12.00
13.00-17.00
13.00-17.00
19.00-22.00

Werelddansen
Ouderenvereniging Oss-Zuid
Schilderclub
Inloopavond voor 50-plussers

Donderdag
09.00-12.00
13.00-17.00
Avond
Vrijdag
13.00-17.00
19.00-22.00

Werelddansen
ANBO
Openbare vergadering
Wijkraad (1x p.mnd.)

Voorzitter Beheerstichting: Harry Loosschilder,
627719 (voor gebruikers, huurders,
belangstellenden)
Maandag
09.00-10.00
10.00-11.00
13.00-17.00

Gymclub
Gymclub Rigom
Biljarten KBO St. Jozef

Dinsdag
13.00-17.00

Soos KBO St. Jozef

Woensdag
13.00-17.00

KBO Kortfoort

Donderdag
13.00-17.00
14.45-16.30
20.00-22.00

Soos KBO St. Jozef
Ouderenkoor Toontje Lager
Kienen KBO Kortfoort

Vrijdag
13.00-17.00

Koersbal KBO Kortfoort

Ma. t/m Vr.
Alle dagen
12.00-23.00

Peuterspeelzaal Kruimeltje
(woensdagmiddag niet)
Turkse familiegroep

Het Zuidergebouw is voor iedere huurder de
gehele week geopend van 9.00-23.00 uur

Ouderenvereniging Oss-Zuid
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

COLOFON ZUIDERPOST
Redactie: Ellen Bloks, Mia Keijzers
Redactieadres: Buurthuis Kortfoort, Floraliastraat 93,
5342 BH Oss, zuiderpostoss@gmail.com
Foto’s: Jan en Ria de Munnik, Jacqueline Willemse,
Ellen Bloks
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 december 2010.

Kopijsluiting: 13 november 2010
Bezorging: Zuiderpost niet ontvangen? Bel 640953
(Mia) of mail naar zuiderpostoss@gmail.com.
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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.
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