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Redactionele column 

De tijd vliegt,  
het einde van 2011 nadert 
door Mia Keijzers 

Hebben jullie dat nu ook? Dat gevoel van: de dag, 
de week, de maand, het jaar is net begonnen… en 
dan is het alweer (bijna) voorbij! De tijd vliegt.  

Kunnen we het allemaal nog wel bijhouden?  
Moeten we dat wel kunnen? 
Rennen we onszelf niet al te vaak voorbij in een 
poging om bij te blijven? 

Het eind van het jaar nadert. Het geijkte moment om 
toch even stil te staan en de balans op te maken. 
Zelf denk ik dat het goed is om van tijd tot tijd (dus 
niet alleen rond de jaarwisseling) onze keuzes en 
drijfveren eens naast elkaar zetten en af te wegen of 
we ons nog wel goed voelen op het pad dat we 
hebben ingeslagen. Soms vergeten we dat we op 
elk moment een andere keuze kunnen maken. En 
waar geen pad is, kun je een nieuwe weg banen. 
Zo kun je (grote en kleine) dromen waar maken. 
Want elke dag is het begin van de rest van je leven. 
Dus geniet van elke dag! 
Fijne feestdagen! 
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Floraliastraatfeest 2011 
door Toke den Biesen 

De bewoners van de Floraliastraat kunnen terug 
kijken op een geslaagde editie van het jaarlijkse 
straatfeest. Zoals gebruikelijk was er voor de 
verschillende leeftijdsgroepen een apart programma. 
De kinderen hadden een speurtocht in de buurt en 
maakten daarbij per groep kans op een leuke prijs. 
's Avonds aten ze samen aan lange tafels een bord 
frites en met een glitterende tatoe op hun arm 
vertrokken ze daarna moe en voldaan naar huis. 

De senioren kwamen samen, gewoon om lekker bij 
te praten, onder het genot van een lekker kopje 
buurthuiskoffie en een Osse kruidenbitter. Daarnaast 
bereidden ze zich voor op een optreden voor hun 
straatgenoten, want het thema was dit jaar: Talent.  

Hiervoor was een deel van de straat ingericht met 
kramen en een podium. Jong en oud was bij elkaar 
en het weer was prachtig! Er waren demonstraties 
van wolvilten en wolspinnen. Er werd gedanst en 
gejongleerd. Een jongen uit de straat liet zien hoe je 
lekkere pannenkoekjes kunt bakken en daarna 
mocht je de pannenkoekjes nog opeten ook. Adèle 
werd ten gehore gebracht met piano en zang. De 
senioren studeerden samen een lied in en traden 
daarmee op. Ze werden daarbij op de piano 
begeleid door de oudste bewoner van de straat.  

Tegen etenstijd werden alle tafels uit het buurthuis 
naar buiten gehaald en nam iedereen plaats voor 
een lekker Italiaans buffet. Het was supergezellig.  
Op naar het volgende straatfeest. Dat zal de 
25ste editie worden! 

Werkbezoek burgemeester en wethouders 

Burgemeester en wethouders 
willen je graag ontmoeten! 
door Gerben Canninga 

Op dinsdag 29 november brengt 
de burgemeester samen met de 
wethouders een werkbezoek 
aan Oss-Zuid. Zij zijn gast van 
de Wijkraad die samen met hen 
een aantal punten in de wijk 
bezoekt. 

Op het programma staan een bezoek aan het 
Buurthuis Kortfoort (18.00 uur), aan het Titus 
Brandsmaplein (16.30 uur) en het Zuidergebouw 
(18.30 uur). 

Mocht je interesse hebben om hierbij aanwezig te 
zijn, kom dan op tijd naar een van de genoemde 
locaties. 
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We zoeken oren en ogen in de buurt.  
Jouw mening telt!   
Oproep aan alle bewoners van Oss-Zuid. 

Oss-Zuid Wijkraad wil graag in contact komen met alle mensen in de buurt. 
We zoeken oren en ogen in de buurt. Jouw mening telt. Maak jezelf bekend en blijf op 
de hoogte van het nieuws, de feiten en activiteiten van de Wijkraad. Automatisch krijg 
je de nieuwsbrief met daarin de laatste info over de komende activiteiten, de datum van 
de eerstvolgende openbare vergadering met de agenda, de laatste nieuwtjes en 
roddels, inspraakavonden, overleg met de gemeente en meer. 

Soms willen we snel even de mening peilen van de bewoners. Dat willen we doen via 
de E-mail. Of heb jij zelf een vraag aan ons, dan mailen wij terug.  
Wil je je mening laten weten? Dat zien we ook graag! Stuur een E-mail. 

Op dit moment zijn er al een heel veel mensen die de nieuwsbrief ontvangen en zo op 
de hoogte blijven van wat er speelt in de wijk. We willen graag dat dit er meer worden. 
Ontvang jij al de nieuwsbrief en ken je anderen die dat ook willen? Zeg dat ze een 
mailtje sturen naar Oss-Zuid met daarin de vermelding Nieuwsbrief.  

Kijk ook op onze website Oss-Zuid voor actualiteiten. 
De Wijkraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, actief bezig met alle zaken die 
spelen in de wijk. Het gaat daarbij om zaken van leefbaarheid, veiligheid, sociaal 
cultureel welzijn en beheer en inrichting van openbare ruimte. De Wijkraad is er om de 
afstand tussen gemeente en bewoners te verkleinen en ze te betrekken bij het beheer 
en de leefbaarheid van de wijk. De Wijkraad helpt! 

Gerben Canninga, voorzitter Wijkraad Oss-Zuid 

Buurtvereniging Soestdijk, de buurtvereniging voor 
bewoners van de Irenelaan, Marijkelaan en 
Margrietlaan, heeft dit najaar drie activiteiten 
georganiseerd. 

Op 7 oktober vond de jaarlijkse buurtquiz plaats. 
Deelnemers kregen op vrijdagavond om 20.00 uur 
een vragenlijst in de brievenbus met 100 zeer 
uiteenlopende vragen. Om 22.00 uur werden de 
lijsten weer ingeleverd waarna het bestuur de 
ingevulde antwoorden beoordeelde. Dezelfde avond 
waren de winnaars bekend: Sonja Hoogeveen en 
Jos Cals uit de Irenelaan.  

Op 5 november 
stond voor het 
eerst een 
dropping op het 
programma.  
Een evenement 
speciaal voor de 
jeugd.  

