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MAS-stagiaire als gastreporter

Leven is beweging
Wie stil staat, komt niet vooruit

door Elisa van Gaal

door Mia Keijzers

De wereld is in beweging. We zien het dagelijks
op het journaal en in de kranten. Niet alleen in het
buitenland (van het Midden-Oosten tot in Belgié).
Ook in ons eigen land, ons eigen Oss en zeker ook
in ons eigen Oss-ZuId gebeurt er van alles.
Niet zelden komen de veranderingen ons negatief
voor, zeker als we er zelf weinig invloed op lijken te
hebben, zoals het besluit van de leiding van Merck
in de USA om (delen van) Organon toch maar niet
te verkopen en alsnog de oorspronkelijke plannen
grotendeels uit te willen voeren. Een besluit dat
grote gevolgen kan hebben voor heel wat buurt-,
wijk-, plaats- en streekgenoten. Toch heeft het geen
zin om ons in een negatieve spiraal te laten trekken.
Daar hebben we alleen onszelf mee te pakken.
En – ondanks de sombere perspectieven van het
moment – blijkt achteraf toch vaak dat uiteindelijk
alles zich ten goede ontwikkelt. Vertrouwen
op een goede aﬂoop, dat is de beste basis.

Ik ben Elisa van
Gaal en ik zit op het
Maaslandcollege.
We hadden de
opdracht gekregen om
een maatschappelijke
stage te vinden.
Toen hoorde ik van
de wijkkrant, en dat
leek mij wel leuk.
Ik heb interviews
afgenomen en
ben meer te weten
gekomen.
Ook hoop ik dat u mijn
verhalen met plezier
heeft gelezen.

Kennismakingsbijeenkomst
Wijkstichting Oss-Zuid

Ook in het wijkgebeuren hebben zich veranderingen
voorgedaan.
Naast de installatie van de nieuwe wijkraad is in
januari ook de wijkstichting nieuw leven ingeblazen.
Op pagina 4-6 stellen de leden zich voor. Tijdens
de kennismakingsavond op 16 maart wisselt de
wijkstichting graag ideeën met u uit (pagina 2).
Onze MAS-stagiaire Elisa (zie hiernaast) heeft naast
een verslag over kerstactiviteiten in onze wijk ook
de jeugdpagina verzorgd (respectievelijk pagina 7
en 9).
De wijk is sinds kort een nieuwe buurtvereniging
rijker: De Armada van Zeeheldenbuurt 2 (pagina 11).
Buurthuis Kortfoort wordt verbouwd (pagina 3) en de
Oude Molenstraat ligt open (pagina 11).
Er staan voor dit jaar weer diverse activiteiten
gepland, zoals Jeugd- en Familiecarnaval in
Buurthuis Kortfoort (pagina 9), Zuid aan Zee
(pagina 13), 6-kamp Kortfoort (pagina 12),
KinderVakantieWeek Oss-Zuid (pagina 9) .

door Mia Keijzers

Dankzij de gigantische hoeveelheid kopij
die we mochten ontvangen (waarvoor onze
hartelijke dank), staat deze Zuiderpost bol van
de wijkberichten. Dientengevolge zult u voor de
meer algemene mededelingen terug moeten
grijpen op de plaatselijke huis-aan-huisbladen.

Voor meer informatie, aan- en afmeldingen:
info@ws-oss-zuid.nl of
André van den Boogaard (626523).

Veel leesplezier en blijf in beweging!
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Op initiatief van enkele oudwijkraadsleden is in januari de
Wijkstichting Oss-Zuid nieuw
leven ingeblazen (zie ook
pagina 4). Doelstelling van de
wijkstichting is het ondersteunen
en (mede) organiseren van
activiteiten in buurten en wijk.
Graag nodigen wij u als buurt- en wijkbewoner uit
voor de kennismakingsbijeenkomst op woensdag
16 maart a.s. om 20.00 uur in de kantine van
voetbalvereniging CITO aan de Kloosterweg.
Na de kennismaking en een
eerste inventarisatie wat we
voor elkaar kunnen betekenen,
zetten we de avond voort met
een hapje en een drankje.

Overigens kunnen wij als wijkstichting nog
enkele mensen gebruiken om onze gelederen
te versterken. Dus hebt u zin en tijd om
mee te helpen als lid van de wijkstichting,
dan bent u ook van harte welkom.
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Nieuws van Buurthuis Kortfoort

Het Osse
Inloophuis
gestart

door Gerrit Arts

Aannemersbedrijf V.d.Berg en Van Erp uit Oss
is momenteel bezig met een verbouwing van het
buurthuis in de Floraliastraat. Aan de straatzijde
komt een nieuw kantoor en het huidige kantoor
komt bij de grote zaal. De hal wordt ongeveer
2 meter langer en zal ook weer worden gebruikt als
garderobe. In de grote zaal komen dubbele deuren
die toegang geven tot het oude kantoor.
De uitbreiding gaat niet ten koste van
parkeergelegenheid. Aan de lange zijde van
het gebouw kunnen straks 3 auto's (nu 2) een
plaatsje vinden. Tevens wordt, als de geldmiddelen
het toelaten, het gebouw aan de binnenkant
geschilderd. Ook worden er, mede in verband
met 2 inbraken die de laatste tijd hebben
plaatsgevonden, veiligheidsmaatregelen genomen.
Er wordt getracht nog voor carnaval deze
verbouwing gerealiseerd te hebben.
Deze verbouwing is mogelijk gemaakt door een
gemeentelijke subsidie en door een bijdrage
van € 35.000 (!!!) van het Oranje Fonds.
Vaste gebruikers van het buurthuis zijn o.a.
Ouderenvereniging Oss-Zuid, ANBO (Algemene
Bond van en voor Ouderen), de Wijkraad, de
Wijkstichting, de toezichthouder, Dansclub Triolet,
Fotoclub Focoss, Toneelvereniging Internos’,
Handwerkclub, enkele Schilderclubs (via ANBO),
Jeugdsoos The Final Touch (voor kinderen van
4 tot 12 jaar), het Rigom, de buurtvereniging
Floraliastraat, de Sportclub, Stichting Vivaan,
NHA4US (vereniging voor personen met Niet
Aangeboren Hersenletsel). Incidentele gebruikers
zijn o.a. Gesposs en de Stichting Brein.
Voor het huren en inlichtingen kunt u bellen met het
buurthuis op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur
(636310). U kunt ook mailen naar: gharts@home.nl.
Er worden geen particuliere feestjes gehouden.
Het gebouw wordt niet commercieel gebruikt en
het buurthuis is in het weekend slechts enkele
keren per jaar geopend. Kijkt u ook eens op
onze website: www.buurthuiskortfoort.nl.
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Denkt u weleens:
ik wil graag mensen
ontmoeten, mijn
verhaal kwijt kunnen
of ergens gezellig
kofﬁe drinken?
Dan kan dat sinds 6 februari jl. twee keer in de week
in Het Osse Inloophuis (HOI). Elke zondagmiddag
van 14.30-17.00 uur in de Carmelzaal van
de St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8 en elke
donderdagochtend van 9.30-12.00 uur in de
Pinksterterp, achter de Paaskerk, Wethouder Van
Eschstraat 165.
HOI is een gezamenlijk initiatief van de Titus
Brandsmaparochie, de H. Hartkerk en de Paaskerk.
Maar u hoeft niet bij een kerk te horen of gelovig
te zijn om te komen. Iedereen is welkom! Kofﬁe en
thee staan klaar. Vrijwilligers heten de bezoekers
welkom en zorgen dat u zich thuisvoelt.

