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Redactionele column

OPROEP KERSTBRADERIE 2011

Carpe diem/Pluk de dag

door Jacqueline Eekels

door Mia Keijzers

Op 10 december a.s. vindt in Oss-Zuid weer een
sfeervolle Kerstbraderie plaats met kindervermaak,
de Kerstman, muziek, presentaties, etc.
Bewoners van Oss-Zuid kunnen deze dag gratis
een kraam ter beschikking krijgen. Er is wel een
voorwaarde aan verbonden: de artikelen die zij ter
verkoop aanbieden dienen in de sfeer van Kerst te
zijn.

De oude Romeinen zeiden het al: geniet vandaag,
want je weet niet wat morgen brengt. Desondanks
kijken we vaak terug en graag vooruit. Hopelijk
leren we van onze vroegere ervaringen en
voeden deze lessen onze inzet voor de toekomst,
zonder daarbij te vergeten elke dag onze
zegeningen te tellen en daarvan te genieten.
Terugkijkend op de afgelopen maanden kunnen
we niet altijd inschatten welke ontwikkelingen een
positieve invloed op de toekomst hebben.
Op 12 mei jl. heeft Het Gezicht van
Organon samen met o.a. burgemeester
Klitsie voor de laatste keer een
lunchwandeling vanaf de blauwe wand
door het centrum naar het gemeentehuis
gemaakt (zie foto). Bij MSD Organon
vallen weliswaar minder ontslagen dan
in juli werd aangekondigd, maar er
verliezen toch nog veel mensen hun
baan. Daarnaast is nog onduidelijk of het
Life Sciences Park van de grond komt
en hoeveel werkgelegenheid dat kan
opleveren.
De nieuwe buurtvereniging De Armada
heeft een geslaagd buurtfeest gehouden
(pagina 7).
Op 1 juni was het Nationale Buitenspeeldag
(pagina 13). Helaas hebben 3 straten uit Oss-Zuid
bij gebrek aan vrijwilligers de activiteiten af moeten
blazen. Volgend jaar een nieuwe kans.
De renovatie van de Oude Molenstraat is bijna
afgerond. Dat is wel een feestje waard.
In het Zuidergebouw en Buurthuis Kortfoort komen
eind juni vrijwilligers van MSD Organon de handen
uit de mouwen steken (pagina 12).
Zondag 10 juli luiden we de vakantie in met
Zuid aan Zee (pagina 8). En er staat nog meer
op stapel. Vergeet niet op tijd in te schrijven
voor de KinderVakantieWeek Oss-Zuid
(activiteitenoverzicht pagina 14-15), want vol = vol.
Iedereen die kopij heeft aangeleverd, hartelijk
bedankt voor jullie bijdragen. Dankzij jullie kunnen
we de Zuiderpost vullen met wijkberichten. Dat is
zoals het moet zijn: de wijkkrant als informatieblad
van wijkbewoners voor wijkbewoners.
Dus: blijf schrijven, zowel over wat geweest is als
over wat komen gaat. Wij zien het graag tegemoet.
Alvast ﬁjne vakantietijd en ...
vergeet niet te genieten van elke dag!
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Wilt u inlichtingen of alvast een kraam reserveren,
neem dan contact op met Jacqueline Eekels
(jacquelineeekels@ziggo.nl of 06-22335529).

Wijkpunt Oss-Zuid
door Vivian Dols

Al geruime tijd zijn welzijnsorganisaties Vivaan
en RIGOM, zorgorganisatie BrabantZorg en
woningcorporatie BrabantWonen aan het bekijken
hoe en in welke vorm men op wijkniveau beter
kan samenwerken, om elkaar beter te kunnen
vinden, kennis te hebben van elkaars expertise
en deze beter te benutten. In dit verband is het
plan opgepakt om gezamenlijk wijkpunten te
ontwikkelen en van daar uit de samenwerking van
alle professionals die werkzaam zijn in dezelfde
wijk, vorm te geven. Dit moet op termijn leiden
tot één duidelijk, toegankelijk en laagdrempelig
aanspreekpunt voor bewoners in de wijk.
Het wijkpunt in Oss-Zuid is gehuisvest in het
Zuidergebouw. We hopen dat het wijkpunt door
deze locatie ook een centrale ontmoetingsplek
voor alle bewoners van Oss-Zuid zal worden.
En dat vanuit het wijkpunt, in samenwerking met
de vele actieve en betrokken bewoners die OssZuid rijk is, vele activiteiten gaan plaatsvinden.
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EINDELIJK EEN VEILIGE HONDENUITLAATPLAATS!
door Yvonne van Rongen

Het heeft wat voeten in aarde gehad, voordat
alles rond was. In eerste instantie kregen we geen
gehoor bij de gemeente, zelfs geen begrip. Maar
met wat goede tips in verschillende richtingen
kwam ik in contact met Vivian Dols van Stichting
Vivaan en Frank van Lent, wijkcoördinator van
de gemeente. Zij hebben ervoor gezorgd dat
er materiaal beschikbaar gesteld werd door de
gemeente. De rest moesten we zelf doen.
De volgende stap was om het Brabants Dagblad
te vragen om een stukje te plaatsen om het
probleem onder de aandacht te brengen en
tevens een oproep te doen voor vrijwilligers. Er
kwam een prachtig stuk in de krant. Vivian en
ik hebben 200 ﬂyers in de buurt rondgebracht
en er zijn grote posters opgehangen bij de
hondenuitlaatplaats, met telefoonnummers en
adressen… Er kwam geen enkele aanmelding.
Met geslepen schoppen en frisse moed gingen
Vivian en ik op zaterdag 14 mei ons doel tegemoet.
Vastberaden ging de eerste schop de grond in.
Er kwamen 2 mannen elk 2 uur graven, Hans
Lorist en Rob van Raaij. Ook wethouder Hendrik
Hoeksema heeft nog even meegeholpen. Na de
middag kwam Mia Keijzers erbij en ook Frank van
Lent stak de armen uit de mouwen. Natuurlijk kwam
ook het Brabants Dagblad tussendoor even langs.
Aangezien het niet gelukt was om met zo weinig
mensen in één dag alles klaar te krijgen – we
waren nog niet eens op de helft –, heb ik de krant
gevraagd om opnieuw een oproep te doen voor
vrijwilligers om ons de volgende zaterdag toch a.u.b.
een paar uur te komen helpen. Weer een groot stuk.
En toen gaf journalist Henk Verhagen mij de tip om
bij het RIGOM te vragen naar Martin Verhagen.
Martin had begrip voor ons probleem en ging alles
op alles zetten om wat mannen te bellen: gewéldig!