De deelnemers werden gedropt in de bossen tussen 
Heesch en Nistelrode. De eindbestemming bevond 

zich in Heesch. De groep werd opgesplitst zodat we 
een traditionele competitie 'jongens tegen meiden' 
kregen. De meiden hebben dit jaar gewonnen… 

Zaterdag 12 november vond de laatste activiteit 
plaats: een bezoek aan Hullies speelboerderij te 
Uden. Jaarlijks gaat de vereniging naar Hullies op 
het moment dat Sinterklaas voet aan land heeft 
gezet. Ook dit jaar waren de zwarte pieten weer van 
de partij. 

Wil je meer weten van Buurtvereniging Soestdijk? 
Kijk op www.bvsoestdijk.nl 

Activiteiten Buurtvereniging Soestdijk 
door Roderik van Heerbeek 

 

 

 

 

 

 

Mail naar 
info@oss-zuid.nl 

 

Kijk ook op onze 
website:  
www.oss-zuid.nl 
voor 
actualiteiten. 

 

Volg ons op   

 

 

 

@WROss-Zuid 



'Supervet!' Dat is de meest gehoorde reactie van de 
kinderen van groep 5 van Nutsschool Hertogin 
Johanna. 'Wij mogen in een auto rijden!' Dat vinden 
ze echt leuk én ze blijken er van te leren.  

Zo is Streetwise bedoeld. Leuk leren in de praktijk. 
De ANWB heeft dit programma van één dagdeel 
opgezet voor alle groepen van de basisschool.  
Het helpt scholen en ouders bij het verkeersvaardig 
maken van kinderen. Zo leren ze goed en 
verantwoord om te gaan met verkeerssituaties.  
Op woensdag 28 september waren dus de 
leerlingen van de school aan de Wethouder van 
Eschstraat aan de beurt voor Streetwise. 

Door het jaar heen biedt de school ook verkeersles 
aan. Dat gaat goed, maar de docenten merken 
tijdens Streetwise op: 'Dat is vooral theorie. Hier 
brengen ze het echt in de praktijk. Bovendien laat 
het de leerlingen het verkeer ook eens van de 
andere kant zien.'  

De groepen 5 en 6 bekijken bij hun onderdeel 'Hallo 
auto' de weg vanaf de bijrijderstoel. 'Wij mogen zelf 
remmen!' Enthousiast vertellen ze verder. Dat de 

auto 50 kilometer per uur gaat, dat je moet remmen 
als er gevlagd wordt en dat de auto pas na een paar 
meter stilstaat. Bij elke rit maakt één van hen aan 
den lijve mee wat begrippen als reactiesnelheid en 
remweg betekenen.  
Groep 3 en 4 doen 'Blik en klik'. Ze leren veel over 
oversteken, maar de grootste lol hebben ze om pop 
Albert. Die is heel eigenwijs zonder zitje, zonder 
gordel voorin gaan zitten en als het elektrische 
ANWB-autootje remt, vliegt Albert er bijna uit.  
Groep 7 en 8 kunnen een staaltje behendigheid 
laten zien op het fietsparcours van 'Trapvaardig'. 
Over planken heen fietsen valt niet mee en met een 

zware rugzak is het nog moeilijker om controle te 
houden.  
De groepen 1 en 2 doen het in de gymzaal met hun 
eigen juffen wat rustiger aan. Met het onderdeel 
'Toet, Toet' leren zij de beginselen van het verkeer. 
Want wat is nou eigenlijk verkeer? Dat zijn auto's, 
fietsen, motors, bussen en natuurlijk 'voetpatters'.  

De inzet van de enthousiaste instructeurs van de 
ANWB en die van de kinderen maken de ochtend tot 
een succes voor alle groepen. Leuk en leerzaam.  

 

Stichting PROTA  

Werkgroep 
Kerstpakketten 
 

In de voorgaande jaren heeft 
de Werkgroep Kerstpakketten 
van Stichting PROTA voor een 

groot aantal gezinnen in de regio Oss iets extra's 
kunnen doen tijdens de feestdagen. Deze gezinnen 
in onze regio moeten veel moeite doen om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Voor deze mensen 
willen wij – net als in de voorgaande 14 jaren – ook 
dit jaar weer onze Kerstpakkettenactie organiseren. 
Wij willen circa 350 pakketten samenstellen en op 
een zorgvuldige en discrete manier laten bezorgen, 
in overleg met de vertrouwde organisaties 
(parochies, diakonaat, maatschappelijk werk, etc.). 

Dit is niet mogelijk zonder de steun van vele 
particulieren, instellingen en het bedrijfsleven.  
Juist door de maatschappelijke betrokkenheid van 
velen zijn de voorgaande acties iedere keer 
geslaagd. U kunt uw bijdrage overmaken op SNS 
Bank rekeningnummer 91.51.62.202  
ten name van 
Stichting PROTA 
te Berghem 
onder vermelding 
van PROTA-
Kerstpakketten. 

Bij voorbaat dank 
voor uw 
medewerking. 

Voor meer 
informatie: 
Gerard van 
Vlijmen,  
402294 
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Streetwise: het verkeer in de praktijk 
door Karin Ruijtenbeek 



Donderdag 17 november was de bewonersavond 
van Wijkstichting Oss-Zuid. De ruim 30 mensen die 
naar Buurthuis Kortfoort waren gekomen, kregen bij 
binnenkomst een memoblokje met het logo en de 
contactgegevens van de Wijkstichting. Handig om 
aantekeningen op te maken. 

Het schrijven begon meteen toen Wouter Smith van 
het Vrijwilligerspunt uit Eindhoven aan het woord 
kwam. Hij gaf een uitgebreide uitleg over 
vrijwilligersverzekeringen. Het Vrijwilligerspunt heeft 
namelijk geregeld dat de gemeentes voor al hun 
vrijwilligersorganisaties een pakket aan 
verzekeringen hebben afgesloten. Het pakket 
bestaat uit een aansprakelijkheidsverzekering voor 
personen, eenzelfde verzekering voor organisaties, 
een schadeverzekering ongevallen en een 
specifieke verzekering voor verkeersdeelnemers 
inclusief inzittendenverzekering. Op deze manier is 
een vrijwilliger, wanneer hij met het vrijwilligerswerk 
bezig is, verzekerd voor schade die hij veroorzaakt. 
Maar ook in geval van ongevallen met lichamelijk 
letsel. 

