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Vluchtelingenwerk zoekt
vrijwilligers in Oss-Zuid

Nieuwjaarsborrel in
Buurthuis Kortfoort

door Marianka Finke

door Karin Ruijtenbeek

Begin april 2012 komen er twee
gezinnen uit Birma vanuit een
Thai's vluchtelingenkamp naar
Oss. In maart gaat Vluchtelingenwerk Oss aan de
slag met het woonklaar maken van twee huizen in
de Ruwaard en Oss-Zuid. Voor deze klus zijn nog
extra vrijwilligers nodig.

Onze Wijkstichting, Wijkraad en Beheerstichting
Buurthuis Kortfoort begonnen het jaar goed met een
gezamenlijke borrel. Op 5 januari kwamen zo’n
zestig mensen naar het buurthuis. Om met elkaar
het glas te heffen op wat hopelijk een heel goed jaar
voor onze wijk Oss-Zuid gaat worden.

De Birmese gezinnen die binnenkort in Oss
aankomen, zijn familie van de vluchtelingen uit
Birma die al in 2009 in Oss zijn aangekomen. Het
gaat om uitgenodigde vluchtelingen die niet terug
kunnen naar hun geboorteland. Sinds het najaar van
2011 gaan alle uitgenodigde vluchtelingen na
aankomst in Nederland direct naar het woonhuis dat
aan hen is toegewezen in een gemeente. Dit
betekent onder andere dat er op de dag van
aankomst in Nederland een huis voor hen klaar
moet staan met een basisinrichting.
Wilt u samen met Vluchtelingenwerk Oss de handen
uit de mouwen steken, neem dan contact op met
Marianka Finke, 648668 of
m.finke@vluchtelingenwerk-wobb.nl.
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Aan het slot van zijn korte toespraak pleitte de
voorzitter van de Wijkstichting, André van den
Boogaard, er dan ook voor om elkaar te steunen
zodat we er een mooi 2012 van kunnen maken.
Natuurlijk keek hij ook terug op alles wat we als wijk
in 2011 voor elkaar gekregen hebben. Hij noemde
bijvoorbeeld het opknappen van het buurthuis,
waardoor er een aanbouw, een rokers- en
kantoorruimte, konden komen.
Onder het mom van het project 'Handen uit de
mouwen' lieten medewerkers van MSD hun handen
ook in het buurthuis wapperen. De grote zaal werd
grondig onder handen genomen en heeft een veel
lichtere uitstraling gekregen.
De Wijkraad kreeg in 2011 behoorlijk lastige
kwesties voor de kiezen bij hun taak om onze wijk te
vertegenwoordigen bij de gemeente.
De Wijkstichting spande zich in om buurtbewoners
en -verenigingen te betrekken. Ze organiseerde
bewonersavonden en steunde de evenementen in
de buurt met raad en daad.
Die evenementen, zoals Zuid aan Zee, de
Buitenspeeldag, de Burendag en de Kerstmarkt,
wilde André niet vergeten in zijn toespraak.
Hij bedankte alle organisatoren en buurtbewoners
nog eens voor hun inzet en in het bijzonder
Jacqueline Eekels, met name voor haar inzet bij het
opzetten van de
Kerstmarkt dit jaar. Het
was niet makkelijk, maar
het is wel gelukt!