Zaterdag 21 mei
kwamen er maar
liefst zes mannen
van het RIGOM
Klussenteam,
inclusief Martin
Verhagen zelf.
Wim kwam er zelfs
helemaal voor uit
Haren geﬁetst. Om
één uur 's middags
was de klus
geklaard, in drie
uurtjes werken.
We konden het
bijna niet geloven.
Ik was dolgelukkig!
Buiten de mannen van het RIGOM was er weer
geen enkele vrijwilliger op komen dagen. Diep
triest. Terwijl er al jaren mensen komen waarvan
het hondje onder het gaas door kon kruipen.
Na het werk heeft Vivian voor heerlijke broodjes
gezorgd, aangeboden door Wijkstichting en
Wijkraad Oss-Zuid. Bij Mia Keijzers is verse kofﬁe
gezet. Met z'n allen hebben we zitten genieten aan
de tafels en banken die er zolang waren neergezet
door Marcel Olislagers.
Diezelfde dag ben ik met een veilig gevoel en
een gerust hart mijn hondjes gaan uitlaten.
Mijn dank gaat uit naar iedereen die heeft
meegeholpen om de hondenuitlaatplaats aan de
Euterpelaan veilig te maken voor kleine honden, de
gemeente, Vivian, de vrijwilligers, en in het bijzonder
Henk Verhagen van het Brabants Dagblad en de
mannen van het Klussenteam van het RIGOM.
Hartelijk bedankt!

Zeeheldenbuurt 1 weer schoon
van de ZAP'pers (ZwerfAfvalPrikkers)

Misschien zegt u bij uzelf: 'Dit wil ik ook'.
U bent van harte welkom!
Elke 2e zaterdag van de maand – wanneer het oud
papier opgehaald wordt – van 10.00 tot 11.30 uur.
Verzamelen: Karel Doormanstraat 57
Voor 2011 zijn de data wanneer u ons ziet prikken:
zaterdag 11 juni, 9 juli, 13 augustus, 10 september,
8 oktober, 12 november, 10 december.
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Een van onze afvalprikkers Leo Klaassen is onlangs
plotseling overleden. Hij was ook altijd van de partij.
Wij zullen hem missen.
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Uw vragen beantwoord
door Jacqueline Eekels, Wijkraad Oss-Zuid

Tijdens het werven in de wijk van nieuwe leden
voor de Wijkraad mochten wij gebruik maken
van de bus van BrabantWonen (Keten in de
Buurt). Tijdens deze rit hebben wij dus mensen
gesproken die interesse hadden om lid te
worden van de Wijkraad, maar tevens kwamen
er natuurlijk ook allerlei vragen en opmerkingen
los. Het heeft even geduurd, maar hieronder
staan de meeste vragen en de antwoorden die
wij bij de gemeente hierop gekregen hebben.
Wat wordt er gedaan met de rotondes bij het
ziekenhuis, viaduct Heesch, Kop van Oss, Golfbad?
De rotondes blijven zo, dus beplanting met
kruidenmengsels/biodivers. Op de rotonde Kop van
Oss komt mogelijk andere verlichting en beplanting.
Parkeerprobleem begin Hoogheuvelstraat;
Hoogheuvelstraat 41 heeft verzoek gedaan bij
gemeente voor drempel.
De Hoogheuvelstraat heeft geen parkeerprobleem.
Binnen een straal van 100 meter is er voldoende
vrije parkeerruimte (parkeerbeleid).
De drempel wordt na goedkeuring door het College
van B&W in het nieuwe IUP meegenomen.
Vrachtverkeer Kastanjelaan (Action en Lidl).
Dit is niet verboden.
Aanplant die dood is, wordt die vervangen?
De gemeente is hierover in gesprek
met de leverancier.
Hoogheuvelstraat/Kastanjelaan:
Er staat zeer vaak een friettent voor de deur.
Mag die zolang voor de deur staan?
'n Caravan mag ook niet langer dan ± 3 dagen.
Voertuigen langer dan 6 meter en/of hoger dan
2.40 meter mogen 's avonds niet in de bebouwde
kom geparkeerd staan. Overige voertuigen
mogen niet langer dan 3 dagen op dezelfde
plek staan. Dit laatste is lastig te handhaven.
Hoogheuvelstraat/Kastanjelaan:
Oversteken door ﬁetsers is levensgevaarlijk.
Wordt dit door HOR/TOR gezien?
Dat de oversteek door ﬁetsers levensgevaarlijk zou
zijn, wekt verbazing. Hoogheuvelstraat/Kastanjelaan
is een 30 km-zone en een gelijkwaardige kruising.
Zwerfafval Docfalaan (veel blikjes; Polen lopen
langs Docfalaan en N329 benzinepomp).
Hier wordt al extra aandacht aan besteed.
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Zebrapad hoek Van Speijkstraat/Populierstraat voor
schoolkinderen.
In een 30 km-zone worden in principe geen
nieuwe zebrapaden aangelegd (richtlijnen
CROW). Er liggen er wel enkele, maar die lagen
er al vóór het snelheidsregime veranderde. In
uitzonderingsgevallen wordt hier weleens van
afgeweken, zoals rondom de rotonde Titus
Brandsma en op de 'nieuwe' Oude Molenstraat.
Emmalaan:
Stoplicht voetgangersoversteek Julianasingel gaat
te snel weer op rood om in één keer over te steken.
Dit klopt. Op de zeer brede middengeleider zijn
goede mogelijkheden tot wachten. De Julianasingel
heeft als belangrijkste taak om te zorgen voor een
goede en snelle afwikkeling van het autoverkeer.
Verzoek om brievenbus Emmalaan te verplaatsen.
Nu wordt er vanuit de auto post in gedeponeerd
Hier gaat de gemeente niet over. Hiervoor zal een
verzoek bij TNT Post/PostNL gedaan moeten
worden.
Pinautomaat
De Wijkraad is in onderhandeling met de Rabobank
over een geschikte locatie.
Grafﬁti op stroomhuisje Emmalaan.
Daar mag de gemeente niet aankomen, want dit is
geen eigendom van de gemeente.
De eigenaar zal dit moeten onderhouden.
Garageboxen Emmalaan (V.d. Krabben), straatwerk,
alles te oud. Flat word opgeknapt. Ook de rest?
Grondeigenaar is V.d. Krabben. Dus die zal het,
indien nodig, moeten regelen.
Bovenkant lantaarnpalen Emmalaan is door
vogelpoep aangetast.Wordt dit opgelost?
Voorlopig niet, of het lichtniveau moet hierdoor
minder worden.
Bandensporen van auto's op het hondenuitlaatveld
(Nieuwe Hescheweg): kan hier een afscheiding
gemaakt worden?
Dit is al vaker aan de orde geweest. Hier komt
o.a. in verband met kosten en beeldkwaliteit geen
haag. Auto's mogen hier niet overheen rijden
en hier zal op gehandhaafd moeten worden.
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Wijkraadsvergadering van 28 april 2011
door Ellen Bloks