Wijkplan
Oss-Zuid
gereed
door Ellen Bloks

Het wijkplan geeft een schets van de wijk en voor de
toekomst is het plan van aanpak ter verbetering van
de wijk. Het wijkplan is door de gemeente samen
met bewoners en een zogenaamde kopgroep
ontwikkeld. In deze kopgroep zijn sleutelorganisaties
uit de wijk vertegenwoordigd, zoals BrabantWonen,
Stichting Vivaan, politie en Wijkraad/Wijkstichting.
Om tot de realisatie van het wijkplan te komen
heeft de gemeente diverse bewonersavonden
georganiseerd. Tijdens deze avonden zijn de
wensen en behoeften in de wijk geïnventariseerd en
waar men trots op is, wat positief is aan de wijk. Uit
al deze analyses is een visie voor de wijk ontstaan.
De belangrijkste hoofdpunten zijn nader uitgewerkt
tot een aantal concrete actiepunten voor de korte,
middellange en lange termijn. Dit samen vormt het
wijkplan, inclusief het uitvoeringsplan.
Het wijkplan is in de vorm van een boekje (met
foto's, kaartmateriaal en een duidelijke weergave
van tabellen, e.d.) gratis verkrijgbaar bij de
balie van het gemeentehuis. Informatie over dit
onderwerp is tevens te vinden op www.oss.nl
(Leven & wonen, Wijkgericht werken, Oss-Zuid).

NR. 183 – PAGINA 3

Wijkstichting Oss-Zuid: nieuwe start
Bij gebrek aan vrijwilligers werden de taken van de wijkstichting 4 jaar lang waargenomen door
de wijkraad. Begin 2011 hebben een aantal gewezen wijkraadsleden het initiatief genomen om de
wijkstichting weer nieuw leven in te blazen. Ondanks dat we nog volop bezig zijn met opstarten, willen
we ons hieronder graag aan u voorstellen. Met 5 leden zijn we nog niet compleet. We zoeken dan
ook nog 2 mensen om onze gelederen te versterken. Daarnaast willen we een beroep doen op alle
wijkbewoners om zich samen met ons in te zetten bij het organiseren van wijk- en buurtactiviteiten. Dus
aarzel niet om contact met ons op te nemen! Want samen maken we Oss-Zuid tot een 4 sterrenwijk!
André van den Boogaard, voorzitter wijkstichting
Ik woon in de Willem III-laan. Ik ben nu 12 jaar bezig met
het wijkgericht werken, waarvan de eerste vier jaar in het
wijkbeheeroverleg. Daarna 8 jaar als voorzitter van de
wijkraad en als voorzitter van de wijkstichting.
Mijn motivatie hiervoor is de interesse in de wijk en het mee
willen werken aan de leefbaarheid van Oss-Zuid. Ik kan
hierbij gebruik maken van 44 jaar bestuurservaring en hoop
om samen met mijn medebestuurders en de inwoners van
onze wijk iets te doen aan de gezelligheid en de bindingen
binnen onze wijk om zo de leefbaarheid te verhogen.
Steef de Graauw, vice-voorzitter wijkstichting
Al sinds ons huwelijk in 1967 woon ik in Oss-Zuid (eerst
Willem Barendzstraat, daarna Van Obdamstraat). 2 ½ jaar
na het overlijden van mijn vrouw ontmoette ik mijn vriendin,
ook verweduwd. Ik heb in totaal twee werkgevers gehad,
Nolte Eindhoven en Nuon. Met veel plezier en inzet ben ik
ruim 35 jaar lang in diverse functies bestuurslid geweest
bij voetbalvereniging Cito. Daarnaast was ik vijf jaar
penningmeester bij de ouderenbond Het H. Sacrament.
Ook zit ik nog steeds in de ledenraad van de N.K.S.
Wat heeft mij ertoe bewogen om mij aan te sluiten bij de
wijkstichting? Het is begonnen met het plaatsen van vier
kerstbomen en het mede organiseren van activiteiten bij
de opening van de woonwijk, met mensen uit de wijk,
met veel medewerking van BrabantWonen, wijkraad en
Vivaan. Als ik daarop terugkijk, wil ik zeker die trend door
proberen te zetten: eenheid, netheid en verdraagzaamheid.
Sinds kort zit ik ook in de buurtvereniging De Armada. Ik
hoop nog veel te kunnen betekenen voor buurt en wijk.
Jan de Munnik, penningmeester wijkstichting
Na een lang werkzaam leven in de automobielwereld was
de tijd nog niet aangebroken om achter de geraniums te
gaan zitten. Een vrijwilligersbaantje leek me wel wat. Zo
kwam ik door het verzoek van de heer Albert den Brok
bij het WBO terecht. Het WBO werd door de overheid
omgezet/veranderd in de wijkraad en ik werd in de
wijkraad Oss-Zuid tot penningmeester benoemd. Taken
en doelstelingen van wijkraad en wijkstichting verschillen.
Daarom gaan zij apart verder. In deze periode ben ik
gevraagd om lid en penningmeester van de wijkstichting
te worden. Nu wijkraad en wijkstichting gescheiden
verder gaan is de verwachting dat dit leidt tot een beter
resultaat in het belang van onze wijk OSS-ZUID.
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Mia Keijzers, secretaris wijkstichting en
eindredacteur Zuiderpost
Vanaf 1982 woon ik in Oss-Zuid. Naar
aanleiding van mijn bezoeken aan WBOvergaderingen werd ik door wijlen Albert
den Brok gevraagd voor de wijkkrant. Met
een pauze van enkele jaren doe ik de
eindredactie nu al een hele poos. En het
geeft elke keer weer voldoening als het
resultaat van de drukker komt.
Vanuit deze functie ben ik gevraagd deel te
nemen aan de nieuwe wijkstichting. Ik vind
het belangrijk dat de wijkstichting er is ter
ondersteuning van buurt- en wijkinitiatieven
die de saamhorigheid van de bewoners
bevorderen. Samen met jullie – buurt- en
wijkbewoners – maken we van OssZuid de gezelligste wijk om te wonen.
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Nieuwe Wijkraad Oss-Zuid geïnstalleerd
Op 4 januari 2011 werd de nieuwe wijkraad van Oss-Zuid geïnstalleerd door burgemeester Herman
Klitsie. De leden van de wijkraad stellen zich hieronder kort voor aan de wijkbewoners. Uiteraard
is iedereen welkom tijdens de openbare wijkraadsvergaderingen (zie voor data pagina 14-15).
Gerben Canninga, voorzitter wijkraad
Tot mijn twaalfde heb ik gewoond in de Karel
Doormanstraat, en 40 jaar later ben ik weer terug in
Zuid. Ik merk dat de buurt is veranderd, d.w.z. de sfeer
is gebleven, de leefbaarheid is op vele locaties enorm
verbeterd! Het werk bij de Wijkraad geeft me een innig
contact met wijkgenoten en plaatst me in het centrum
van de wijkactiviteiten. Op deze manier kan ik mijn
steentje bijdragen aan het behouden en vergroten van
de leefbaarheid in de buurt en ik krijg daarvoor heel
veel nieuwe vriendschappelijke contacten terug.