Een bedankje was er
ook voor Jan de Munnik,
die het presteerde lange
tijd penningmeester te
zijn onder lastige
omstandigheden.
Genoeg reden om trots
terug te kijken en
bovendien om te
proosten op een
voorspoedig 2012.
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Nieuwe wijkopbouwwerker Vivaan:
Leontine Jansen stelt zich voor
Hallo Oss-Zuid,
Mijn naam is Leontine Jansen, opbouwwerker vanuit Vivaan in uw wijk Oss-Zuid
en ook in Lith. Bij Vivaan werk ik sinds 2005, tot nu toe als opbouwwerker voor
Schadewijk, en ik ben daarnaast voorzitter van de Ondernemingsraad.
1 januari 2012 ben ik 'verhuisd' naar uw wijk en hoop op een leuke
samenwerking met u.
Voor het project Kinderkaravaan gaan we dit jaar nog een aantal leuke
ontmoetingsactiviteiten voor kinderen (en ouders) organiseren, soms gekoppeld
aan bestaande activiteiten, maar vaak ook los. Heeft u een leuk idee voor een
kinderactiviteit in uw buurt en vindt u het leuk om hieraan mee te helpen, bel of
mail mij.
Het project Buur, wat me je Menu is een project waarbij bewoners voor elkaar
koken en is vooral gericht op elkaar ontmoeten. Dat is niet: u kookt voor de
buren, maar wel: u kookt een gang van een driegangendiner, 2 huishoudens bij u in de buurt koken de
andere twee gangen en die eet u samen op bij hen thuis. Het was de bedoeling dat dit project vorig jaar al
van start ging. Door ziekte van mijn collega Vivian kon dit niet doorgaan.
Deze twee projecten komen voort uit het Wijkplan Oss-Zuid. Vindt u dit een leuk idee, dan kunt u zich
aanmelden bij mij.
Wat nieuw is dit jaar, is dat het werk zal gebeuren volgens het begrip Welzijn nieuwe stijl. Dit houdt in dat
we ons veel sterker richten op mensen die het niet helemaal alleen redden. We bouwen daarbij voort op de
eigen kracht van mensen en hun omgeving. Wij zullen ons als opbouwwerkers veel minder bezighouden met
de evenementen in de wijk.
Nog iets over mijn achtergrond: Voordat ik in Oss ben komen werken, was ik opbouwwerker in Den Haag en
omstreken en in Culemborg. Als u dit leest ben ik 55 jaar en al 25 jaar met Wim. Hij is journalist. Ik ben in
Scheveningen geboren en getogen en woon nu sinds 8 jaar in een klein dorp onder Houten.
Wilt u meewerken aan één van de genoemde projecten, stuur mij een mailtje of kom langs in het Wijkpunt
(met of zonder afspraak). Ook voor andere vragen, suggesties en ideeën kunt u mij bellen of mailen.
Bereikbaar ben ik bij Vivaan (meestal op dinsdag, woensdag en donderdag), Schadewijkstraat 6,
647975, leontine.jansen@vivaan.nl. Ook ben ik geregeld te vinden in het Wijkpunt in het Zuidergebouw,
Oude Molenstraat 17 (vooral op donderdagmorgen van 9-11 uur).
Ik hoop u gauw te ontmoeten.
Vriendelijke groet,
Leontine Jansen, Opbouwwerker Oss-Zuid en Lith