Tijdens de Wijkraadsvergadering van
donderdag 28 april jl. zijn o.a. de volgende
punten aan de orde gekomen:
1) Speelveld bij industrieterrein Danenhoef
Door een werkgroep zijn de mogelijkheden
onderzocht om op industrieterrein Danenhoef een
speelveld te realiseren voor de jeugd. Dit naar
aanleiding van een verzoek uit de buurt. Omdat
er nauwelijks openbare ruimte beschikbaar is,
is gezocht naar een creatieve oplossing. Deze
oplossing is gevonden bij de gemeente: de
gemeente is bereid een braakliggend terrein
– waarvan zij eigenaar is – ter beschikking te
stellen (echter zonder onderhoudsverplichting).
Via het project 'Buurtwerk(t)' kan dit terrein
ingericht worden als speelveld. Hiervoor
gelden wel enkele regels. Er worden thans
mogelijkheden onderzocht hoe het onderhoud
van het terrein gerealiseerd kan worden.
2) Nieuwsbrief Oss-Zuid
Het aantal abonnees voor de digitale nieuwsbrief
van de Wijkraad groeit. Door middel van de
nieuwsbrief kan men op de hoogte blijven van wat
er speelt in de wijk.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via
www.oss-zuid.nl.
3) (Ongevraagd) advies Wijkraad
De Wijkraad heeft middels een brief een
(ongevraagd) advies naar de gemeente gestuurd
met betrekking tot het standplaatsenbeleid op
de hoek Industrielaan/Titus Brandsmaplein.
De Wijkraad heeft de zorg uitgesproken of
in de uitvoering van het beleid rekening is
gehouden met de gevestigde middenstand.

4) Weg van de Toekomst N329
Tot en met 24 juni a.s. is het mogelijk om ideeën
voor kunst langs de Weg van de Toekomst te
bezichtigen. Tien kunstenaars presenteren
hun voorstellen in het informatiecentrum N329,
Paalgravenlaan 9 te Oss. Men is van harte welkom
om de ideeën te bekijken en een mening te geven.
Eén of meer voorstellen kunnen in de toekomst
worden uitgevoerd.
Het informatiecentrum is geopend van woensdag
tot en met vrijdag van 13.00-16.30 uur.
5) Pinautomaat Oss-Zuid
Het onderzoek naar de locatie voor het plaatsen
van een pinautomaat in Oss-Zuid is nog gaande.
De Rabobank heeft een aantal locaties voorgesteld.
Onderzocht wordt wat mogelijk en realiseerbaar is.
De volgende vergadering van de Wijkraad is op
donderdag 9 juni 2011.
Locatie : Buurthuis Kortfoort, Floraliastraat 93.
Aanvang: 20.00 uur.

Zomermarkt
Pius X
door Elissa Smits

Op donderdag 23 juni
houden we weer
een zomermarkt op
basisschool Pius X.
Het thema van dit jaar
is 'sprookjes'. De markt zal om 16.30 uur starten
en duurt tot 18.30 uur. Er zijn weer allerlei leuke
activiteiten te doen en lekkere versnaperingen
te koop. Daarnaast is er dit jaar weer een (grote
en natte) verrassing op de speelplaats!
De opbrengst gaat dit jaar naar de kinderen van
de Pius X. Zij krijgen een nieuwe taalmethode
en van de opbrengst van de zomermarkt wordt
het computerprogramma aangeschaft. U bent
allen van harte welkom. De entree is gratis.
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Kennismakingsavond wijkstichting:
Wie zijn wij? Wie zijn jullie?
door Karin Ruijtenbeek

Op 16 maart jl. organiseerde de kersverse Wijkstichting een kennismakingsavond.
Buurtverenigingen, -commissies, -werkgroepen en andere actieve buurtbewoners
kwamen bij elkaar. Om te horen hoe de vernieuwde Wijkstichting zich presenteerde,
maar ook om zichzelf voor te stellen.
'Nou, ik dacht: ik zal toch maar eens gaan kijken wat
ze te vertellen hebben,' zegt een vriendelijke oudere
dame uit de Karel Doormanstraat. Ze zit samen met een
ﬂatgenoot te wachten tot de kennismakingsavond van
de Wijkstichting gaat beginnen. Ze zijn niet verbonden
aan een buurtvereniging, maar organiseren wel eens
wat in hun ﬂat. En daarom zijn ze uitgenodigd.
Het persoonlijk aanschrijven van buurtverenigingen,
-commissies en actieve buurtbewoners (ongeveer
100 brieven) heeft gewerkt.
Als André van den
Boogaard de avond opent,
zijn er inmiddels zo'n
40 personen neergestreken
in de kantine van CITO.
'Wie zijn wij?' zo begint
André, de voorzitter van
de Wijkstichting, zijn
presentatie. 'Wij willen jullie
helpen!' En dan bedoelt
hij bij het organiseren van
wijk- en buurtactiviteiten.
Eerder nam de Wijkraad
deze taken van de
Wijkstichting waar.
'De Wijkstichting schiet er
dan toch wel een beetje
bij in,' geeft André toe.
Met deze avond wil de vernieuwde Wijkstichting
laten zien dat ze, zoals hij het mooi verwoordt,
'waardering heeft voor actief bezig zijn'. Dit kan door de
buurtverenigingen te ondersteunen met uitleenmaterialen,
subsidies – hoe meer je organiseert, hoe meer geld! –,
raad en kennis. Daarbij is de Wijkstichting, in
tegenstelling tot de Wijkraad, een rechtspersoon en kan
dus bijvoorbeeld ook verzekeringen regelen. Bovendien
is er nauw contact met de Wijkraad, de gemeente
(toezichthouder, gebiedsbeheerder, wijkagenten),
BrabantWonen en niet te vergeten Stichting Vivaan.
Als André heeft uitgelegd wat de Wijkstichting is en
doet, wil hij van de genodigden weten: 'Wie zijn jullie?'
Verschillende mensen nemen het woord en het wordt
duidelijk dat er al heel wat actievelingen in de wijk
zijn. De dame uit de Karel Doorman-ﬂat vertelt dat het
onlangs 5 jaar geleden was dat de ﬂatbewoners hun
sleutel hadden gekregen. Voor iedereen regelde zij een
bloemetje. Zo probeert zij samen met wat ﬂatgenoten
mensen bij de buurt te betrekken. 'Als je het niet
probeert, wordt het nooit iets,' zo stelt ze nuchter.
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Andere wijkgenoten zijn meer ofﬁcieel georganiseerd
in buurtverenigingen, -commissies en -werkgroepen.
Buurtvereniging 'Soestdijk' roept: 'Wij gaan voor de
maximale 300 euro subsidie!' Zij organiseren dan ook
maar liefst 7x per jaar een buurtactiviteit. Het bestuur
van 'De Armada', een nieuwe buurtvereniging rond
de huurwoningen in de Industrielaan, heeft de eer
samen met Stichting Vivaan de 1e activiteit van de
Kinderkaravaan te organiseren. Hoewel de animo voor
een buurtfeest een beetje terug lijkt te lopen, blijft ook
buurtcomité 'Oranjebuurt' actief. Bijvoorbeeld door
een ﬁetstocht te organiseren en zich aan te sluiten
bij de Buitenspeeldag (voorheen Straatspeeldag).
Bij de 'Zuiderburen' is de opkomst altijd hoog. Het
6-koppige bestuur brengt nieuwsbrieven uit om
alle bewoners te betrekken. 'Maar de persoonlijke
benadering werkt ook altijd goed,' zegt één van de
bestuursleden. Zij denkt dat je vooral niet bang moet
zijn om te vragen. Mensen sluiten zich graag aan. 'Toen
de partytenten opgebouwd moesten worden voor de
Burendag, stroomden de buurtbewoners vanzelf toe,'
zegt ze. Op die Burendag was goed rekening gehouden
met de gevarieerde samenstelling van de buurt. Een
samenkomen voor de ouderen in de ochtend, gevolgd
door activiteiten voor de kinderen, met een afsluitende
avond voor de ouders.
In de Zeeheldenbuurt 1 wordt regelmatig een dagje
uitgetrokken om de buurt schoon te maken. Er is jaarlijks
een buurtfeest en de buurtbewoners gaan met elkaar
ﬁetsen. De Zeeheldenbuurt 1 is dus ook actief. Weliswaar
als werkgroep en niet als ofﬁciële buurtvereniging. 'Maar
dat maakt niks uit,' zegt André en hij benadrukt nog eens
dat de Wijkstichting er voor alle buurtbewoners is.
De Wijkstichting heeft deze avond heel wat informatie
gekregen en André ziet bevestigd dat 'heel actief
het contact met buurtverenigingen in stand houden'
belangrijk is. Zo weet de Wijkstichting wat er leeft en
waar behoefte aan is. En voor de genodigden was
het ook leerzaam. 'Ik ben blij dat ik gegaan ben,' zegt
de dame uit de ﬂat in de Karel Doormanstraat. 'Ik heb
allemaal aardige mensen leren kennen en ik ben er
achter gekomen dat we bij een volgende activiteit
allerlei spullen via de Wijkstichting kunnen regelen.'
Meer informatie en de presentatie van de Wijkstichting
kunt u vinden op de website: www.ws-oss-zuid.nl.
Ook kunt u altijd contact opnemen met één van de leden
van de Wijkstichting of via het secretariaat:
Kortfoortstraat 66, 5342AG, info@ws-oss-zuid.nl of
640953.
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Grasveld Nieuwe Hescheweg