De gemeente Oss heeft zo'n vrijwilligerspolis 
afgesloten voor alle Osse organisaties. De 
Wijkstichting met haar vrijwilligers valt hier dus ook 
onder. Hoewel de gemeente de verzekering betaalt, 
is het belangrijk om geregistreerd te zijn bij het 
Vrijwilligerspunt, want dat doet de afhandeling bij 
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Bewonersavond Wijkstichting Oss-Zuid: 

informatie verzekerd!  

door Karin Ruijtenbeek 

schade. 
Natuurlijk 
heeft onze 
Wijkstichting 
zich al begin 
dit jaar 
aangemeld. 

De heer Smith wist de aanwezigen met zijn 
toelichting te boeien en hun vragen te 
beantwoorden. Belangrijk is om bij elk geval van 
schade te bedenken of een vrijwilliger in functie was, 
vrijwilligerswerk aan het doen was. Alleen dan dekt 
de Vrijwillerspolis de kosten. Nog even de definitie 
van vrijwilligerswerk: 'Werk in enig georganiseerd 
verband uitgevoerd, onbetaald en onverplicht, ten 
behoeve van anderen of de samenleving'.  

Na de bijdrage van Wouter Smith lichtte de voorzitter 
van de Wijkstichting, André van den Boogaard, nog 
eens toe wat de Wijkstichting voor de bewoners kan 
doen, zoals hij dat ook op de kennismakingsavond in 
maart deed. Sinds die bijeenkomst hebben er al 
weer heel wat leuke activiteiten plaatsgevonden en 
staan er ook nog wat op stapel. Maar er kan nog 
meer bij! Alle initiatieven en alle hulp zijn welkom. 
Als je meer wilt weten over de ondersteuning die de 
Wijkstichting kan bieden, geplande activiteiten, 
contactpersonen en andere informatie, kijk dan op 
de website: www.ws-oss-zuid.nl.  

MSD – het grootste farmaceutische bedrijf in 
Nederland, in totaal meer dan 5.500 medewerkers 
op vijf locaties – heeft grote productiefaciliteiten voor 
geneesmiddelen in Oss, Haarlem en Boxmeer en 
R&D-faciliteiten in Oss en Boxmeer. De locatie in 
Oss heeft in de laatste jaren een aantal 
veranderingen ondergaan.  
Op woensdagavond 21 september organiseerde 
MSD Oss een Burenavond, met bijna honderd 
aanwezigen. Tijdens de Burenavond ging 
directievoorzitter Joep Pluymen in op het nieuwe 
MSD in Oss. Hij gaf aan dat MSD in Oss nog steeds 
een hele grote en belangrijke productielocatie van 
MSD is. Daarna lichtte Mirjam Mol-Arts de start toe 
van het MSD Development Center Oss. Verder 
stonden de voorbereidingen voor de start van het 

U P D A T E  O V E R  M S D  I N  O S S  E N  L I F E  S C I E N C E S  P A R K  
T I J D E N S  G E S L A A G D E  B U R E N A V O N D   

door Renée de Bruin, Communications Manager MSD 

Life Sciences Park (LSP) op het programma. Het 
Life Sciences Park staat los van MSD, maar wordt 
wel een nieuwe buur op de campus. 

Het Life Sciences Park wordt gevestigd in 
voormalige MSD-gebouwen en zal ruimte bieden 
aan veelal startende R&D-bedrijven. Ondernemers 
die zich vestigen op het park kunnen voormalige 
MSD-medewerkers zijn, maar dat hoeft niet. Zoals 
eerder toegelicht is MSD initiatiefnemer en mede-
financier, maar straks geen eigenaar. Er wordt 
namelijk een aparte Life Sciences Park-organisatie 
opgericht. MSD zorgt er voor dat de gebouwen en 
apparatuur straks klaar staan voor gebruik.  

Voor meer informatie:  
www.msd.nl, www.lifesciencespark.nl 



Tijdens de Wijkraadsvergadering van donderdag 
20 oktober 2011 zijn o.a. de volgende onderwerpen 
aan de orde geweest: 

1) EHBO Wijkraad/Wijkstichting: De Wijkraad heeft 
besloten een EHBO-rugzak aan te schaffen die 
tijdens evenementen, georganiseerd door Wijkraad 
en Wijkstichting, gebruikt kan worden. De heer Van 
den Boogaard toont tijdens de vergadering de 
betreffende rugzak. 

2) Terugblik feestelijke opening van de Oude 
Molenstraat: De Oude Molenstraat is op 8 oktober jl. 
feestelijk geopend door wethouder mevrouw R. de 
Bruijn. De organisatie was goed verlopen. Er was 
muziek en een hapje en een drankje. Een belangrijk 
aandachtspunt was echter het volume van de 
muziek. Hiermee zal bij de organisatie van nieuwe 
activiteiten extra rekening worden gehouden. 

3) Pinautomaat: Het verzoek om plaatsing van de 
pinautomaat loopt al geruime tijd. Iedereen is zich 
echter bewust van het feit dat e.e.a. niet snel 
gerealiseerd kan worden. De Wijkraad blijft met de 

Rabobank en de gemeente nauw contact houden 
over de voortgang. 

4) Overhandiging AED aan RKSV Cito: De Wijkraad 
heeft een AED geschonken aan RKSV Cito. 
Namens de voetbalvereniging spreekt de heer 
A. Megens een dankwoord uit. 

5) Wijkpunt Oss-Zuid: Op 8 oktober jl. heeft tevens 
de opening van het Wijkpunt plaatsgevonden. Het 
Wijkpunt is gevestigd in het Zuidergebouw aan de 
Oude Molenstraat.  

6) Kloosterstraat: De Kloosterstraat wordt 
gereconstrueerd. De uitvoering stond oorspronkelijk 
gepland voor het voorjaar 2011. Door de 
reconstructie van de Oude Molenstraat is de 
uitvoering opgeschoven. Na de aanbestedings-
procedure wordt gestart met de uitvoerings-
werkzaamheden. 

Het volledige verslag van de Wijkraadsvergadering 
vindt u op www.oss.nl en via de link op 
www.oss-zuid.nl.  
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Kort verslag Wijkraadsvergadering 20 oktober 2011 
door Ellen Bloks 



Ad van Workum van BrabantWonen haalt de eerste 
belangstellenden bij de deur op: 'Komen jullie voor 
het nieuwe wijkpunt? Kom maar binnen. Er zijn 
mensen om meer te vertellen.' 

Binnen zitten naast medewerkers van verschillende 
organisaties ook twee studenten van het Koning 
Willem I College uit Den Bosch. Michel en Aniesa 
lopen in Oss-Zuid stage als onderdeel van hun 
studie Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. 
Met de hulp van hun stagebegeleider, Hanneke van 
de Camp, starten zij het nieuwe Wijkpunt mee op. 
'Een leuke uitdaging om een nieuw project mee op 
te mogen zetten,' vinden zij. 