Bewonersavond Wijkstichting Oss-Zuid:
Toelichting activiteiten Wijkplan
Op dinsdagavond 10 april organiseert Wijkstichting Oss-Zuid weer een bewonersavond om 20.00 uur in
Buurthuis Kortfoort. Opbouwwerker Leontine Jansen van Vivaan zal tijdens deze avond een toelichting geven
op de beide activiteiten die gebudgetteerd zijn via het Wijkplan Oss-Zuid: Kinderkaravaan en Buur ,wat
maak je Menu? (Zie ook het artikel hierboven.) Deze activiteiten kunnen opgepakt worden door
buurtbewoners die eens iets willen organiseren, eventueel gekoppeld aan reeds bestaande buurtinitiatieven.
Heb je interesse? Wil je er meer over weten? Je bent van harte welkom op de bewonersavond. Uiteraard is
er volop gelegenheid tot het stellen van vragen, het leggen van contacten en het uitwisselen van ideeën.
Zoals gebruikelijk sluiten we de bewonersavond af onder het genot van een drankje en een hapje.
ZUIDERPOST MAART 2012
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Computerstek Zuidergebouw
door Mieke van der Putten

Door bezuinigingen bij
RIGOM zijn de computerlessen in het Zuidergebouw
per 31 januari 2012 via RIGOM gestopt.
KBO Kortfoort heeft besloten per 1 februari 2012
met deze lessen door te gaan. De vrijwilligers die de
lessen gaven, blijven dit voor KBO Kortfoort doen.
Voor de deelnemers blijft bijna alles hetzelfde. De
enige verandering is op maandagmorgen. Hier zijn
de lessen vervangen door de zogeheten
computerhulp. Dit betekent dat u, als u een vraag
heeft betreffende de computer, vrij naar binnen kunt
lopen om deze vraag voor te leggen aan een
vrijwilliger.
De computerhulp is elke maandagmorgen van 9.3011.30 uur. De computerlessen worden gegeven op
woensdagmiddag en vrijdagmiddag van
13.30-16.00 uur.
Voor de instructielessen
en de computerhulp is
geen lidmaatschap van
KBO Kortfoort vereist.
Heeft u interesse, komt u
dan gerust eens
binnenlopen of belt u
anders met Robbert van
de Weerdhof, 646469.

Flatvereniging De Heikneuters
door Simon van Veen, voorzitter

Flatvereniging De Heikneuters (Karel Doormanstraat
9 t/m 43) is 26 november jl.weer uit eten geweest
met 18 personen. Het is al weer het derde jaar en
het was erg gezellig.
Als iemand uit het ziekenhuis komt, dan krijg die
persoon een bloemetje. Een nieuwe bewoner gaan
we met een bloemetje welkom heten. Ook hebben
we jaarlijks een nieuwjaarsreceptie in de Flat.

Buurtvereniging Soestdijk
door Rob Verhoeven

Dit jaar hebben we de volgende activiteiten
georganiseerd: een Buurt bbq, een bezoek aan
Hullies, Paaseieren zoeken, een buurtquiz en een
dropping. Voor meer informatie kunt u ook kijken op
onze website www.bvsoestdijk.nl.

A-sociaal
door Jacqueline Willemsen

Kort geleden las ik in de Telegraaf de uitkomst van
een stelling over hondenbelasting. Iedereen mag
daar zijn mening over hebben. Wat er ook uit kwam,
was dat hondenpoep nog steeds nummer 1 staat op
de lijst van dagelijkse ergernissen. Er werd wel bij
gezegd dat het wat minder werd, omdat menige
hondenbezitter de poep van zijn hond tegenwoordig
gelukkig opruimt. Maar lang niet iedereen doet dat.
Zeker op de grasvelden bij de flats in de Karel
Doormanstraat is het prijspoepen; bij voorkeur als
het nog donker is, wanneer niemand het ziet, denkt
men. Uit de stelling kwam dat men u a-sociaal vindt
als u de poep van uw hond niet opruimt. Zou u zo te
boek willen staan? Lijkt me van niet ...
ZUIDERPOST MAART 2012
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BrabantWonen: Wijkontwikkeling van start
door Janet Govers

Beste bewoners van Oss-Zuid,
Binnen de organisatie van
BrabantWonen is het één en ander
veranderd. Zo is de nieuwe afdeling
Wijkontwikkeling van start gegaan die
zich richt op de ontwikkeling van
buurten en wijken. Het vormen van een
nieuwe afdeling heeft er voor gezorgd
dat een aantal medewerkers binnen de
vestiging Oss een andere functie
hebben gekregen.
Daarom heeft de afdeling Sociaal
Beheer haar teams ingericht naar de
vijf wijken van Oss. Zo zullen de
wijkbeheerders en huismeesters zich
meer met de uitvoerende taken in de
wijk bezig houden terwijl de
medewerkers sociaal beheer meer
sturend op de achtergrond aanwezig
zijn.
Wij stellen graag team Oss-Zuid aan u
voor!