Buurtfeest 'De Armada'

door John Blummel

van Bestuur Buurtvereniging 'De Armada'

Reeds vóór aanvang van de formele Bevrijdingsdag
was het toneel van de Dodenherdenking op 4 mei,
het grasveld aan de Nieuwe Hescheweg, reeds
en eveneens bevrijd, maar dan van de
hondenuitwerpselen, zij het echter van korte duur.
Ondanks aanwezige borden, met daarop
aangegeven een niets aan duidelijkheid te wensen
overlatend verbod tot uitlaten van honden, hebben
tal van 'baasjes' er gewoon schijt aan – om het
zo maar eens uit te drukken. Normaal spelen op
deze voor kinderen uitgelezen locatie is door het
jaar heen praktisch onmogelijk, tenzij men het voor
lief neemt dat het kroost besmeurd met van alles
wat je niet wilt zien en ruiken, thuis aan komt.

Op zaterdag 21 mei j.l was het zover:
Buurtvereniging 'De Armada' organiseerde
haar eerste buurtfeest. Het speelveld aan de
Van Speijkstraat was omgetoverd tot een waar
feestterrein.
Voor de kinderen was er een reuze springkussen
en een ballenbak aanwezig. Zo konden zij zich de
hele dag kostelijk vermaken. Het leuke hierbij was
dat er niet alleen kinderen van onze buurtvereniging
waren. Ook uit omliggende buurten kwamen ze
hier spelen. Ze werden allemaal getrakteerd op
limonade en een suikerspin. Rond 17.00 uur
was het afgelopen. Toen werd gestart met de
voorbereiding van de feestavond met barbeque.

Teneinde te voorkomen dat de notabelen en
belangstellenden bij de Dodenherdenking op
identieke wijze thuis aankomen, wordt er enige
dagen vóór de plechtigheid met man en macht
gewerkt, teneinde onder meer grote hoeveelheden
uitwerpselen op te ruimen. En dat het gaat om grote
hoeveelheden leidt mij naar een dringende oproep
aan de baasjes de vigerende verbodsborden te
respecteren, onder gelijktijdig verzoek tot strikte
handhaving – want ook daar schort het aan –
zonder aanzien des persoons. Dus niet alleen de
dame met de dwergteckels 'aanspreken', maar
ook personen met viervoeters van enig gewicht.

Tegen 18.00 uur kwamen de eerste gasten en
kon worden begonnen aan een gezellige avond.
Iedereen had er zin in en binnen een mum van tijd
was het dan ook al heel gezellig. Een leuk aspect
hierbij is dat het al echt een multicultureel feestje
was, wat ook onze doelstelling is.
De barbeque en de muziek was helemaal op
het multiculturele aangepast. Zo kon iedereen
volop genieten van deze avond. Dit is voor ons
een stimulans om er zeker mee door te gaan
Wat ons betreft had de opkomst wat meer mogen
zijn, maar we kunnen zeker terug kijken op een
geslaagde dag. In de toekomst willen we dit nog
grootser gaan organiseren. Hiervoor hebben we
uiteraard meer leden nodig. Dus: schroom niet om
lid te worden van onze vereniging.
Interesse? Meldt u aan bij buurtvereniging 'De
Armada' (amvanberkum@home.nl of 06-52526027).
Rest ons nog onze dank uit te brengen aan
BrabantWonen, Vivaan en Wijkstichting Oss-Zuid
en zeker niet te vergeten aan de dames van de
bestuursleden voor hun bijdrage aan dit mooie feest.