Ellen Bloks, penningmeester wijkraad, lid
wijkstichting en redacteur Zuiderpost
Ik woon sinds 1984 met veel plezier in de wijk OssZuid (Oude Molenstraat). Ik ben lid van de Wijkraad
(penningmeester), contactpersoon Wijkraad/Wijkstichting
en redactielid van het wijkblad Zuiderpost. Het
organiseren van allerlei activiteiten voor jong en oud
om zodoende de leefbaarheid in de wijk te vergroten is
ontzettend leuk en dankbaar werk. Verder vind ik het
interessant om met de gemeente mee te denken, mee
te praten en oplossingen te proberen aan te dragen
over allerlei zaken die de wijk aangaan. Hierbij is het
contact met bewoners uit de wijk erg belangrijk. Ik zal
zeker proberen mijn steentje hierin bij te dragen.
ZUIDERPOST MAART 2011

Meral Ilgen, vice-voorzitter wijkraad
Al 32 jaar woon ik in de Bomenbuurt. Als
jongste wijkraadslid ben ik inmiddels bezig
aan mijn 2e zittingsperiode (het 5e jaar). In
de voorgaande jaren merkte ik dat mensen
veel en makkelijk klagen dat dingen negatief
verliepen in Oss-Zuid. Echter, zittend vanuit
je stoel komt er niets van de grond. Ik heb me
aangemeld voor de Wijkraad om aan deze
bevindingen een andere wending te kunnen
geven. Veel onderwerpen zijn intussen aan de
orde gekomen, welke binnen onze mooie wijk
speelden. Echter, als er iets aangepast moet
worden binnen uw eigen leefomgeving, is het
noodzaak om eerst bij uzelf te rade te gaan.
U bent als bewoner een belangrijke schakel
in dit geheel. De Wijkraad kan veel voor u
betekenen, maar wij kunnen het niet alleen:
zonder interactie kan er geen actie uitgevoerd
worden. Graag wil ik u vragen om eens een
openbare wijkraadsvergadering bij te wonen,
zodat u zelf kunt ervaren, wat zo'n avond
inhoudt, wie er vanuit de gemeente, politie en
bijvoorbeeld opbouwwerk Vivaan aanwezig is.
Uiteraard kunt u ook altijd mij of één van mijn
collega's persoonlijk aanspreken als u vragen
heeft. Na lange tijd is onlangs onze website
weer de lucht in gegaan: www.oss-zuid.nl.
Hierop kunt u allerlei informatie terugvinden
en eveneens suggesties achterlaten.
Jan Uijlen, secretaris wijkraad
Geboren en getogen in de Zeeheldenbuurt
in de jaren vijftig en zestig (Antoniusschool,
Paterskerk), vertrokken om te gaan studeren,
als docent al meer dan 30 jaar aan het HBO
verbonden en sinds een jaar weer terug in
de vertrouwde omgeving. Oudere bewoners
uit Oss-Zuid zullen zich de schilderswinkel
van mijn vader nog herinneren, in de Witte de
Withstraat. Het is goed dat de mooiste wijk van
Oss zijn middenstand in ere houdt. We hebben
hier aantrekkelijke winkels waar je persoonlijke
aandacht krijg; winkeliers die onze klandizie
verdienen. Ik vind het prettig wonen in OssZuid, en als secretaris van de wijkraad zal ik
waar mogelijk mijn steentje daaraan bijdragen.
Lees verder op pagina 6
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Nieuwe wijkraad Oss-Zuid geïnstalleerd (vervolg van pagina 5)
Manon Moers, wijkraadslid
Met mijn man Nicon en onze
twee dochters, Inge (14)
en Elle (11), woon ik sinds
1991 in Oss en vanaf juli
1994 in Oss-Zuid. Wij komen
oorspronkelijk uit Maastricht en
zijn destijds hierheen verhuisd
voor het werk van mijn man. Wij wonen hier
met veel woonplezier. Heerlijk dichtbij een
aantal voorzieningen waaronder werk, school,
stad, station en uitvalswegen. Ik heb een
administratieve baan bij Het Hooghuis op
locatie Den Bongerd. Daar heb ik het heel
goed naar mijn zin. Een aantal jaren heb ik
meegedraaid als lid van de ouderraad op de
basisschool van mijn dochters, de Nutsschool
Hertogin Johanna, locatie V. Vanwege de
parkeerproblemen in onze straat had ik al
eerder kennis gemaakt met de Wijkraad. Ik
vond het tijd worden om eens wat anders te
gaan doen, dus gaf ik me op voor de Wijkraad.
Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren en wil
me in elk geval de komende jaren inzetten
om eventuele problemen op te lossen en
ideeën mee uit te werken in samenwerking
met de andere leden. Dat moet gaan lukken.

Jacqueline Eekels, wijkraadslid
Ik woon al ongeveer 23 jaar in Oss, waarvan 20 jaar met
veel plezier in de Industrielaan. Het is prettig om hier te
wonen, vriendelijke mensen en zeer gemengd publiek.
Spontaan en radicaal ben ik zeker. Ik praat graag met de
mensen en probeer altijd een steunend of een helpend
punt te zijn. Hier probeer ik meestal weer iets uit te halen
en ideeën komen dan vanzelf.
Ik ben nu al een jaartje lid van de wijkraad Oss-Zuid en
dit is mij zo goed bevallen dat ik me nog eens kandidaat
heb gesteld voor 4 jaar. Inmiddels ben ik ofﬁcieel beëdigd
door burgemeester Herman Klitsie, samen met mijn
nieuwe collega's. Zoals gewoonlijk ben ik altijd actief en
behulpzaam in mijn wijk. Ik hoop dan ook dit samen met
mijn collega's verder te kunnen gaan delen, maar dan over
geheel Oss-Zuid natuurlijk. Ik vind het leuk om mijn energie
te delen met onze eigen wijk. De aankomende 4 jaar zie ik
als een leuke en gezellige ondernemende tijd tegemoet.