Van links naar rechts: Hennie Kouwenberg: rayonopzichter, Janet
Govers: medewerker Sociaal Beheer, Ben van Schaik: huismeester en
Dennis van Liempd: wijkbeheerder

P O L I T I E B E R I C H T: S A M E N T E G E N I N B R E K E R S
Bewoners van Oss-Zuid,
Brabant-Noord en district Maasland worden de
laatste maanden geconfronteerd met een groot
aantal woninginbraken. Ook Oss-Zuid blijft hiervan
helaas niet verschoond. Met name de laatste twee
maanden vinden wekelijks woninginbraken plaats in
delen van Oss-Zuid. De locaties van de inbraken
zijn verspreid over geheel Oss-Zuid, waarbij de
omgeving Hescheweg, de Kortfoort en de Oranjewijk
met name opvallen.
In Oss-Zuid staat relatief weinig nieuwbouw. Over
het algemeen is hang- en sluitwerk van nieuwbouwwoningen van een goede kwaliteit. Opvallend is dat
bewoners van nieuwbouw vaak de sleutel aan de
binnenzijde op het slot laten zitten. Bij een
zogenaamde driepuntssluiting is het met de sleutel
erop vrij makkelijk binnen
komen. Onder de slotplaat
wordt een gaatje geboord in de
deur en met een apparaatje
wordt op deze manier de
sleutel omgedraaid die aan de
binnenkant op het slot zit en
men is binnen. Laat dus vooral
de sleutel niet aan de
binnenzijde erop zitten.
ZUIDERPOST MAART 2012

Bij wat oudere woningen wordt heel vaak het
klapraam boven de achterdeur opengebroken.
Veel woningen in Oss-Zuid hebben een vrij grote
tuin achter de woning, waardoor kwaadwillenden
onopvallend van tuin naar tuin kunnen gaan.
U kunt zelf ook veel doen om uw woning minder
aantrekkelijk te maken voor inbrekers. Op de
vernieuwde website www.samentegeninbrekers.nl
vindt u de meest actuele manieren om uw huis tegen
inbrekers te beschermen.
Wist u dat een inbreker het
meestal na drie minuten
opgeeft?
Maak het hem dus moeilijk.
Samen tegen inbrekers.
Geen spoed, wel politie:
0900-8844.
Anderszins: 112.
Met vriendelijke groet,
Rudi van Berloo en
Ben Post,
wijkagenten Oss-Zuid
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Kort verslag Wijkraadsvergadering 19 januari 2012
door Ellen Bloks

Tijdens de Wijkraadsvergadering van donderdag
19 januari 2012 zijn o.a. de volgende onderwerpen
aan de orde geweest:
► Overlast JOP Door een buurtbewoner is
aandacht gevraagd voor het vuil rondom het JOP bij
het Zuiderpark. Deze klacht en overige klachten die
betrekking hebben op de openbare ruimte, kunnen
doorgegeven worden aan de gemeente Oss, Balie
BML, 629030. Ook is opgemerkt dat de overlast van
de jongeren bij het JOP onveranderd is gebleven.
Het betreft hier echter een nieuwe groep jongeren.
De politie controleert regelmatig het park. Bij
problemen met betrekking tot intimidatie, geweld,
etc. dient men contact op te nemen met 0900-8844
en te vragen naar de wijkagent, de heer Ben Post.
► Bezuinigingen Vivaan De komende jaren krijgt
Vivaan te maken met forse bezuinigingen. Vivaan
zal hierdoor in haar werkzaamheden meer de
nadruk leggen op kwetsbare buurten, straten en
burgers.

► Binnen de organisatie van BrabantWonen
hebben enkele verschuivingen in werkzaamheden
plaatsgevonden. Een gevolg hiervan is dat de wijk
Oss-Zuid twee nieuwe aanspreekpunten krijgt:
mevrouw Janet Govers en de heer Dennis van
Liempd. De heer Ad van Workum neemt afscheid
van Oss-Zuid en gaat naar de wijk Ruwaard.
► Wijkraad Oss-Zuid is actief op Facebook en
heeft een twitteraccount.
► Crematorium in Oss-Zuid? In maart 2012 zal
dit onderwerp in een gemeenteraadsvergadering
besproken worden. De Wijkraad zal dit onderwerp
nauwgezet volgen.
Het volledige verslag van de
Wijkraadsvergadering vindt u op www.oss.nl en
via de link op www.oss-zuid.nl.