Schoonmaakdag en Kinderkaravaan
in Karel Doormanstraat
door Gerben Canninga

Het was een zeer geslaagde actie op zaterdag
19 maart jl. in de Karel Doormanstraat. Niet alleen
wat betreft het verzamelen van het vuil uit de buurt
– sommigen bleven maar terugkomen –, maar ook
de activiteiten voor de kinderen.
Foto's van deze dag zijn te raadplegen via de
website van de Wijkraad Oss-Zuid of direct via:
http://www.oss-zuid.nl/foto-s-en-meer.html.
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Titus Brandsma
Parochie

Zuid aan Zee 2011
door William van Oers

St. Jozefkerk,
Oude Molenstraat 8, 622164,
algemeen@tb-parochie.nl
Algemene Parochieavond
Op donderdag 23
juni organiseert het
parochiebestuur van
de Titus Brandsma Parochie wederom een
Algemene Parochieavond. Aanvang 20.00 uur.
Informatiebijeenkomst Vormsel
Eind november zal in onze parochie weer het
Vormsel worden toegediend aan kinderen uit
groep 8. Als u en uw kind(eren) meer over het
Vormsel en de voorbereiding willen weten, bent u
van harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomst
op maandag 29 augustus van 19.30 tot 20.30 uur
in de St. Jozefkerk. Er is dan ook de mogelijkheid
voor uw kind om zich in te schrijven voor het
Vormsel. Schrijf deze datum vast in uw agenda!

De Wijkstichting en Wijkraad Oss-Zuid, Vivaan en
BrabantWonen organiseren op zondag 10 juli een
strandvoetbalspektakel in het Zuiderpark voor heel
Oss-Zuid. Het park zal omgebouwd worden tot een
heus zandstrand met een waterpartij, vandaar de
naam Zuid aan Zee.
Op het strand wordt gevoetbald en kinderen kunnen
er lekker met water en zand spelen. Daarnaast
is er een catering met snacks en drankjes, een
gezellig terras, een DJ en voor de kinderen is er een
luchtkussen, games, glittertattoo's en schminken.
Tijdens deze middag zal er ook een demonstratie
worden gegeven van 'vlam in de pan'.

Kapellentocht
Het thema 'Gerechtigheid DOEN!' is dit jaar
uitgangspunt voor de busreis. We kijken terug
op ons 'verleden' aan de hand van heiligen aan
wie kapellen zijn toegewijd. Deze heiligen zijn
onze voorgangers in de diaconie. Brabant is al
sinds eeuwen een land van kapellen en kloosters.
Veel kloosters zijn helaas aan het verdwijnen,
maar de kapellen herinneren ons nog in al hun
(soms oude) glorie aan het oergeloof van onze
streken. Naar enkele van die kapellen in het
zuiden van de provincie willen we als parochie
een boeiende busreis ondernemen op zaterdag
10 september. In de reis is begrepen een
bezoek aan een 200 jaar oude boerderij, ook
al een herinnering aan hoe het vroeger toeging
in dit Brabantse land. Verder bezoeken we een
Mariakapel, we maken een tocht met een huifkar
naar de Martinuskapel en de prachtige kapel
van Nijenhove. De dag eindigt in onze eigen
St. Jozefkerk met een viering en een gezellig buffet.
In de kerk vindt
u een intekenlijst
waarop u zich kunt
inschrijven.
De inschrijving
sluit op 30
juli. De kosten
met buffet zijn
€ 35,00; zonder
buffet € 27,50.
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Voor het strandvoetbaltoernooi zijn wij op zoek naar
teams die hieraan deel willen nemen. Een team
bestaat uit 4 tot 6 spelers en kan samengesteld zijn
uit alleen kinderen, jongeren of volwassenen.
Het toernooi start om 13.00 uur en de prijsuitreiking
zal rond 18.00 uur plaatsvinden.
Deelname is geheel gratis en de winnaars gaan
naar huis met fraaie prijzen.
Voor meer informatie of inschrijven:
Vivian Dols (06-30345545, vivian.dols@vivaan.nl)
of William van Oers (647259).
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André v.d. Boogaard koninklijk onderscheiden
Op 29 april jl. kreeg André van den Boogaard, voorzitter van de Wijkstichting Oss-Zuid, tot zijn grote
verrassing een lintje. Jan de Munnik zat mee in het complot om de niets vermoedende André op
het gemeentehuis te krijgen. André dacht namelijk dat Jan een lintje zou krijgen en dat hijzelf in het
complot zat om Jan op het gemeentehuis te krijgen! Hieronder vertellen beiden hun verhaal.
door Jan de Munnik

Een Koninklijke Onderscheiding dient lang van
tevoren aangevraagd te worden. Vele instanties
komen er aan te pas voor advies (goedkeuring):
de Gemeente, Provincie en het Rijk en uiteindelijk
het Kabinet van Hare Majesteit de Koningin.
Iedereen die aan het verzoek meegeholpen of
meegewerkt heeft, moet het geheim houden,
zodat de te onderscheiden persoon er niets
van verneemt en niets in de gaten heeft.
De verzoekscommissie, o.a. de familie,
Jacqueline Eekels en Ellen Bloks, hadden een
probleem: hoe krijgen wij André op 29 april
op het gemeentehuis zonder dat hij te weten
komt of vermoedt dat hij een lintje ontvangt?
Vele ideeën werden geopperd. Tenslotte werd
het verlossende idee geboren: we vertellen
gewoon dat Jan de Munnik een lintje krijgt.
Aan André zou verteld worden dat Jan van
niets mocht weten en of hij dan Jan zou willen
ophalen en naar het gemeentehuis brengen.
'Vertel Jan maar een smoes waar jullie heen
gaan,' werd erbij gezegd. 'En dat je nog langs
het gemeentehuis moet om iets op te halen.'
Nu moest de commissie Jan nog vragen of hij het
wilde doen en mee wilde spelen om André in het
gemeentehuis te krijgen. Nou, voor André was Jan
wel bereid dit spel mee te spelen. En op de 29ste
april stonden Jan en Mia de Munnik extra chique
gekleed klaar, toen André hen kwam ophalen!
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door André van
den Boogaard

Op de 29ste april
om 9.15 uur ging
ik (André) samen
met Ria naar Jan
om hem op te halen
zoals mij verzocht
was. Ik had achter in de auto een bos bloemen
liggen voor Mia die ik zou geven als de
onderscheiding aan Jan verleend was.
Het was toch een opgaaf om Jan mee te krijgen
en te vertellen dat we een tochtje gingen
maken. Waarheen dat zou Jan natuurlijk wel
merken, zei ik (André) als we er waren. Met
de speciale parkeerkaart werden we op het
terrein achter het gemeentehuis toegelaten.
'Lopen jullie even mee naar binnen,' zie ik,
'want ik niet weet of ik zo klaar ben.'
In het gemeentehuis was het duidelijk dat er iets te
doen was. Wij werden opgewacht door Ellen Bloks.
Zij vertelde mij (André) dat niet Jan maar ikzelf
onderscheiden werd, en dus een lintje kreeg.
De verrassing voor mij was groot. Ik stond
perplex. Ik was overdonderd. Ik had er in de
verste verte totaal niets van vermoed.
Ik werd door een dame meegenomen die me
begeleidde naar de ontvangstruimte voor de
gedecoreerden. Daar waren ook de anderen
die een lintje kregen, aanwezig. Hier werd ons
uitgelegd hoe de uitreiking georganiseerd was. In
de dag- en weekbladen hebt u uiteraard het hele
verslag van deze gebeurtenis kunnen lezen.
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BURENDAG
zaterdag 24 september 2011
door Vivian Dols