BrabantWonen, BrabantZorg, RIGOM en Vivaan 
namen het initiatief, maar alle organisaties die iets 
kunnen betekenen voor de wijkbewoners 
verzamelen zich in het Wijkpunt. Aniesa en Michel 
benutten de stagetijd om een zogenaamde sociale 
kaart te maken, waarop al die organisaties bekend 
zijn. 'Mensen komen met een verhaal en vanuit het 
Wijkpunt kunnen ze doorverwezen worden naar de 
juiste plek voor hulp of informatie,' leggen zij uit. 
Vivian Dols van Vivaan vult aan: 'Belangrijk is ook 
dat op het Wijkpunt de vraag echt helder wordt, 
zodat mensen snel met een duidelijke vraag op de 
juiste plek terecht komen.' Een mooi voorbeeld is er 
al: een RIGOM cliënt van wie de zorgvraag meteen 
opgepakt werd door Pantein.  

Door organisaties op één plek samen te brengen, 
kan er beter samengewerkt worden. Ad van Workum 
wijst dan ook nog eens op de vaas met pennen van 
alle aangesloten instanties als symbool van die 
harmonie.  

De stage van Aniesa en Michel zal in totaal 
anderhalf jaar duren. Zij zijn er op gebrand het 
Wijkpunt echt op de kaart te zetten. Begin volgend 
jaar zou het volledig moeten draaien, maar nu al 
kunnen Aniesa en Michel bevestigen dat tot die tijd 
op maandagmiddag (14.00-16.00 uur) en 
dinsdagochtend (10.00-12.00 uur) de deuren van het 
Wijkpunt in het Zuidergebouw in ieder geval open 
zullen zijn.  
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Wijkpunt Oss-Zuid op de sociale kaart  
door Karin Ruijtenbeek 

Op 8 oktober, de dag van de feestelijke opening van  de Oude Molenstraat, opende ook het Wijkpunt 
Oss-Zuid in het Zuidergebouw al even haar deuren. D ie middag konden buurtbewoners aan 
medewerkers en initiatiefnemers van het Wijkpunt vr agen stellen. 

Carnavalsoptocht 
Basisschool Pius X 
door Tamara Janssens, Ouderraad Pius X 

De jaarlijkse carnavalsoptocht van de kinderen van 
basisschool Pius X door de wijk wordt komende 
carnaval gehouden op 
vrijdagochtend 17 februari.  

Uiteraard zijn alle 
buurtbewoners van harte 
welkom om bij de school of 
in de straten te komen 
kijken naar de zelfgemaakte 
'praalwagens' van de 
kinderen! 



WOORDZOEKER DECEMBERMAAND 
Streep alle woorden weg in deze woordzoeker en 
lees in de overblijvende letters onze wens voor jullie 
allemaal. 

J E U G D P A G I N A  
voor de jeugd van alle leeftijden 
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Maak je eigen jeugdpagina 
Heb je ideeën voor de jeugdpagina? 
Lijkt het je leuk om zelf een jeugdpagina te maken? 

Begin dan snel met knippen en plakken. 
Stuur jouw jeugdpagina naar 
zuiderpostoss@gmail.com. 
Ook jouw bijdrage is van harte welkom! 

De mooiste en leukste inzendingen worden beloond 
met een leuke attentie en… natuurlijk zijn de 
prijswinnende jeugdpagina's in de komende 
Zuiderposten te bewonderen! 

WEET JIJ DE OPLOSSING? 
1 Hoeveel kanten heeft een voetbal? 

2 In welke kleur zijn de bomen van een 
onbewaakte spoorwegovergang 
geschilderd? 

3 Waar komen we – in deze volgorde – de letters 
QWERTYUIOP tegen? 

4 Is stuurboord links of rechts in de 
vaarrichting? 

5 Een man heeft een sigaar, maar 
geen lucifers of aansteker. Hij komt 
ook niemand tegen die hij om vuur 
kan vragen. Toch rookt hij de 
sigaar op. Hoe kan dat? 

6 In een kamer staat een doos met daarin 4 dozen. 
In elk van die kleinere dozen zitten weer 4 dozen. 
Hoeveel dozen zijn er nu in totaal? 

(De antwoorden staan op pagina 10 onderaan.) 
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KERSTBRADERIE 
 

Zaterdag 10 december 2011 
Industrielaan, Oss-Zuid 

10.00-16.00 uur 
 

De traditionele Kerstbraderie wordt op feestelijke wijze geopend  
door wethouder H. Hoeksema.  

Wij willen u van harte uitnodigen om bij deze opening aanwezig te zijn. 
Er is o.a. een levende kerststal en een kinderboerderij. 

Dit samen met gezellige kramen en muziek de gehele dag door. 
Kom gezellig even langs  

voor een kopje koffie of een glaasje heerlijke glühwein. 
 

Heeft u nog iets te verkopen of te promoten dat met Kerst te maken heeft? 
Er zijn nog enkele kramen beschikbaar. 

Info kramen: Jacqueline Eekels 
(06-22335529 of e-mail jacquelineeekels@ziggo.nl) 

In het kader van bio-diversiteitsdag 
op zaterdag 8 oktober jl. werd er in 
de Van Obdamstraat en Van 
Ghentstraat actie ondernomen. 
Samen met de bewoners werd de 
straat opgefleurd door het plaatsen 
van bloembakken met planten op 
de rode stoepen. 

Na het voorbereidende werk door het bestuur en 
medewerkers van BrabantWonen, zoals het 
neerzetten van de bloembakken, konden de 
bewoners zelf planten uit gaan zoeken die ze daarna 
samen met twee professionele hoveniers in de 
bloembakken plaatsten.Ook voor adviezen omtrent 
bloemen en planten kon men bij deze mensen 
terecht. Van deze gelegenheid werd ook dankbaar 
gebruik gemaakt. 

BrabantWonen was ook aanwezig met 'de Keet' en 
hier kon men gezellig een babbeltje maken onder 
het genot van een kop koffie met koek. 

Rond het middaguur was de klus geklaard en kon 
terug worden gezien op een mooi stukje werk en 
plezier. 

We willen dan ook langs deze weg de gemeente 
Oss, de Wijkraad, BrabantWonen, Vivaan heel 
hartelijk bedanken voor hun medewerking om deze 
dag tot een succes te maken. 