Nieuwjaarsreceptie Karel
Doormanstraat
door Jack Twigt

Op 28 januari was het weer zover: de
nieuwjaarsreceptie van de bewoners van de
Karel Doormanstraat.
Het was om 17.00 uur al gezellig en men liet
zich de drankjes en hapjes goed smaken. Mede
door de gratis beschikbaar gestelde mobiele
cv-installatie (waarvoor hartelijk dank) was het
er lekker warm .
Zoals u op de foto's ziet, was het er 'BEREGEZELLIG'.
Namens de buurtgenoten willen wij bij deze het
organiserende comité hartelijk danken voor de
gezellige middag/avond.
Ga zo door!
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De Ouderenvereniging Oss-Zuid actief

Finales RegioBiljart voor Ouderen
door Karin Ruijtenbeek

Begin mei zal Buurthuis Kortfoort de plek zijn waar sportieve spanning en gemoedelijke sfeer
samenkomen. Dan vinden er de slotwedstrijden en finales plaats van de Persoonlijke
Kampioenschappen van het RegioBiljart voor Ouderen. Zoals ieder jaar ligt de organisatie op die
dagen in handen van de Ouderenvereniging Oss Zuid. Voorzitter Rini van der Donk en secretaris
Auke Feitsma beschrijven hun enthousiasme voor de sport en de vereniging.
De Ouderenvereniging is bovendien ook heel blij dat
ze de ruimte hebben om ook rolstoelers de
mogelijkheid te geven mee te doen.
Op 7, 8 , 9, 10 en finaledag 11 mei spelen
uiteindelijk de beste biljarters van de Persoonlijke
Kampioenschappen in de spelsoort Libre. Om
eretitels en wisselbekers, in drie verschillende
klassen.

'Het is een eer voor de vereniging dat we het mogen
organiseren,' zegt Auke Feitsma over de
inspanningen die de Ouderenvereniging Oss-Zuid
doet. Voor het biljarten voor ouderen en voor andere
activiteiten. Zo is er een Kerstviering en een
Sinterklaasbijeenkomst om samen met de
kleinkinderen van te genieten.
Samen met ANBO, de Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen, organiseert de Ouderenvereniging
ook bingomiddagen. 'Een hele fijne overeenkomst,'
zo noemt meneer Feitsma de samenwerking met
ANBO. Een goed lopende samenwerking ook, want
ouderen bezoeken het vrij toegankelijke bingospel
iedere derde donderdag van de maand heel trouw.
Maar dan het biljarten. Met grote regelmaat spelen
ouderen dit spel in Buurthuis Kortfoort. En begin mei
staat alles in het buurthuis in het teken van de
finales van een groot regionaal toernooi. Een groot
evenement met, zoals de heren het zeggen: 'een
grote impact voor de mensen.' Al in januari speelden
zo'n 120 mensen de voorrondes. Mensen uit heel
Oss en omgeving, van Schaijk, Lith, Reek tot
Ravenstein aan toe. Vijfenvijftig-plussers of soms
jonger, maar dan niet meer deelnemend aan het
arbeidsproces. Heren én enkele dames. Over de
dames, hoewel nog niet groot in aantal, zegt meneer
Feitsma: 'Ze zijn goed, hoor. Ik heb gisteren nog dik
van ze verloren.´ Een aanwinst dus, die vrouwen.
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Er wordt tussen half tien en vier uur serieus
gespeeld en daarbij houdt organisatie RegioBiljart
Oss toezicht om te zorgen dat alles volgens de
regels gaat. Om de sportiviteit maken de heren van
de ouderenvereniging zich geen zorgen. ´Meedoen
is eigenlijk belangrijker dan winnen,´ zegt Rini van
der Donk, ´Er zijn nooit problemen. De sfeer is heel
gemoedelijk.´