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat
je samen viert met je buren en de buurt op de
4e zaterdag in september. Dit jaar vieren we
Burendag op 24 september. Het is een dag
waarop je gezellig samen komt en waarbij veel
mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
Want buurten worden leuker, socialer en veiliger
als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten
voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje
Fonds ondersteunen je daar graag in. Waar
Douwe Egberts inspireert om te komen tot goede
ideeën, maakt het Oranje Fonds deze goede
ideeën mogelijk met een vergoeding. Het Oranje
Fonds biedt mensen met goede buurtplannen een
ﬁnanciële bijdrage van maximaal € 500,- om de
plannen op Burendag uit te voeren. Meer informatie
over de Burendag vind je op www.burendag.nl.

Roofvogel in de Zeeheldenbuurt 1
door Jacqueline Willemsen

Dit was nog eens een verrassing. Je verwacht het
eerder in een bosrijk gebied. Het is bijna niet voor te
stellen en toch gebeurt het.
Ik zit aan de telefoon en plotseling zie ik in een
klein hoekje van het raam op de grond vleugels
klapperen. Meteen kijken uit het raam en daar
heeft een sperwer een duif – waarschijnlijk in de
lucht – gevangen en bij ons tussen de planten is hij
hem levend aan het oppeuzelen. Hij zit te pikken in
zijn vleugel tot bloedens toe en de duif kijkt alleen
verschrikt, want hij zit helemaal klem in zijn klauwen.
De sperwer kruipt onder een waterbak de duif neemt
hij mee. Hij blijft in de vleugel aan het pikken en gaat
weer samen met de duif naar een ander plekje op
de binnenplaats. Allerlei veertjes vliegen in het rond.
Na een minuutje of 20 is de duif dood en de sperwer
vliegt weer de lucht in. Hij heeft zijn buikje vol.
In de natuur is het eten en gegeten
worden. Een prachtig gezicht.

Vorig jaar hebben 4 buurten in Oss-Zuid een
Burendag georganiseerd. Hopelijk worden dat
er elk jaar meer. Als opbouwwerker voor OssZuid denk ik graag met jullie mee, om tot een
inspirerende invulling voor jullie Burendag te komen.
Wanneer jullie een Burendag willen organiseren,
kunnen jullie contact opnemen met Vivian Dols
(vivian.dols@vivaan.nl of 06-30345545).
Steek de koppen bij elkaar en
doe ook mee met Burendag 2011!

Fietstocht Zeeheldenbuurt 1
door Thea en Jacqueline

Burendag Zeeheldenbuurt 1
door Jacqueline Willemsen

Wist u dat?
Op zaterdag 24 september is het weer Nationale
Burendag.
Zeeheldenbuurt 1 organiseert dan weer een
buurtbarbeque.
Houd deze datum alvast vrij, zodat u kunt komen.
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Op zaterdag 20 augustus stappen we weer op de
ﬁets. Dit keer rijden we richting de Maas en varen
met het pont over naar…?
Vanaf 12.00 uur verzamelen we in de Karel
Doormanstraat. We ﬁetsen ongeveer 30 km en zijn
dus de hele middag van huis. Onderweg stoppen
we voor kofﬁe/thee en om de e-ﬁetsen op te laden.
Ter afsluiting willen we ergens samen gaan eten.
Heeft u zin om mee te gaan?
Aanmelden kan tot 15 juli bij Thea Maasdijk
(658200) of Jacqueline Willemsen (613954).
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De Fietsersbond – vóór veilig en
comfortabel ﬁetsen in Oss-Zuid
door Karin Ruijtenbeek

Hobbeldebobbel. Ik stuiter met mijn ﬁets over
de verhoogde middenmarkering – een soort
stoeprand in het midden van de weg – op de
ﬁetsstraat. Daar waar de Joannes Zwijsenlaan
kruist met Hescheweg en Asterstraat. Hinderlijk,
maar dan had ik er ook maar niet over heen
moeten ﬁetsen. En toch stel ik me de vraag:
'Waar is dit nu weer goed voor?' Ik besluit het te
vragen aan Ewoud Vink van de Fietsersbond.
De Fietsersbond is een club van vrijwilligers die
zich, ondersteund door een landelijk bureau van
betaalde professionals, inzet voor het bevorderen
van ﬁetsen. Fietsen op een comfortabele en
bovendien veilige manier. 'Dat is natuurlijk een
belangrijke randvoorwaarde,' zegt Ewoud. Hij is
één van de actieve leden van de bond voor Oss.
Als ik Ewoud vraag hoe de Fietsersbond
werkt, geeft hij aan dat vooral gemeentelijke
ontwikkelingen goed in de gaten gehouden worden.
'Soms raadpleegt de gemeente ons, maar vaak
kloppen we zelf aan om voor de belangen van
de ﬁetser op te komen.' Door die interactie heeft
de Fietsersbond al heel wat kunnen bereiken.
Zo heeft de Fietsersbond kunnen voorkomen dat
het ﬁetspad tussen het kruisbeeld en de rotonde
bij het ziekenhuis verwijderd werd. Ook voerde
de Fietsersbond op verzoek van de gemeente
onderzoek uit naar de kwaliteit van verkeersroutes
en ﬁetsparkeervoorzieningen (het zogenaamde
'Fietsbalans'-project). Een andere verdienste is de
ﬁetsbewegwijzering, ofwel de witte bordjes met
rode letters, in Oss. Daarnaast zijn de Osse actieve
leden betrokken bij het overleg over de ﬁetsstraat.
Ik grijp mijn kans en vraag Ewoud wat hij dan van
de stuiterhobbel op de Hescheweg vindt. Hij vertelt
dat de S-bocht bij het kruisbeeld bekend staat
als een gevaarlijk punt en dat de Fietsersbond
dit ook aangegeven heeft bij de gemeente. De
rijbaanscheiding is verhoogd zodat de auto's
gedwongen worden achter de ﬁetsers te blijven in
plaats van gevaarlijk in te halen in die bocht.
'We hebben het niet zelf aangedragen, maar vinden
het wel een verbetering. Nog liever zien we dat het
aantal auto's dat daar rijdt, wordt teruggedrongen,'
geeft hij aan. 'En dan hebben we het niet over de
buurtbewoners, maar over sluipverkeer.'
Ewoud wil trouwens benadrukken dat de
Fietsersbond meedenkt in het totale plaatje.
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'Dus niet zo van: als het niet in het voordeel van de
ﬁets is, schieten we het gelijk af.'
De Fietsersbond spreekt ﬁetsers dan ook aan
op hun eigen verantwoordelijkheden. Tijdens
de jaarlijkse Fietsverlichtingsactie in november
moedigt de Fietsersbond in samenwerking
met Veilig Verkeer Nederland alle ﬁetsers
aan hun voor- en/of achterlicht door hen te
laten repareren. Gratis en voor niks.
Als we nog even verder praten over de veiligheid
en het comfort van de ﬁetser in Oss-Zuid, geeft
Ewoud aan dat er nog wel wat verbeterpunten zijn.
Hij denkt dan aan het gevaarlijke punt GasstraatZuid, bij de uitgang van MSD Organon. Ook zou
de ﬁetser wat vaker voorrang mogen krijgen,
bijvoorbeeld op de ﬁetsroute langs de Julianasingel.
Nieuwe positieve ontwikkelingen zijn er ook.
Steeds meer onderscheidend – denk aan de
rode ﬁetsstraat – en comfortabel asfalt. En,
hoewel de tijd nog zal moeten leren hoe veilig
het er is, oogt de vernieuwde Oude Molenstraat
in ieder geval ook vriendelijker voor de ﬁets.
Het is mij nu duidelijk dat Oss-Zuid de aandacht
van de Fietsersbond heeft. 'Maar we zijn met een
beperkt aantal mensen met beperkte tijd,' zegt
Ewoud. Hij roept buurtbewoners dan ook van harte
op om problemen of vragen aan de Fietsersbond
voor te leggen. Bijvoorbeeld via het landelijk
meldpunt 'mijn slechtste ﬁetspad' (www.ﬁetsersbond.
nl/meldpunt) of via het e-mailadres van de lokale
Fietsersbond (noordoostbrabant@ﬁetsersbond.nl).
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Nieuws van Buurthuis
Kortfoort
door Gerrit Arts