Bio-diversiteitsdag 
door Ad van Berkum, Buurtvereniging De Armada 



Gastvrijheid typeert Het Osse Inloophuis. Bij 
binnenkomst in de Carmelzaal van de St. Jozefkerk 
klinkt een vriendelijke groet en staat de koffie klaar. 
Een groepje van dames en één heer legt een 
kaartje. Sinds begin van dit jaar kan een ieder op 
zondagmiddag zo binnenlopen.  
Op donderdagochtend heeft de Pinksterterp (achter 
de Paaskerk) de deuren open. Altijd zijn een aantal 
gastvrouwen of -mannen aanwezig om mensen te 
verwelkomen.  

Het Osse Inloophuis, kortweg HOI, is een initiatief 
van de Titus Brandsma en Heilig Hart parochies en 
de Paaskerk. 'Maar de kerk is alleen de plek,' legt 
een van de gastvrouwen in de Carmelzaal uit. Je 
hoeft dus niet bij een kerk te horen of gelovig te zijn. 
'De bedoeling is dat iedereen zich welkom voelt.' 

In de praktijk zijn het vaak oudere mensen die 
komen. Om een praatje te maken of een spelletje te 
doen. Gewoon om anderen te ontmoeten en niet 
alleen te zijn. 'Het is niet gemakkelijk om de mensen 
die behoefte hebben aan gezelschap op het spoor te 
komen,' vertelt een gastvrouw. Gelukkig weten 
steeds meer mensen de weg naar HOI te vinden of 
te wijzen aan anderen. Tegen mensen die wel 
willen, maar de stap nog niet hebben gezet, zouden 
de gastvrouwen willen zeggen: 'Er is een plek. Er is 
iemand die met u wil praten of een 
spelletje doen. Gewoon doen: u bent 
welkom!' 

De man die heeft zitten kaarten, komt 
de gastvrouwen gedag zeggen: 'Ik ga 
mijn fiets eens naar huis brengen.'  
Met zijn scootmobiel lukt het hem om 
zelf naar de St. Jozefkerk te komen en 
gezellig te kaarten om zoals hij het noemt 
'eenzaamheid op te lossen'.  

Het Osse Inloophuis is elke zondagmiddag van 
14.30 uur tot 17.00 uur in de Carmelzaal van de 
St. Jozefkerk en elke donderdagochtend van 
9.30 uur tot 12.00 uur in de Pinksterterp (achter de 
Paaskerk).  

HOI organiseert ook activiteiten. Bijvoorbeeld, zoals 
op donderdag 8 december in de Pinksterterp: 
kerstkaarten maken.  

Speciaal tussen kerst en de jaarwisseling is er op 
woensdag 28 december 'Tussen de Feesten'. 
Ongedwongen samenzijn met een drankje en een 
eenvoudige maaltijd, van 15.00 uur tot 19.00 uur in 
de Pinksterterp. Toegang is gratis. 

Voor iedereen die komen wil!  
Voor informatie en contact: Jannine Kistemakers, 
inloophuisoss@live.nl 
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Het Osse Inloophuis  

Een ontmoetingsplaats voor iedereen 
door Karin Ruijtenbeek 

Rikmarathon bij 
Cito 
Op zondag 15 januari 2012 
organiseert RKSV CITO een 
rikmarathon met leuke prijzen. 

Er worden 4 rondjes van 15 spelletjes gespeeld. Na 
iedere ronde wordt er gewisseld van tafel. Na twee 
rondjes is er een grote pauze met broodjes en soep. 
Ook is er een loterij met leuke prijzen. 
Voor rokers is er een aparte ruimte, waar na elke 
ronde even gerookt kan worden.  

De rikmarathon begint om 10.45 uur en eindigt om 
16.30 uur. 
Bij aanvang is er koffie of thee met iets lekkers. 

Inschrijven kan tot 8 januari bij het kantinepersoneel 
in de kantine van Voetbalvereniging CITO, Sportpark 
De Rooyen, Kloosterstraat 13 (maandag en 
woensdagavond gesloten). 
De kosten voor het rikken, broodjes met soep, koffie 
en thee met iets lekkers, bedragen € 6. OPLOSSINGEN JEUGDPAGINA 
Quizvragen: 1 Twee. 'n binnenkant en 'n buitenkant. 
2 'n Onbewaakte overgang heeft geen bomen! 
3 Op de schrijfmachine/het toetsenbord. 4 Rechts. 
5 De sigaar brandt al. 6 1+4+4x4=21. 
Woordzoeker:  
GENIET VAN SINT, KERST EN OUD OP NIEUW  
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Jarenlang hebben Cor en Rien een vergelijkbaar 
apparaat bediend. 'Als jongen van 14 kwam je 
binnen,' vertelt Rien. 'Je begon met leren knopen.' 
Met zijn vaardige handen laat hij de speciale 
knooptechniek zien waarmee een gebroken draad 
gerepareerd werd. 'Om een machine als deze te 
kunnen bedienen, moest je wel een paar jaar leren,' 
zegt Cor trots. Dat is goed voor te stellen als je het 
ingewikkelde apparaat met alle verschillende 
onderdelen bekijkt. 

Tegenwoordig worden gecomputeriseerde systemen 
gebruikt en weten veel jonge mensen niet hoe 
weven in zijn werk gaat. 'Het stof dat deze machine 
maakt, lijkt nog het meest op spijkerstof,' legt Rien 
vaak uit aan de leerlingen van scholen uit heel Oss. 
'Veel kinderen weten niet eens dat de stof van hun 
broek van de katoenplant komt.' Hij vindt het leuk om 
ze te vertellen hoe plukken katoen tot een draad 
verwerkt worden en hoe daar op de machine mee 
geweven kon worden.  

Nu maakten de weefgetouwen indertijd (1940-1960) 
bij Bergoss geen spijkerbroeken, maar 
meubelstoffen en tapijten; het was van eenzelfde 
stevige kwaliteit. 'En om kwaliteit stonden Bergoss 
en Desso bekend,' zeggen beide heren trots. 
Er werd bijvoorbeeld geleverd aan Tuschinski en het 
Hilton. 'De Neerlandialoper stond zelfs bekend als 
Koningsloper,' voegt Cor toe.  

Een dergelijke loper ligt ook niet voor niets al 
decennia lang in de Grote Kerk in Oss.  

De mannen raken niet uitgepraat als het om hun vak 
gaat. Leerlingen reageren goed op hun uitleg en zijn 
geïnteresseerd. Op de twee meest gestelde vragen 
– hoe zwaar is het apparaat? en wat kost het? – 
moeten Cor en Rien het antwoord jammer genoeg 
schuldig blijven. Maar zij weten genoeg te vertellen 
om iedereen te blijven boeien. Bij de vele oud-
werknemers van de tapijtfabrieken uit Oss is dat niet 
eens nodig. 'Sommigen bleven wel twee uur om met 
elkaar over het werk te praten.'  