Afscheid wijkraadsleden
2006-2010
door Ellen Bloks

Het afscheid van de vertrekkende wijkraadsleden
uit de zittingsperiode 2006-2010 vond plaats op 4
januari 2011 in de raadszaal van het gemeentehuis.
Van wijkraad Oss-Zuid werd ofﬁcieel afscheid
genomen van drie wijkraadsleden, te weten André
van den Boogaard, William van Oers en Cees van
Dinther. Tijdens deze avond had burgemeester
Herman Klitsie voor elk van hen een passend woord
van afscheid. Na het ofﬁciële gedeelte volgde een
informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Koos Keen, wijkraadslid
In Assen ben ik geboren en getogen, maar in
1983 naar Oss verhuisd. Na eerst in de wijk
Ruwaard gewoond te hebben ben ik in 1994
aan de Hescheweg komen te wonen. Hier heb
ik totaal geen spijt van, want ik vind dit een
hele mooie en rustige locatie (wijk). Dicht bij
het centrum en de uitvalswegen. Een mooie
Namens alle bewoners van de wijk Oss-Zuid
groene omgeving om te wonen. Als vrijwilliger willen we hierbij André, William en Cees van harte
heb ik zitting gehad in de ouderraad van het
bedanken voor hun inzet voor de wijk als wijkraadslid.
Mondriaancollege en ik ben 10 jaar bestuurslid
geweest bij tennisvereniging Breakpoint '83.
Na een aantal jaren begon het vrijwilligerswerk
weer te kriebelen. Persoonlijk interesseert
me alles wat er in de buurt (wijk) gebeurt. Om
me aan te melden voor de nieuwe wijkraad
is voor mij dan ook geen grote stap. Als lid
van de wijkraad wil ik een toegankelijke
schakel zijn tussen gemeentebestuur en
bewoners. Samen kunnen we ervoor zorgen
dat onze wijk een mooie, rustige wijk blijft
met veel groen. Het moet een plezier zijn,
voor jong en oud, om hier te wonen. Ik hoop
veel medebewoners op onze openbare
vergaderingen te mogen ontmoeten om
samen deze doelstelling te bereiken.
ZUIDERPOST MAART 2011
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Kerstactiviteiten Oss-Zuid
door Elisa van Gaal, MAS-stagiaire

Kerstbraderie Industrielaan
Op 11 december 2010 is er een kerstbraderie
gehouden in de Industrielaan. Er waren een aantal
kraampjes die hun eigen spullen verkochten, van
sieraden tot lekker eten! Miriam en Jesse hebben
spelletjes verkocht. Ze deden voor het eerst mee en
hadden het goed naar hun zin. Ze stonden er niet
voor zichzelf, maar voor een goed doel: het glazen
huis. Er werd redelijk wat verkocht. Samen stonden
ze er de hele middag. Dennis en Angela verkochten
sieraden. Ook zij waren hier met zijn tweeën.
Het was hun eerste keer. Ze vonden de sfeer
heel prettig. Alleen hebben ze niet veel verkocht,
vertelde Angela, omdat ze in een verkeerde hoek
stonden. Ook de kerstman was aanwezig. Hij is
kerstman vanaf 1935 en heeft het goed naar zijn
zin. De kerstman vond het gezellig. Alles was
netjes gesorteerd, zo vertelde hij. Het was alleen
niet zo druk. Het aantal kraampjes is volgens hem
genoeg, want veel plek hebben ze niet. Hij was van
plan om stiekem van al het lekkers te snoepen!

Kerstactie Maaslandcollege
Op 23 december 2010 heeft het Maaslandcollege
een kerstactie gehouden, waar alle leerlingen
van de school een bijdrage aan hebben geleverd.
Sommige klassen hebben een stormbaan afgelegd,
andere zijn wezen zwemmen of hebben gevast,
allemaal om geld op te halen voor een school in
Sri Lanka. Ikzelf heb ook een bijdrage geleverd.
Ik heb met mijn klas een stormbaan afgelegd.
Leerlingen uit de 3e klassen hebben een paar
weken daarvoor in Megen een excursie gehad.
Daarbij hebben ze geschilderd met het doel om
de gemaakte schilderstukken ook op de kerstactie
te veilen. In totaal heeft de school € 19.112,41
opgehaald. Een bedrag om trots op te zijn!

Levende Kerststal Scouting
door Mia Keijzers

Het is intussen een jaarlijks terugkerende traditie:
de levende Kerststal van Scoutinggroep Titus
Brandsma inclusief kamelenrit. Op 19 december
was het weer zover. Zoals gewoonlijk vonden weer
veel (groot)ouders met hun (klein)kinderen de weg
naar de Industrielaan.
De knusse inrichting van de Kerststal, de ijverige
knikengel en de geur van warme chocola en
glühwein brachten menigeen al snel in kerstsfeer.
ZUIDERPOST MAART 2011
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40-jarig jubileum Jan van Doore Pius X
door Elissa Smits, Basisschool Pius X

Op 18 februari was Jan van Doore 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Dit werd uitgebreid gevierd op
basisschool Pius X, waar Jan vanaf 1 augustus 1974 werkzaam is. Eerst als leerkracht, nu als directeur.
Het werd een dag vol feest en gezelligheid. Piet de Koning werkt net als Jan al jaren op basisschool
Pius X. Om alle jaren onderwijs van Jan te herdenken en te vieren heeft hij een leuk stukje geschreven:
door Piet de Koning

Na wat omzwervingen en invalwerk in Den Bosch
vindt Jan in augustus 1974 de juiste richting: Lagere
School Pius X. Jan is een keurige vent, zwarte
haren, ringbaardje en snor, netjes in het pak. Wat
onmiddellijk opvalt, is zijn grote auto: een rode
Ford Consul. En, wat ook indruk maakt, hij heeft
een Deense vrouw: Karen, een stewardess.
Jan komt terecht in een gemêleerd team, oud en
jong, meer meesters dan juffen. De baas is een echt
Hoofd van de School, meneer Van den Berk.

Het is de tijd van het ouderwetse handwerk. Stencils
typen en corrigeren met roze lak. Na gebruik dit
ophangen in een stencilkastje voor het volgende
jaar. Diaprojector met diarolletjes in de gele doosjes.
Landkaarten en godsdienstplaten in kaartenkasten.
Carbonpapier en beloningsstempels. Schoolbord en
gymzaal naast de school.
Jan – werkzaam in de hogere klassen, groep 7 en
8 – heeft zijn zaken goed voor elkaar, runt de groep
soepel. Wat is bijgebleven is de afscheidsmusical
Adieu Paris. Voor de ontspanning en teamvorming
elke dinsdag volleyen tegen de leerkrachten van de
Edith Stein mavo en één keer per maand bowlen in
Schaijk.
Jan heeft al jaren de ambitie om de school te leiden
en in 1988 volgt hij directeur Henk Junier op. In de
jaren van zijn directeurschap worden vele en grote
ontwikkelingen doorgezet. Een ﬂinke aanbouw,
andere instanties die gebruik maken van de school,
de inspectie die haar doelstellingen wijzigt, het
SKBO dat de nodige aandacht vraagt. En dan de
digitale revolutie: nieuwe computers, netwerken,
digiborden. De kinderen hoeven de school niet meer
uit, alles is zichtbaar op het internet. Bovendien is
alles handig, supersnel en eenvormig vast te leggen
met de computer. Ja is ja en nee is nee. Plus is plus
en min is min. De computer twijfelt nooit, heerlijk!!
Gelukkig heeft basisschool Pius X Jan van Doore.
Jan is geen computer, hij is een gevoelsmens.
Soms is ja... misschien en is nee... ik zal eens
kijken! Jan is geen autoritaire leider. Nee, want
Jan denkt vaak mee, Jan helpt mee. Jan stelt
zich open voor de mening van een ander. Met zijn
relativeringsvermogen en humor heeft Jan de zaken
nog steeds goed voor elkaar en runt hij de groep
soepel.
Een minpuntje blijft die grote auto...
Wanneer komt onze directeur op de ﬁets???
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VOOR DE JEUGD
(van alle leeftijden)
door Elisa van Gaal, MAS-stagiairetekst