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat
de heer André van den Boogaard heeft plaats
genomen in het bestuur van de Beheerstichting
Buurtcentrum Kortfoort. De meeste lezers zullen
André wel kennen, aangezien hij jarenlang
voorzitter was van de Wijkraad Oss-Zuid en nu
nog voorzitter is van de Wijkstichting Oss-Zuid.
De verbouwing van het buurthuis aan de
Floraliastraat is bijna klaar. Het buurthuis is
uitgebreid met een nieuw kantoor. De kosten
hiervoor zijn gedragen door de gemeente en een
bijdrage van € 35.000 van het Oranje Fonds.
Het oude kantoor is thans in gebruik als
rokersruimte. De hal is groter geworden. Ook is
de binnenkant bijna geheel opnieuw geschilderd.
Alleen de zoldering moet nog een verfje krijgen.
Dit gaat op 21 juni gebeuren en wordt uitgevoerd
door vrijwilligers van MSD Organon. Op deze dag
zal het buurthuis voor bezoekers gesloten zijn.
Er is een hekwerk geplaatst en de ﬁetsenberging
is aangepakt. Tevens is de beplanting vernieuwd.
Ook de buitenzijde komt aan de beurt. Omdat er in
de afgelopen jaren diverse verbouwingen hebben
plaatsgevonden – wat duidelijk te zien is –, krijgt
het gehele gebouw eenzelfde kleur. Dit wordt
uitgevoerd in opdracht van de gemeente.
Het buurthuis wordt gebruikt door meer dan
10 verenigingen en clubs. Ook wordt er incidenteel
van de beschikbare ruimten gebruik gemaakt.
Kijkt u ook eens op onze website:
www.buurthuiskortfoort.nl
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15 jaar The Final Touch
door Ferry Vullings

Zaterdag 28 mei was het zover: Jongerensoos The
Final Touch bestond 15 jaar. En dat is gevierd.
Veel belangstellenden waren naar de receptie
gekomen 's middags in Buurthuis Kortfoort.
De jeugd was in de avond welkom en die was
in groot aantal aanwezig. Ruim 80 kinderen
kwamen naar het feestje waar Fouradi zijn
opwachting maakte voor een optreden.
De organisatie is zeer te spreken over de dag.
Alleen was het jammer dat sommige organisaties
niet de moeite hebben kunnen nemen om even
af te melden.
Graag willen wij iedereen bedanken
– (oud-) vrijwilligers, bezoekers, sponsoren –
voor hun bijdragen de afgelopen jaren
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Nationale Buitenspeeldag 2011
door Vivian Dols

Woensdag 1 juni was het Nationale Buitenspeeldag.
In Oss-Zuid deden hier 6 straten aan mee. Helaas
hebben 3 groepen door gebrek aan vrijwilligers
geen activiteiten kunnen organiseren.
De straten werden afgesloten voor verkeer en
ingericht als speelstraat voor de kinderen met
diverse leuke activiteiten en spelletjes.
Wethouder Peters heeft enkele straten in de OssZuid tijdens de Buitenspeeldag bezocht.
Zoals ieder jaar hebben leden van de
Wijkraad en Wijkstichting Oss-Zuid aan de
deelnemende kinderen ijsjes uitgedeeld.

Emmalaan
door Daniëlle van Gaal

Zomerse Tulpstraat
door Karin Ruijtenbeek

'Zomerfeest' was het thema van de Buitenspeeldag
in de Tulpstraat dit jaar. Kinderen uit de buurt
konden op woensdag 1 juni meedoen aan
eenvoudige leuke spelletjes. 'We wilden het
niet te ingewikkeld maken,' vertelde een van de
organisatoren. 'Vorig jaar hadden we erg veel
kinderen en we willen chaos voorkomen.'
Met zeker 50 deelnemers uit de buurt – waarbij
ook de Bernadetteschool gezellig van de partij
was – en een dozijn aan spelonderdelen, was
het een overzichtelijk en gezellig geheel.
Spelnamen als 'een gooi naar de zon' (blikken
gooien), het prachtige weer én natuurlijk de ijsjes
van Wijkraad en Wijkstichting Oss-Zuid brachten
iedereen volop in zomerse sferen. Er werd
ouderwets zakgelopen en gesjoeld. Maar echte
hits waren het minder traditionele waterballonnetjes
gooien in een bak – ze op de straat uit elkaar laten
spatten was nog leuker! –, het tatoeëren en het
'zonnige hapje'. Bij dat laatste spel moest een appel
uit een bak met water gehapt worden. Best lastig
met je handen op je rug en geblinddoekt. Zeker
als je ook nog gebeld wordt. 'Ik kon geen antwoord
geven, want ik zat met mijn kop in een bak met
water,' zo werd een moeder alsnog 'gerustgesteld'.
De inzet bleek niet voor niets, want deze deelnemer
zou uiteindelijk thuiskomen met een prijsje.
En natuurlijk was er voor alle andere kinderen ook
nog wat lekkers om dit geslaagde zomerfeestje
mee af te sluiten!