Een ieder die op deze dagen wil komen kijken, mag
gratis binnenlopen.
Waarom het zo leuk is om het spel te zien? ´Probeer
het maar eens te volgen; zie maar eens hoe
makkelijk het is om mis te stoten,´ zeggen de heren
en geven daarbij aan dat in de rust van de
wedstrijden demonstraties worden gegeven. Ook
mogen gasten zelf een balletje spelen. En waarom
biljarten zo leuk is om te doen? ´De spanning!´
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De weg van de toekomst
van Vraagbaak Communicatie, 629706, www.n329.nl, n329@oss.nl

Doorstroming Danenhoef
Om de tunnel bij de Julianasingel te kunnen bouwen
is sinds 3 januari 2012 de Hartog Hartogsingel
gedeeltelijk afgesloten. Om de verkeershinder te
beperken nemen aannemer ProN329 en gemeente
Oss een aantal maatregelen.
Aanvullende maatregelen Gasstraat Oost
Om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de
Gasstraat Oost te verbeteren, passen we de inrit bij
Staples aan. Op deze manier ontstaat voor het
fietsverkeer en het verkeer van en naar Staples een
overzichtelijke situatie. Daarnaast trekken we het
fietspad aan de noordzijde van de Gasstraat Oost
door tot aan de Galliërsweg.
Kruising Galliërsweg/Gasstraat Oost
De voorrangssituatie op de kruising Galliërsweg/
Gasstraat Oost/Friezenweg passen wij aan door de
Friezenweg aan de kant van de Galliërsweg af te
sluiten. Fietsers en bromfietsers kunnen van de
Friezenweg gebruik
blijven maken.
Bestemmingsverkeer
leiden we om via de
Vikingenweg en
Tubantenweg.
Op de Etruskenweg (tussen Galliërsweg en
Vossehol) stellen wij éénrichtingsverkeer in. Dit deel
van de weg is dan alleen toegankelijk vanaf de
Galliërsweg. Verkeer leiden wij verder via de
Saksenweg naar de Hartog Hartogsingel. Dit
voorkomt sluipverkeer naar de N329.
Nieuwe Steeg
De Nieuwe Steeg is inmiddels tijdelijk opengesteld
voor verkeer vanuit de richting van Berghem.
Daarmee krijgt Berghem een extra uitgang. Dit zorgt
voor minder verkeer op andere uitgaande wegen in
Berghem.

Uitspraak Raad van State:
bestemmingsplan N329 onherroepelijk
Op 20 mei 2010 heeft de gemeenteraad het
bestemmingsplan N329 vastgesteld. Tegen dit
bestemmingsplan zijn bij de Raad van State drie
beroepen ingediend. Op woensdag 22 februari 2012
heeft de Raad van State in deze zaak uitspraak
gedaan.
Het bestemmingsplan N329 is onherroepelijk
geworden en de bouw kan onbelemmerd door gaan.
Oplossing kruispunt Berghemseweg/Osseweg
Het bezwaar tegen de kruispuntoplossing
Berghemseweg/Osseweg met de N329 is
ongegrond verklaard. De gemeente heeft alle
alternatieven vergeleken en een zorgvuldige
afweging gemaakt voor de gekozen oplossing.
Sociale veiligheid bij de voorgestelde fietstunnel is
hierbij gewaarborgd.
Goederenspoor
Het bezwaar tegen het opnemen in het
bestemmingsplan van het goederenspoor is ook
ongegrond verklaard. Hierbij overweegt de Raad van
State dat dit nieuwe bestemmingsplan juist de
geluidwerende voorzieningen mogelijk maakt en
neemt in zijn oordeel mee dat de gemeente heeft
toegezegd geluidwerende voorzieningen te
realiseren. Ook worden er in samenwerking met
ProRail maatregelen aan het spoor zelf getroffen.
Motel de Naaldhof
Het beroep van Motel de Naaldhof is lopende de
procedure ingetrokken, omdat gemeente en
provincie hebben besloten om in de reconstructie
van de N329 geluidwerende maatregelen te treffen
om de geluidhinder op de camping/chaletpark van
de Naaldhof te verminderen.
Voor de volledige uitspraak zie:
www.raadvanstate.nl, nummer 201005706/1/R3.