KinderVakantieWeek 2011
Hallo kinderen van Oss-Zuid,
Doe je mee met de KinderVakantieWeek in OssZuid? We zijn druk doende om een spannend
verhaal te verzinnen en natuurlijk gaan jullie allerlei
opdrachten uitvoeren. Met de kinderen uit je groep
gaan jullie een hut timmeren, spelletjes doen,
knutselen en natuurlijk nog veel meer.
Nieuwsgierig geworden? De KinderVakantieWeek
voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar wordt
gehouden van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 augustus
2011. Iedere dag zijn de kinderen van harte welkom
van 9.00-15.30 uur en de kosten bedragen € 8,– per
kind.
Inschrijfdata: dinsdag 7 juni (19.00-21.00 uur),
woensdag 8 en zaterdag 11 juni (14.00-16.00 uur).
Inschrijfadres: KinderVakantieWerk Oss-Zuid,
Kloosterstraat 11 (naast voetbalclub CITO).
Vind je het leuk om kinderen te begeleiden of ben
je nog op zoek naar een maatschappelijke stage?
Geef je dan op als vrijwilliger (>16 jaar). Dit kan
via William van Oers (647259 na 18.30 uur).
Tot ziens,
KinderVakantieWerk Oss-Zuid
Tina, Ferry, William
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Jeugd- en familiecarnaval
Alle kinderen uit Oss die op een basisschool
zitten, zijn welkom om het carnaval mee te vieren
met Stichting Jongerensoos The Final Touch in
Buurthuis Kortfoort (op de hoek Rozenstraat/
Floraliastraat).
Wij zijn van zaterdag 5 t/m dinsdag 8 maart 2011
iedere avond geopend van 19.00-22.00 uur. Tijdens
de avonden mogen kinderen NIET naar buiten!!!
De entree is € 1,25 per avond. Je kunt ook
een 4 avondenkaart kopen voor € 4,00.
Naast het jeugdcarnaval organiseren we ook
gezellige familiecarnavalmiddagen op zaterdag 5,
maandag 7 en dinsdag 8 maart. Iedereen van
jong tot oud is dan van harte welkom van 13.0016.30 uur om gezellig te dansen en te hossen. De
entree is tijdens de familiemiddagen geheel gratis.
Wil je meer informatie of heb je interesse om
vrijwilliger te worden, neem dan contact op met
The Final Touch,
Ferry Vullings, 06-20010645
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Verkooptentoonstelling 'LEEF' Wijkagent stelt zich voor
door Marleen
van den Berg

'LEEF!' is de
naam van het
weekend rondom de verkooptentoonstelling met
werken van beeldend kunstenaar Jan Teuwen op
2 en 3 april in de St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8,
Oss. De organisatie is in handen van Stichting
Chaja. Er zullen in dat weekend diverse activiteiten
plaats vinden. Op zondag 3 april om 10.00 uur zal
er een speciale woordcommunicatieviering worden
gehouden in de St. Jozefkerk, waaraan koor Chaja
'Zingen voor je leven' zal meewerken.
Bijzonder aan dit weekend is dat leerlingen van
o.a. Het Hooghuis hun maatschappelijke stage
hiervoor gaan inzetten. Het doel is om geld in te
zamelen om daarmee bestaande activiteiten van
Stichting Chaja door te kunnen laten gaan en
nieuwe activiteiten op te starten. Verder willen we
hierbij jongeren kennis laten maken met creatieve
verwerking rondom kanker. De primaire doelstelling
van Stichting Chaja is om een creatief platform te
bieden aan mensen die in hun eigen leven of in hun
directe omgeving met kanker zijn geconfronteerd.
Enkele activiteiten zijn: Koor Chaja 'Zingen voor
je Leven', Meditatief dansen, Workshops koken,
Workshops schilderen en Het Open Atelier
gevestigd in Atelier de Driepoot (www.dedriepoot.nl).
Jan Teuwen, beeldend kunstenaar, doet mee aan
Meditatief dansen. Daar is hij zeer enthousiast over,
want het dansen doet hem erg goed. De contributie
werd vorig jaar verhoogd, maar toen Jan hoorde dat
deze verhoging eigenlijk nog niet toereikend zou
zijn, kwam Jan met een aanbod. Spontaan stelde hij
zijn kunstwerken beschikbaar om deze te verkopen.
90% van de opbrengst gaat naar Stichting Chaja.
De overige 10% gaat ook naar een goed doel.
Voor meer informatie:
www.stichtingchaja.nl of telefoon 631963.

Spreekuurpunt Aanzet verhuisd
Met ingang van 1 februari 2011 is het spreekuurpunt
van Aanzet aan de J. Zwijssenlaan 123 (bij de GGZ)
in Oss-Zuid verplaatst naar het Anton Jurgenshuis,
Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss.
De heer Jos van den Berg blijft de maatschappelijk
werker voor cliënten uit Oss-Zuid, bereikbaar
op hetzelfde telefoonnummer: 625036. Ook
blijft het spreekuur voor bewoners van Oss-Zuid
onveranderd op woensdag- en donderdagochtend
van 9.00-10.00 uur.
Voor meer informatie: www.aanzet.nu.
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Mijn naam is Rudi van
Berloo. Ik ben sinds eind
2001 werkzaam bij de politie
Brabant-Noord en werk
sinds 3 jaar in de wijk OssZuid. Eerst als Brigadier met
het taakaccent projecten
en als rechterhand van de
toenmalige Buurtcoördinator
René Langens. Na zijn
onverwachte en ingrijpende
overlijden in september 2009 heb ik deze functie tot
op heden waargenomen. Sinds kort ben ik ofﬁcieel
aangesteld als wijkagent en heeft de wijk er een
tweede wijkagent bijgekregen, namelijk Ben Post.
Ben en ik werken om het weekend. Dat houdt in dat
er elk weekend een wijkagent aanspreekbaar is.
Naast mijn wijkagentschap ben ik lid van de Mobiele
eenheid en vervul ik tevens diensten in de noodhulp.
Samen met Ben wil ik aanspreekbaar en zichtbaar
in de wijk zijn. Problemen zijn er om besproken
of aangepakt te worden. Dat wil niet zeggen dat
de politie elk probleem op kan lossen. Wij zijn
echter wel bereid mee te denken en zonodig
de juiste instanties in te schakelen. Samen met
onze gebiedsmedewerkers en externe partners
willen wij werken aan het in stand houden en
verbeteren van een leefbaar en veilig Oss-Zuid.