Om klokslag 14 uur ging de eerste groep
kinderen mee met de huifkar. Na wat spelen
gingen ze met z'n allen streetdancen. De tattoo's
waren heel erg in trek, net als het luchtkussen
en de zandbak (container). Ook had Hans
Terwindt gesponsord met spijkerbroek hangen
en daarna mochten de kinderen grabbelen.
Er zijn in totaal zo tussen de 80 en 100 kinderen
geweest. Al met al was het weer een geslaagde
dag zonder calamiteiten. Organisatie, bedankt!
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Elke maandag
Arbeidsongeschiktheidsspreekuur, Aanzet, Anton
Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6, op afspraak (622204 of
aan de balie)
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 7 juni
Inschrijving KinderVakantieWerk Oss-Zuid,
Kloosterstraat 11 (naast CITO), 19.00-21.00 uur
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
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 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
Zomermarkt, Basisschool Pius X, 16.30-18.30 uur
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Algemene Parochieavond, Titus Brandsma Parochie,
20.00 uur
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Donderdag 30 juni
Biljarten, ANBO, Buurthuis
Kortfoort, 14.00 uur
Zondag 3 juli
Zuid aan Zee, Zuiderpark, 13.00-18.00 uur
Donderdag 7 juli
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Donderdag 14 juli
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 21 juli
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Donderdag 28 juli
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 4 augustus
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Dinsdag 9 t/m vrijdag 12 augustus
KinderVakantieWeek Oss-Zuid
Donderdag 11 augustus
Biljarten, ANBO, Buurthuis
Kortfoort, 14.00 uur
Donderdag 18 augustus
Bingo ANBO, Buurthuis
Kortfoort, 14.00 uur
Zaterdag 20 september
Fietstocht, Zeeheldenbuurt 1, vanaf 12.00 uur
Donderdag 25 augustus
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Maandag 29 augustus
Informatieavond Vormsel, St. Jozefkerk, 19.30-20.30 uur
Donderdag 1 september
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur

Donderdag 8 september
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Zaterdag 10 september
Kapellentocht, Titus Brandsma Parochie
Zondag 11 september
6-kamp Kortfoort (Kinderkaravaan)
Donderdag 15 september
Bingo ANBO, Buurthuis Kortfoort,
14.00 uur
Wijkraadsvergadering, Buurthuis
Kortfoort, 20.00 uur
Donderdag 22 september
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Zaterdag 24 september
Nationale Burendag
Buurtbarbeque, Zeeheldenbuurt 1
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Donderdag 29 september
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Oktober
Dagtocht museum met oude ambachten en
speelgoed in Terschuur bij Barneveld, ANBO
Donderdag 20 oktober
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Donderdag 24 november
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Zaterdag 10 december
Kerstbraderie, Industrielaan

Vrijwilligersverzekering
door Mia Keijzers
Wijkstichting Oss-Zuid neemt deel aan de gratis
vrijwilligersverzekering die via de gemeente beschikbaar
is. Buurt- en wijkactiviteiten die bij de Wijkstichting
gemeld zijn, worden door deze verzekering gedekt.
Vergeet daarom niet deze activiteiten en het aantal
vrijwilligers dat meewerkt, schriftelijk of per e-mail aan
ons door te geven: secretariaat Wijkstichting Oss-Zuid,
Kortfoortstraat 66, 5342AG of info@ws-oss-zuid.nl.

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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Sociëteit voor ouderen H. Sacrament
Clubgebouw RKSV Cito, Kloosterstraat 13, 5349 AB
Geopend: maandag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur
Aantal leden: 100
Contributie: € 20 per jaar
Activiteiten
Biljarten, vrij biljarten, onderling biljarten en
competitie biljarten
Kaarten
Koersbal op woensdag
Nieuwjaarsreceptie, Carnaval, Sinterklaas,
Kerstviering
Ook organiseren wij een ﬁetstocht, een reisje
voor de leden, een reisje voor de koersbalclub
Activiteiten bestuur
1x per maand bestuursvergadering,
jaarvergadering, Rigom-vergaderingen Oss-Zuid,
aanwezig bij vergaderingen KBO Maasland
Secr. P. van Orsouw, Van Galenstraat 13, 5342VJ,
636556, frvanorsouw@home.nl

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 BrabantWonen: www.brabantwonen.nl
Ad van Workum, 664911, a.van.workum@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, www.jongerensoostheﬁnaltouch.nl
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, A. v.d. Boogaard
Maandag
13.30-17.00
13.30-17.00
14.00-17.00
19.00-22.00

Ouderenvereniging Oss-Zuid
ANBO
Inloop computercafé
Fotoclub Focoss

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
Koersbal KBO Kortfoort

Dinsdag
13.30-17.00
13.30-17.00
19.00-22.00
19.00-22.00

ANBO
Schilderclub 1
Handwerkclub Kortfoort
Toneelvereniging Internos

Woensdag
09.00-12.00
13.30-17.00
13.30-17.00
19.00-22.00

Werelddansen
Ouderenvereniging Oss-Zuid
Schilderclub 2
Open avond voor 50-plussers

Vrijdag
13.00-17.00

Werelddansen
ANBO
Openbare vergadering Wijkraad
(1x p.mnd./www.oss-zuid.nl)
NAH-café
(2x p.mnd./www.nah4us.nl)

Alle dagen
12.00-23.00

Donderdag
09.00-12.00
13.30-17.00
20.00-22.00
19.00-22.00
Vrijdag
13.30-17.00
19.30-22.00

Ma. t/m Vr.

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, Karin Ruijtenbeek, Mia Keijzers
Redactieadres: Kortfoortstraat 66, 5342 AG Oss,
zuiderpostoss@gmail.com
Foto's: Gerben Canninga, Het gezicht van Organon
(www.kreutzer-fotograﬁe.nl), Jan en Ria de Munnik,
familie V.d. Boogaard, Jacqueline Willemsen, Karin
Ruijtenbeek, The Final Touch, Mia Keijzers
Druk: Spring Productions Oss
De volgende Zuiderpost verschijnt in september 2011.

Kopijsluiting: 14 augustus 2011
ZUIDERPOST JUNI 2011

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.
Bezorging: Zuiderpost niet ontvangen? Bel 640953
(Mia) of mail naar zuiderpostoss@gmail.com.
De Zuiderpost wordt ook elektronisch beschikbaar
gesteld via www.ws-oss-zuid.nl, de nieuwe website van
Wijkstichting Oss-Zuid.
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