Het weefgetouw is na 20 november terug gegaan 
naar Duitsland en de tentoonstelling in het Jan 
Cunencentrum is inmiddels beëindigd. Cor en Rien 
blijven echter vakliefhebbers en weten te vertellen 
dat er op YouTube nog filmjes te zien zijn en dat 
vergelijkbare weefgetouwen te bewonderen zijn in 
musea in Tilburg en Gemert. Zelf blijven ze actief de 
nalatenschap van de vermaarde tapijtfabrieken van 
Oss-Zuid en hun vakmanschap bewaken door hun 
vrijwilligerswerk in het stadsarchief.  

Het weefgetouw, vakmanschap in Oss-Zuid 
door Karin Ruijtenbeek 

'De kwaliteit die wij maakten, is nu niet meer te b etalen.' Cor Ottens en Rien Ceelen zijn echte 
vakmensen met een grote liefde voor het weversambac ht. Zij hebben bij BergOss en Desso gewerkt. 
Hoe het weefgetouw – dat is overgehaald uit Mönchen gladbach in het kader van de tentoonstelling 
'Made in Oss' – werkt, weten zij als geen ander. De  afgelopen weken hebben de heren demonstraties 
gegeven op het Hooghuijs Lyceum, locatie Oss-Zuid ( Ruivert).  

I N  K O R T  B E S T E K  
De Sportclub Oss , recreatief sporten voor mensen 
met een verstandelijke beperking, heeft behoefte 
aan allerlei soorten vrijwilligers : begeleiders, 
regelaars, stimulators, ondernemers en 
dienstverleners. Informatie: Ton de Jong, 647140 of 
secretaris@desportclub-oss.nl 

RIGOM start weer met diverse computercursussen 
voor senioren  in het Anton Jurgenshuis in Oss. 
Informatie cursussen en activiteiten: 653240  

VluchtelingenWerk  in Oss zoekt onbetaalbare hulp. 
Informatie: 648 664 

Omroep Brabant  start zaterdag 29 oktober de 
uitzending van een 13-delige televisieserie over 
zelfhulp en lotgenotencontact: 'Bijsluiter ontbreekt' , 
elk uur vanaf 9.40 uur. Informatie: 
www.kenniscentrum-ze.nl 

SEC en Arethusa organiseerden de eerste Osse 
schoolzwemkampioenschappen op zondag 
6 november jl.  



 Titus Brandsmaparochie 
 Oude Molenstraat 8 
 5342GC Oss 

 telefoon: 622164 
 e-mail: algemeen@tb-parochie.nl 
 www.titusbrandsmaparochieoss.nl 

SAMEN ONDERWEG NAAR  KERSTMIS 
In de komende advent zijn er in de St. Jozefkerk te 
Oss drie avonden, waarin gelovigen zich 
voorbereiden op het feest van de geboorte van 
Christus. Samen met de pastores George Zeegers 
en Leon Teubner zullen zij enkele thema's 
verkennen uit het Kerstverhaal van de evangelist 
Lucas: 'het volgen van het licht in het duister', 'het 
uitgaan in de nacht' en 'vinden en gevonden 
worden'. De inleiders gaan hiervoor te rade bij 
teksten uit de Bijbel, teksten van enkele mystici uit 
onze traditie, en bij de eigen ervaring van de 
toehoorders, om de betekenis van Kerstmis te 
ontdekken voor ons eigen leven. 

De lezingen zijn op maandag 28 november, 
donderdag 8 en maandag 12 december, telkens van 
19.30-21.30 uur. De kosten bedragen € 5 per avond 
(indien mogelijk). 

VIERINGEN RONDOM KERST IN DE ST. JOZEFKERK  

Toegangskaarten vieringen Kerstavond 24 december 
Voor de vieringen op Kerstavond, uitgezonderd de 
Kleuterviering, worden toegangskaarten uitgereikt. 
De gratis toegangskaarten zijn vanaf 1 december af 
te halen bij de receptie van de St. Jozefkerk, Oude 
Molenstraat 8, telefoon 622 164. Deze is geopend 
van maandag tot en met donderdag 9.00-12.00 uur 
en 13.30-16.30 uur; op vrijdag 09.00-12.00 uur. Ook 
kunt u na de weekendvieringen kaartjes afhalen.  

15.30 uur – Kleuterviering  
(Groot)Ouders met kleuters kunnen in deze viering 
terecht, waarin op een eenvoudige aansprekende 
manier het Kerstverhaal wordt verteld voor de 
kleintjes. Kinderen mogen ook verkleed als herders, 
als schaapjes, als sterretjes of als engeltjes naar de 
kerk komen.  

17.00 uur – Familieviering  
Deze eucharistieviering is voor het gezin met 
kinderen op de basisschool. Het Kerstverhaal wordt 
uitgebeeld. Samen met ons jeugdkoor de Titaantjes 
zingen we Kerstliederen.  

18.30 uur – Eerste avondviering 
Eucharistieviering met medewerking van het Titus 
Brandsmakoor. 

20.30 uur – Tweede avondviering 

Eucharistieviering met medewerking van het 
Mediorenkoor. 

22.00 uur – Derde avondviering 
Eucharistieviering met medewerking van het 
herenkoor Canticum Novum. 

25 december – Eerste Kerstdag 
Om 11.30 uur  vieren we het Hoogfeest van Kerstmis 
in de eucharistieviering. 
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AED voor Cito  
door Ellen Bloks 

Op donderdag 20 oktober jl. heeft de Wijkraad Oss-
Zuid, tijdens de openbare Wijkraadsvergadering, 
een AED aangeboden aan RKSV Cito. 
Namens deze voetbalvereniging heeft de heer 
A. Megens de Wijkraad bedankt voor de gift. 
Hij sprak tevens zijn dank uit voor de wijze waarop 
de Wijkraad het verzoek in behandeling heeft 
genomen en daaropvolgend heeft beslist.  
De heer Megens hoopt in de toekomst om 
uitbreiding van de contacten tussen Cito, Wijkraad 
en Wijkstichting Oss-Zuid (eventuele samenwerking 
bij activiteiten). 