Bevers en
welpen
Scouting Titus
Brandsmagroep Oss
zoekt nog bevers en
welpen.
Bevers zijn kinderen in de leeftijd van 5 t/m 7 jaar.
Welpen zijn 7 t/m 11 jaar.
De scouting hanteert een zeer afwisselend
spelaanbod, zowel binnen als buiten, dat daarbij
uitdagend en educatief is.
Is scouting iets voor uw zoon of dochter?
Uw kind mag vrijblijvend een keer komen kijken.
Zowel de bevers als de welpen spelen van
10.00-12.00 uur op zaterdagochtend aan de
Industrielaan 57 in Oss-Zuid. Neem contact op
via anoukkusters@titusbrandsmagroep.org.
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Buurtvereniging De Armada
Naar aanleiding van de renovatie van de straten
in Zeeheldenbuurt 2 werd op 24 april 2010 een
feestdag georganiseerd voor de bewoners van deze
buurt. Hiervoor werd een werkgroep in het leven
geroepen, die in samenwerking met de wijkraad,
BrabantWonen en Vivaan deze feestdag tot een
groot succes maakte, voor zowel kinderen als
volwassenen. Hieruit is het idee ontstaan om een
buurtvereniging op te richten.
De leden van de werkgroep hebben eerst
onderzocht of er wel interesse was voor een
buurtvereniging. Dit bleek inderdaad het geval te
zijn. Sinds 2 december 2010 is buurtvereniging
'De Armada' voor de Karel Doormanstraat, Van
Speijkstraat, Van Obdamstraat, Van Gentstraat,
Van Galenstraat, Willem Barendzstraat en de
Industrielaan (rechterkant vanaf rotonde) een feit.
De doelstelling van de buurtvereniging is het
organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld met
Kerst en Pasen, knutsel- en spelletjesmiddagen
voor de kinderen, buurtfeest, en het onderhouden
van contacten met BrabantWonen, wijkraad en
wijkstichting. Verder zorgt de buurtvereniging
voor ondersteuning bij activiteiten die door
BrabantWonen en wijkstichting worden
georganiseerd. En uiteraard worden de prachtige
kerstbomen in de buurt niet vergeten.
Het bestuur bestaat uit Steef de Graauw
(voorzitter), Ad van Berkum (secretaris), Frans
Netten (penningmeester), Musa Yasar en
Marleen Strik (leden). Uiteraard zijn nieuwe leden
van harte welkom. Hebt u interesse? Graag
even contact opnemen met: Ad van Berkum,
Van Obdamstraat 18, telefoon 06-52527026,
amvanberkum@home.nl.
Graag tot ziens!
Vriendelijke groeten,
Bestuur buurtvereniging De Armada

Herinrichting Oude Molenstraat
door Ellen Bloks

De Oude Molenstraat is thans afgesloten voor
doorgaand verkeer. De volgende werkzaamheden
vinden momenteel plaats:
► riool vervangen
► straat geheel vernieuwen en
► inrichten als 30 km/uur-zone
► nieuwe boomstructuur aanbrengen
► kabels en leidingen vervangen
► plaatselijke verontreiniging saneren (derden).
Het project wordt in drie fasen uitgevoerd:
Fase 1: 7 februari tot half maart
– Mgr. V.d. Boerpark tot Molenweg
Fase 2: half maart tot half april
– Molenweg tot uitrit Lidl
Fase 3: half april tot begin mei
– uitrit Lidl tot Titus Brandsmaplein
Het verkeer zal tijdelijk via de Nieuwe Hescheweg
en de Titus Brandsmalaan worden omgeleid. De
winkels blijven tijdens de werkzaamheden gewoon
bereikbaar. De planning kan uitlopen als het weer
slecht is. Verder is inmiddels ook het pand naast Lidl
gesloopt.
AL MET AL FLINKE BEDRIJVIGHEID
IN DE OUDE MOLENSTRAAT!

Inbraak Zuidergebouw
door Ellen Bloks

In het Zuidergebouw aan de Oude Molenstraat is in
de nacht van 3 op 4 februari 2011 ingebroken. De
inbraak vond plaats tussen donderdagavond 23.00
uur en vrijdagmorgen 8.00 uur. Volgens de politie
zijn de daders via de zogeheten Bulgaarse methode
binnengekomen. Hierbij wordt de cilinder in het slot
kapot gedraaid. In het pand hebben de inbrekers
enkele kasten opengebroken waarna ze in ieder
geval met een klein geldbedrag zijn vertrokken.
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Zeeheldenbuurt 1 weer schoon Informatieavond Buitenspeeldag
We blijven doorgaan, want er ligt nog steeds
overal zwerfafval in onze buurt. Volle zakken halen
we op. Waarom kwakt men papiertjes, blikjes,
ﬂesjes, kassastroken, etc. op straat in plaats van
het mee naar huis te nemen of in een vuilnisbak
te gooien. We zullen het wel nooit weten.

Op woensdag 1 juni is het zover. Dan is het
Landelijke Buitenspeeldag (opvolger van de
Nationale Straatspeeldag).
Op dinsdag 22 maart is er een informatieavond over
de Buitenspeeldag in Buurthuis 't Hageltje,
Hagelkruisstraat 13 te Oss. De avond begint
om 19.30 en duurt tot ongeveer 21.30 uur en is
bedoeld voor iedereen die een buitenspeeldag wil
organiseren, maar ook andere belangstellenden zijn
van harte welkom.
Voor meer informatie:
renske.steffen@vivaan.nl of 647975.

Kinderkaravaan,
Wie grijpt deze
mooie kans?
door Vivian Dols

U mag meedoen, elke 2e zaterdag van de maand,
wanneer het oud papier opgehaald wordt, tussen
10.00 en 11.30 uur.
Voor 2011 zijn de data wanneer u ons ziet prikken:
zaterdag 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 9 juli,
13 augustus, 10 september, 8 oktober,
12 november, 10 december.
De ZAP'pers (ZwerfAfvalPrikkers)

Vooraankondiging

Zeskamp in de Kortfoort
door Vivian Dols

Er zijn plannen om de Kortfoort op zondag
11 september om te bouwen tot een hindernisbaan
met een parcours vol uitdagende spellen voor jong
en oud. Ook komt er een tent, waar iedereen even
kan bijkomen met een hapje en een drankje.
Alle bewoners van Oss-Zuid die wel van een
avontuur houden, zijn die dag van harte welkom!
Het is de eerste keer dat er in de Kortfoort een
dergelijk event georganiseerd wordt.
Om deze dag tot een groot succes te maken zijn
alle ideeën en hulp van bewoners hard nodig.
Op dit moment bestaat ons werkgroepje uit leden
van de Wijkstichting, de medewerker sociaal
beheer van BrabantWonen en het jongeren- en
opbouwwerk van Vivaan. Iedereen die met ons
mee wil denken, kan contact opnemen met Vivian
Dols, tel. 06-30345545 of vivian.dols@vivaan.nl.
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We zoeken mensen
die het leuk vinden om
activiteiten voor kinderen op poten te zetten!
De Kinderkaravaan biedt je de mogelijkheid om,
éénmalig, bij jou in de buurt iets te organiseren
voor alle kinderen uit de wijk. Voor elke activiteit
is er een ruim budget beschikbaar en je kunt
een beroep doen op Vivaan voor ondersteuning
bij de organisatie. Alle losse activiteiten vormen
samen één grote Kinderkaravaan, die trekt van
buurt naar buurt, met maandelijkse activiteiten
voor alle kinderen van Oss-Zuid. Mogelijke
activiteiten zijn knutselen, sporten, zeepkistenrace,
puzzeltocht, vliegerfeest, playbackshow,
skateclinic, voetbaltoernooi, circusworkshop, etc.
Laat vooral je eigen creativiteit zijn gang gaan!
Wie geïnteresseerd is in deze kans of meer
informatie wil, kan contact opnemen met Vivian
Dols, tel. 06-30345545 of vivian.dols@vivaan.nl.

Parkeervergunningen van de baan
door Mia Keijzers

Kort voor Kerst ontvingen de bewoners van
(een deel van) de Wethouder van Eschstraat,
Kortfoortstraat, Vianenstraat, Krokushof en
Anemoonstraat een parkeerenquête van de
gemeente. Er werd gepeild of er voldoende animo
was voor de invoering van betaald parkeren met
parkeervergunningen.
Intussen hebben we bericht ontvangen dat in geen
der genoemde straten het vereiste percentage
van 55% voorstanders is behaald. Dat betekent
dat er niets verandert. Het blijft zoals het is.
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Buur, wat maak
je Menu?
door Vivian Dols

Door samen te eten leer je elkaar beter kennen.
Dat is het idee achter het nieuwe project 'Buur,
wat maak je Menu?'. Dit jaar worden bewoners
in een aantal buurten in Oss-Zuid voor het eerst
opgeroepen om mee te doen aan 'Buur, wat maak je
Menu?'. Deelnemers koken voor elkaar. Ze worden
gekoppeld aan 'onbekende bekenden' uit de directe
buurt of straat, die bij hen thuis komen om mee
te eten. Zo komen mensen op een ontspannen
manier met elkaar in contact. Bij 'Buur, wat maak
je Menu?' gaat het niet om culinaire hoogstandjes,
maar om elkaar ontmoeten, bijzondere gesprekken
voeren en samen eten. Door samen te eten
leer je de mensen in je omgeving beter kennen
en voel je je meer met elkaar verbonden. Wie
geïnteresseerd is in dit project of meer informatie
wil, kan contact opnemen met Vivian Dols,
tel. 06-30345545 of vivian.dols@vivaan.nl.

Milieustraat in Zeeheldenbuurt
door Vivian Dols

In maart organiseren BrabantWonen,
Gemeente Oss en Vivaan in samenwerking
met buurtverenigingen een mobiele milieustraat
in de Zeeheldenbuurt. Op deze dag kunnen
bewoners hun afval kwijt en wordt er vanuit de
Keten-in-de-Buurt-keet gezorgd voor een hapje
en een drankje. Ook is er een activiteit voor
de kinderen, want zij gaan, onder begeleiding
van een kunstenaar, een kunstwerk maken van
afval. Bewoners van de Zeeheldenbuurt krijgen
binnenkort meer informatie in hun brievenbus.

Informatiecentrum N329
Bron: www.n329wegvandetoekomst.nl

Wilt u een bouwtekening inzien, een vraag
stellen over eventuele afsluitingen, omleidingen
of algemene informatie over de Weg van de
Toekomst? Bezoek dan het informatiecentrum
aan Paalgravenlaan 9 in Oss. Met ingang van
5 januari is het informatiecentrum geopend van
woensdag tot en met vrijdag van 13.00-16.30 uur.
Tijdens de openingsuren is een medewerker
aanwezig om uw vraag te beantwoorden.

NAH4US organiseert op de volgende donderdagen
vanaf 20.00 uur een NAH-café voor mensen met
niet aangeboren hersenletsel in Buurthuis Kortfoort:
10 en 24 maart, 14 april, 5, 12 en 26 mei, 23 juni,
7 en 21 juli.
De ruimte is rolstoelvriendelijk en de toegang
is gratis. Als u geïnteresseerd bent, kom
dan eens kijken op een caféavond.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep NAH4US,
Bob van de Put
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Zuid aan Zee 2011
door Vivian Dols

Ook dit jaar wordt het Zuiderpark weer omgetoverd
tot één groot strand, en wel op 3 juli, de laatste
zondag voor de zomervakantie. Op deze dag zijn er
vele leuke activiteiten voor jong en oud te beleven.
Denk aan: 'zee' om in te poedelen en te spetteren,
zand, emmers en schepjes om de mooiste kastelen
mee te bouwen, een strandtent voor een hapje en
een drankje, beachvoetbal en andere strandspellen,
tropische sferen en muziek. Vorig jaar was de
eerste keer dat dit event met groot succes werd
georganiseerd en dit vraagt om herhaling.
De voorbereidingen voor Zuid aan Zee gaan
binnenkort van start. Wie mee wil doen, ideeën
heeft of meer informatie wil, kan contact opnemen
met Vivian Dols, tel. 06-30345545 of
vivian.dols@vivaan.nl.
NR. 183 – PAGINA 13

ACTIVITEITENOVERZICHT
Elke maandag
Inloop computercafé, ANBO, Buurthuis Kortfoort,
14.00 uur
Elke dinsdag
Lunchbijeenkomst, Carmelzaal Titus Brandsmaparochie,
12.30-13.30 uur
Tekenen en schilderen (1), ANBO, Buurthuis Kortfoort,
14.00 uur
Girlzz only middag, Jongerencentrum 't Honk, voor
meiden van 10 t/m 13 jaar, 15.30-17.30 uur,
Superwoman avond, Jongerencentrum 't Honk, voor
meiden van 12 t/m 16 jaar, 18.30-21.00 uur
Elke woensdag
Tekenen en schilderen (2), ANBO, Buurthuis Kortfoort,
14.00 uur
Open inloop, Jongerencentrum 't Honk, voor jongeren
van 12 t/m 16 jaar
Elke donderdag
Het Osse Inloophuis, Pinksterterp (achter Paaskerk),
Wethouder Van Eschstraat 165, 9.30-12.00 uur
Kienen, grote zaal Zuidergebouw, 20.00-22.00 uur,
zaal open vanaf 18.30 uur
Elke vrijdag
Open inloopavond, Jongerencentrum 't Honk,
19.00-23.00 uur
Elke zondag
Het Osse Inloophuis, Carmelzaal St. Jozefkerk,
Oude Molenstraat 8, 14.30-17.00 uur
Dinsdag 1 maart
Algemene afdelingsvergadering, ANBO, Buurthuis
Kortfoort, 14.00 uur, zaal open 13.30 uur
Woensdag 2 maart
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Donderdag 3 maart
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Zaterdag 5 maart
Familiecarnaval, The Final Touch, Buurthuis Kortfoort,
13.00-16.30 uur
Jeugdcarnaval, The Final Touch, Buurthuis Kortfoort,
19.00-22.00 uur
Zondag 6 maart
Jeugdcarnaval, The Final Touch, Buurthuis Kortfoort,
19.00-22.00 uur
Maandag 7 maart
Familiecarnaval, The Final Touch, Buurthuis Kortfoort,
13.00-16.30 uur
Jeugdcarnaval, The Final Touch, Buurthuis Kortfoort,
19.00-22.00 uur
Dinsdag 8 maart
Familiecarnaval, The Final Touch, Buurthuis Kortfoort,
13.00-16.30 uur
Jeugdcarnaval, The Final Touch, Buurthuis Kortfoort,
19.00-22.00 uur
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Donderdag 10 maart
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Maandag 14 maart
Wat kan men nog regelen bij een dreigende dementie?,
Alzheimer Café, De Binnenstad, Barbaraplein 6,
19.30-21.30 uur
Woensdag 16 maart
Wereldrecordpoging opruimen zwerfafval, Jeugdcollege
Oss, diverse locaties
Start cursus Opvoeden 12–, Centrum Jeugd & Gezin
Maasland, Kerkstraat 13, 19.30-22.00 uur
Kennismakingsavond, Wijkstichting Oss-Zuid,
kantine CITO, 20.00 uur
Donderdag 17 maart
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Dinsdag 22 maart
Informatieavond Buitenspeeldag, Buurthuis 'Hageltje,
Hagelkruisstraat 13, 19.30-21.30 uur
Donderdag 24 maart
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Donderdag 31 maart
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 31 maart
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Zaterdag 2 en zondag 3 april
Verkooptentoonstelling 'LEEF', Stichting Chaja,
St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8
Dinsdag 5 april
Start cursus Kinder EHBO, Centrum Jeugd & Gezin
Maasland, Kerkstraat 13
Donderdag 7 april
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Maandag 11 april
Had ik het maar geweten, Alzheimer Café,
De Binnenstad, Barbaraplein 6, 19.30-21.30 uur
Donderdag 14 april
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Vrijdag 15 en zaterdag 16 april
Komedie ‘Schone lakens a.u.b.', Toneelvereniging
Internos, Theater De Lievekamp, 20.15 uur
Donderdag 21 april
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 28 april
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Woensdag 4 mei
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Donderdag 5 mei
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Maandag 9 mei
Gaan humor en mantelzorg samen?, Alzheimer Café,
De Binnenstad, Barbaraplein 6, 19.30-21.30 uur
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Donderdag 12 mei
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Maandag 16 t/m vrijdag 27 mei
Promotieweken Voortgezet Onderwijs, Centrum Jeugd
& Gezin Maasland, Kerkstraat 13, 14.00-16.00 uur
Donderdag 19 mei
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Woensdag 25 mei
Busreis naar chocoladeland België, ANBO
Poppendokter, Centrum Jeugd & Gezin Maasland,
Kerkstraat 13, 14.00-16.00 uur
Donderdag 26 mei
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Woensdag 1 juni
Landelijke Buitenspeeldag
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Donderdag 2 juni
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Dinsdag 7 juni
Inschrijving KinderVakantieWerk Oss-Zuid,
Kloosterstraat 11 (naast CITO), 19.00-21.00 uur