Nieuw koffieadres voor 
ZAP'ers Zeeheldenbuurt 1 
door Jacqueline Willemsen 

Wat je op Burendag al niet kunt afspreken! 
Het ZAP-team van de Zeeheldenbuurt 1 heeft met 
de verhuizing van mevrouw Bos geen koffieadres 
meer na het afval prikken. Tijdens Burendag 
kwamen we in gesprek met een andere bewoonster, 
mevrouw Leers uit de Karel Doormanstraat. Op mijn 
vraag of zij koffie wilde schenken voor ontheemde 
ZAP'ers op elke 2e zaterdag van de maand, 
reageerde ze heel positief. Ze vond het meteen heel 
leuk en zo zei ze: 'Dan heb ik ook weer meer 
contacten met de bewoners.' 
En zo geschiede… 



Toen in 2006 de vernieuwde Zeeheldenbuurt 1 met 
een geweldig feest officieel werd geopend, nam het 
organiserend comité zich voor hier een jaarlijks 
terugkerende traditie van te maken. De mogelijkheid 
elkaar een keer per jaar informeel te ontmoeten 
werd belangrijk genoeg geacht om de leefbaarheid 
in de buurt ook op termijn op peil te houden en 
verder te verbeteren.  

Sinds een paar jaar is de jaarlijkse Burendag 
gekozen als vaste 
datum voor het 
buurtfeest in de 
Zeeheldenbuurt 1.  
Op zaterdag 
24 september was het 
zesde buurtfeest een 
feit. Ondergedompeld 
in de warme zon op 
deze onverwachte late 
zomerse dag vierden 
zo'n 150 bewoners een 
feestelijke Burendag.  
Ondersteund door 
BrabantWonen, het 
Oranje Fonds, 
Wijkstichting Oss-Zuid, 
Vivaan en MSD kon 
een uitgebreid 
programma worden 
geboden vol creativiteit, 
vertier en gezelligheid.  

's Middags al was de jeugd actief met het aanleren 
van circuskunsten en waren kinderen en 
volwassenen druk in de weer een nieuw 
buurtschilderij te maken dat een heel jaar lang wordt 
tentoongesteld.  

Een overdadige barbecue vormde vanaf zes uur het 
culinaire hoogtepunt van de dag. Toen het eenmaal 
donker geworden was, sloot een echte fakir 
vuurspuwend de geslaagde Burendag af. Een 
gewaardeerd spektakel vol enge dingen. Ook een 
enkele bewoner had de moed het spijkerbed te 
proberen.  

Onder het genot van een laatste pilsje of wijntje 
concludeerden de gasten rond de vuurkorf dat het 
zeer geslaagde buurtfeest voor herhaling vatbaar is. 
Waarvan akte. De Werkgroep Zeeheldenbuurt 1 
komt graag aan deze wens tegemoet en beraadt 
zich alvast over het volgende feest.  
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Zeeheldenbuurt 1 viert Burendag uitbundig 
door Pierre Spierings 



A C T I V I T E I T E N A G E N D A  
Elke maandag 
Arbeidsongeschiktheidsspreekuur, Aanzet, Anton 
Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6, 5348BC Oss, 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 (HOI), 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 Titus 
Brandsmaparochie, 14.30-17.00 uur 

 

Maandag 28 november 
Samen onderweg naar Kerstmis, Titus 
Brandsmaparochie, 19.30-21.30 uur 
Dinsdag 29 november 
Bezoek B&W aan Oss-Zuid 

Donderdag 1 december 
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 
14.00 uur 

Donderdag 8 december 
Kerstkaarten maken, Het Osse Inloophuis, Pinksterterp 
(achter Paaskerk), Wethouder Van Eschstraat 165, 
9.30-12.00 uur 
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
Samen onderweg naar Kerstmis, Titus 
Brandsmaparochie, 19.30-21.30 uur 
Vrijdag 9 december  
Osse Ambtenaren Veldtoertocht, 
www.ambtenarentoertochtoss.nl 

Zaterdag 10 december 
Kerstbraderie Oss-Zuid, Industrielaan 

Maandag 12 december 
Kertststukjes maken, ANBO, Buurthuis Kortfoort 
Samen onderweg naar Kerstmis, Titus 
Brandsmaparochie, 19.30-21.30 uur 

Donderdag 15 december 
Bingo, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
Kerst in de familie door Elze-Marie van den Eerenbeemt, 
Centrum Jeugd en Gezin, De Pas in Heesch, 
20.00-21.30 uur 

Zondag 18 december 
Levende Kerststal, Scoutinggroep Titus Brandsma, 
Industrielaan 

Dinsdag 20 december 
Kertststukjes maken, ANBO, Buurthuis Kortfoort 
Decemberviering, ANBO 

Donderdag 22 december 
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Woensdag 28 december  
Tussen de feesten, Het Osse Inloophuis, Pinksterterp 
(achter Paaskerk), Wethouder Van Eschstraat 165, 
15.00-19.00 uur 

Donderdag 29 december  
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 

Donderdag 5 januari  
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
Nieuwjaarsbijeenkomst, Beheerstichting Buurthuis 
Kortfoort, Wijkraad en Wijkstichting Oss-Zuid, Buurthuis 
Kortfoort 

Donderdag 12 januari  
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Zondag 15 januari  
Rikmarathon, Cito, Kantine, 10.45-16.30 uur 

Donderdag 19 januari  
Bingo, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Vrijdag 20 januari  
Sportgala, informatie, of voordragen sporters en 
sportkampioenen: www.sportinoss.nl 

Donderdag 26 januari  
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Donderdag 2 februari  
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Donderdag 9 februari  
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 

Donderdag 16 februari  
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Vrijdag 17 februari  
Carnavalsoptocht, Basisschool Pius X 

Donderdag 23 februari  
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 

Donderdag 1 maart  
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Maandag 5 maart  
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Donderdag 8 maart  
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 
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W I E  W A T  W A A R  
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, 
5342VM Oss, 854299, sjadegraauw@home.nl 
Secretaris en eindredactie Zuiderpost: Mia Keijzers, 
Kortfoortstraat 66, 5342AG Oss, 640953,  
info@ws-oss-zuid.nl, zuiderpostoss@gmail.com 
Penningmeester: Jan de Munnik, Industrielaan 47, 
5342EV Oss, 622555, munnikoss@hetnet.nl 
Leden: Ellen Bloks, Oude Molenstraat 19, 5342GA Oss, 
623424, bloks.ellen@gmail.com (contactpersoon  
WS/WR); 
vacature 

 

WIJKRAAD OSS-ZUID 
www.oss-zuid.nl; wijkraad.osszuid@gmail.com 
Voorzitter: Gerben Canninga, Kastanjelaan 47, 5342XL 
Oss, 06-27033853, gerben@canninga.nl 
Vice-voorzitter: Meral Ilgen, Vogelkersstraat 1, 5342XP 
Oss, 06-18190234, m.ilgen@home.nl 
Secretaris: Jan Uijlen, De Ruijterstraat 17, 5342TN Oss, 
06-33832437, j.uijlen@fontys.nl 
Penningmeester: Ellen Bloks, Oude Molenstraat 19, 
5342GA Oss, 623424, bloks.ellen@gmail.com 
Leden: Jacqueline Eekels, Industrielaan 30, 
5342EW Oss, 636012, jacquelineeekels@ziggo.nl 
Manon Moers, Narcishof 11, 5342CV Oss, 785913, 
manonmoers@live.nl 
Koos Keen, Hescheweg 28, 5342CJ Oss, 06-54756610, 
kooskeen@live.nl 

Volledige verslagen van Wijkraadsvergaderingen zijn 
beschikbaar via www.oss-zuid.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, 629893,  
8.00-17.00 uur 
Gebiedsbeheerder gemeente Oss:  M. Bovens, 629939 
Klussenteam/Klachtennummer: 629030, 9.00-16.00 uur 
Opbouwwerker Oss-Zuid Stichting Vivaan:  Vivian Dols, 647975, 
vivian.dols@vivaan.nl 
Jongerenwerk Vivaan/Jongerencentrum ‘t Honk:  Palestrinastraat 6, 
5344AA, 646830, honk@vivaan.nl, www.honkoss.nl/
www.jchonkoss.hyves.nl 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Oss:  Boterstraat 206, 5341KR Oss, 
692080, info@steunpuntoss.nl 
Bouwvereniging BrabantWonen: www.brabantwonen.nl 
Ad van Workum, 664911, a.van.workum@brabantwonen.nl 
Beveiliging MSD (Organon): 662392 
Aanzet (Maatschappelijk Werk):  623880 (dag en nacht), 
Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6, 5348BC Oss, 625036,  
www.aanzet.nu (Hulp Online) 
Centrum Jeugd & Gezin: Kerkstraat 13, 5341BK Oss, 473626, 
www.centrumjeugdengezin-oss.nl 
ANBO voor 50-plussers:  secretaris afd. Oss/Maasland, Wil de Vreede, 
852816, afd.oss@anbo.nl, www.anbo.nl/oss 
KBO: Abdijstraat 43, 5473AC Heeswijk-Dinther, 0413-293525 
RIGOM: 653232, info@rigom.nl, www.rigom.nl 
klussenhulp 653235, cursussen 653240 
De Sportclub:  p/a Kolonel Wilsstraat 17, 5371AG Ravenstein, 0486-
413334, secretaris@desportclub-oss.nl, www.desportclub-oss.nl 
Toneelvereniging Internos:  www.toneelvereniginginternos.nl 
Fotoclub Focoss: www.focoss.nl 
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 
Bewonerscommissie Karel Doormanstraat: Cees de Heij, 631932 
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Donderdag 15 maart  
Bingo, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 

Donderdag 22 maart  
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 

Donderdag 29 maart  
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur 
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Donderdag 26 april, 7 juni  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Woensdag 13 juni  
Buitenspeeldag 

Zondag 1 juli  
Zuid aan Zee 

Donderdag 6 september  
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Zaterdag 22 september 
Burendag 

Donderdag 11 oktober, 6 december 
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Zaterdag 10 december 
Kerstmarkt Oss-Zuid, Industrielaan 

Sociëteit voor ouderen H. Sacrament 
Clubgebouw RKSV Cito, Kloosterstraat 13, 
5349AB Oss 
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 

Secretaris P. van Orsouw, Van Galenstraat 13, 
5342VJ Oss, 636556, frvanorsouw@home.nl 



W E E K A G E N D A   
B U U R T H U I S  K O R T F O O R T  
Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342BH Oss, 
636310 (b.g.g. 656010), www.buurthuiskortfoort.nl 

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 Ouderenvereniging Oss-Zuid 
13.30-17.00 ANBO 
13.30-17.00 Inloop computercafé 
19.00-22.00 Fotoclub Focoss 

Dinsdag 
13.30-17.00 ANBO 
13.30-17.00 Schilderclub 1 
19.00-22.00 Handwerkclub Kortfoort 
19.00-22.00 Toneelvereniging Internos 

Woensdag 
09.00-12.00 Werelddansen 
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid 
13.30-17.00 Schilderclub 2 
19.00-22.00 Open avond voor 50-plussers 

Donderdag 
09.00-12.00 Werelddansen 
13.30-17.00 ANBO 
20.00-22.00 Openbare vergadering Wijkraad 
 (1x p.mnd./www.oss-zuid.nl) 
19.00-22.00 NAH-café 
 (2x p.mnd./www.nah4us.nl) 

Vrijdag 
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid 
19.00-22.00 Jeugdsoos The Final Touch 
 voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar 

In het weekend alleen geopend in bijzondere gevallen 
Zie ook website: www.buurthuiskortfoort.nl 

W E E K A G E N D A   
Z U I D E R G E B O U W  
 
Oude Molenstraat 17, 5342GA Oss 
 

Voorzitter Beheerstichting:  Harry Loosschilder, 
 627719 (voor  
 gebruikers, huurders,  
 belangstellenden) 
 

Maandag 
09.00-10.00 Gymclub RIGOM 
10.00-11.00 Gymclub RIGOM 
13.00-17.00 Biljarten KBO St. Jozef 

Dinsdag 
13.00-17.00 Soos KBO St. Jozef 

Woensdag 
13.00-17.00 KBO Kortfoort 

Donderdag 
13.00-17.00 Soos KBO St. Jozef 
14.45-16.30 Ouderenkoor Toontje Lager 
20.00-22.00 Kienen KBO Kortfoort 

Vrijdag 
13.00-17.00 Koersbal KBO Kortfoort 

Alle dagen 
12.00-23.00 Turkse familiegroep 

Het Zuidergebouw is voor iedere huurder de gehele week 
geopend van 9.00-23.00 uur 
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C O L O F O N  Z U I D E R P O S T  
Redactie: Ellen Bloks, Karin Ruijtenbeek, Mia Keijzers 

Redactieadres: Kortfoortstraat 66, 5342AG Oss 

e-mail: zuiderpostoss@gmail.com 

Foto’s: Jan en Mia de Munnik, Ellen Bloks, Karin Ruijtenbeek 

Druk: Drukkerij Putters, Oss 
 

De volgende Zuiderpost verschijnt in maart 2012 

 

Kopijsluiting: 16 februari 2012 

 
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 zuiderpostoss@gmail.com 

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