WIE WAT WAAR
WIJKSTICHTING OSS-ZUID
www.ws-oss-zuid.nl; info@ws-oss-zuid.nl
Voorzitter André van den Boogaard, Willem III-laan
15, 5342GL Oss, 626523, a.boogje@versatel.nl
Vice-voorzitter Steef de Graauw, Van Obdamstraat
13, 5342 VM Oss, 854299, sjadegraauw@home.nl
Secretaris en eindredactie Zuiderpost: Mia Keijzers,
Kortfoortstraat 66, 5342 AG Oss, 640953,
zuiderpostoss@gmail.com
Penningmeester: Jan de Munnik, Industrielaan 47,
5342 EV Oss, 622555, munnikoss@hetnet.nl
Leden: Ellen Bloks, Oude Molenstraat 19, 5342 GA
Oss, 623424, bloks.ellen@gmail.com
(contactpersoon Wijkstichting/Wijkraad)
WIJKRAAD OSS-ZUID
www.osszuid.nl; wijkraad.osszuid@gmail.com
Voorzitter: Gerben Canninga, Kastanjelaan 47,
5342 XL Oss, 06-27033853, gerben@canninga.nl
Vice-voorzitter: Meral Ilgen, Vogelkersstraat 1,
5342 XP Oss, 06-18190234, m.ilgen@home.nl
Secretaris: Jan Uijlen, De Ruijterstraat 17,
5342 TN Oss, 06-33832437, j.uijlen@fontys.nl
Penningmeester: Ellen Bloks, Oude Molenstraat 19,
5342 GA Oss, 623424, bloks.ellen@gmail.com
Leden: Jacqueline Eekels, Industrielaan 30, 5342 EW
Oss, 636012, jacquelineeekels@ziggo.nl;
Manon Moers, Narcishof 11, 5342 CV Oss,
785913, manonmoers@live.nl;
Koos Keen, Hescheweg 28, 5342 CJ Oss,
06-54756610, kooskeen@live.nl
Volledige verslagen van Wijkraadsvergaderingen
zijn beschikbaar via www.oss-zuid.nl
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Woensdag 8 juni
Inschrijving KinderVakantieWerk Oss-Zuid,
Kloosterstraat 11 (naast CITO), 14.00-16.00 uur
Donderdag 9 juni
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Zaterdag 11 juni
Inschrijving KinderVakantieWerk Oss-Zuid,
Kloosterstraat 11 (naast CITO), 14.00-16.00 uur
Donderdag 16 juni
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Maandag 20 juni
Het zal je maar gebeuren, Alzheimer Café, De
Binnenstad, Barbaraplein 6, 19.30-21.30 uur
Donderdag 23 juni
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Donderdag 30 juni
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Zondag 3 juli
Zuid aan Zee, Zuiderpark
Dinsdag 9 t/m vrijdag 12 augustus
KinderVakantieWeek Oss-Zuid
Zondag 11 september
6-kamp Kortfoort

Buurtcoördinator (BuCo): Rudi van Berloo en Ben Post, 0900-8844
Wijkcoördinator Oss-Zuid gemeente Oss: Frank van Lent, 629260,
f.van.Lent@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
Jongerenwerk Vivaan/Jongerencentrum 't Honk: Palestrinastraat 6,
646830, honk@vivaan.nl, www.honkoss.nl/www.jchonkoss.hyves.nl
Steunpunt Vrijwilligerswerk Oss: Boterstraat 206, 692080,
info@steunpuntoss.nl
Bouwvereniging Brabant Wonen: www.brabantwonen.nl
Ad van Workum, 664911, @brabantwonen.nl
Klussenteam/Klachtennummer: 9.00-16.00 uur, 629030
Gebiedsbeheerder: M. Bovens, 629939
Beveiliging MSD (Organon): 662392
Maatschappelijk Werk Aanzet: 623880 (dag en nacht),
Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6, 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,
www.titusbrandsmagroep.org
KinderVakantieWerk Oss-Zuid: William van Oers, 647259
De Sportclub: p/a Kolonel Wilsstraat 17, 5371 AG Ravenstein, 0486413334, secretaris@desportclub-oss.nl, www.desportclub-oss.nl
Toneelvereniging Internos: www.toneelvereniginginternos.nl
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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: vacature; 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

ANBO
Schilderclub
Handwerkclub Kortfoort
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.)
NAH-café (2x 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: Kortfoortstraat 66, 5342 AG Oss,
zuiderpostoss@gmail.com
Foto's: Gerben Canninga, Elisa van Gaal, Het gezicht
van Organon (www.kreutzer-fotograﬁe.nl), Jan en Ria
de Munnik, 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 juni 2011.

Kopijsluiting: 14 mei 2011
Bezorging: Zuiderpost niet ontvangen? Bel 640953
(Mia) of mail naar zuiderpostoss@gmail.com.
ZUIDERPOST MAART 2011

De Zuiderpost wordt ook elektronisch beschikbaar
gesteld via www.ws-oss-zuid.nl, de nieuwe website van
Wijkstichting Oss-Zuid.
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