Drempelformulier SCPO
Stichting CliëntenPlatform Oss (SCPO)
behartigt de belangen van mensen met een
functiebeperking en chronische zieken binnen
de gemeente Oss. Het doel van dit platform is
om iedereen zo gelijkwaardig mogelijk te laten
deelnemen aan de maatschappij door te
zorgen voor zo weinig mogelijke belemmeringen
(obstakels, drempels, enzovoorts).
Het SCPO heeft een formulier opgesteld waarop
iedereen kan aangeven welke belemmeringen er in
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welke openbare locaties zijn voor mensen
met een handicap of voor chronisch
zieken. Denk hierbij aan te smalle of te
hoge trottoirs, het ontbreken van een lift in
een openbaar gebouw, geen rateltikkers
bij een verkeerslicht, een moeilijke ingang
voor rolstoelgebruikers.
Dit 'drempelformulier' kunt u opvragen bij de SCPO
(647975) of downloaden via de website
www.clientenplatformoss.nl bij 'Downloads'.
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Carnavalsoptocht Basisschool Pius X
door Monique Broeksteeg

Vrijdagochtend 17 februari barstte om half negen
het carnavalsgedruis los op de Pius X-school in
Oss-Zuid!
De stadsprins en zijn gevolg kwamen de ochtend
openen en de toon was gezet voor een kei-gezellig
carnavalsfeest!

Na de optocht was het eerst tijd voor een bekertje
warme chocolademelk en daarna konden de
kinderen hossen in de speelzaal.
We kijken terug op een geslaagd carnavalsfeest
2012!
Mocht u onze optocht dit jaar gemist hebben, zorg
dan dat u er in 2013 bij bent!!

Zoals elk jaar gingen de kinderen tussen tien en elf
uur door de straten van de Oranjebuurt. Met een
wagen van de SCVO voorop werd het een heuse
optocht met veel kleur, kabaal en vooral veel
plezier!!
De weergoden waren ons goed gezind, want het
was droog en zeker niet koud. En dat was meteen
een garantie voor veel oma's, opa's, ooms, tantes en
buurtbewoners langs de route.

Aanzet: Uit de praktijk...
door Jos van den Berg, Maatschappelijk werker voor Oss-Zuid

Olga is een jonge alleenstaande vrouw van 27 jaar
met een grote vriendengroep waar veel stelletjes in
zitten. Ze voelt zich zo langzamerhand
'overschieten'. Dat maakt haar onzeker. Eigenlijk
heeft ze daar altijd last van gehad maar het wordt
steeds erger Ze wil af van dat nare, onzekere gevoel
en komt naar Aanzet. Eigenlijk snapt ze zichzelf niet:
ze heeft toch een leuke baan, een goed inkomen,
een eigen huisje, leuke vrienden. Waarom voelt ze
zich dan niet zekerder, gelukkiger?
Samen nemen we de voor haar moeilijke situaties
door. Door erover te vertellen krijgt ze inzicht waar
haar onzekerheid vandaan komt. Haar gedachten
gaan vaak met haar aan de haal. Dan denkt ze dat
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mensen haar stom vinden. We oefenen met de
gedachte dat ze een leuke meid is die er mag zijn.
Dat helpt! Na een poosje groeit haar zelfvertrouwen
en ontmoet ze een aardige jongeman die verder met
haar wil. En zij met hem!

Voor Oss Zuid vindt u het kantoor van Aanzet (zo
heet het maatschappelijk werk tegenwoordig) aan de
Schadewijkstraat 6 (Anton Jurgens Huis). Twee keer
per week (op woensdag en donderdag) is er
spreekuur van 9 tot 10 uur.
Aanzet is telefonisch bereikbaar via 623880.
Per mail: info@aanzet.nu en via de website:
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Motorclub een
vooruitstrevende vereniging is
die bij de tijd is.
Op 20 januari heeft Motorclub
Oss op het Sportgala van de
gemeente Oss de
Publiciteitsprijs ontvangen
voor het op de kaart zetten
van Oss door wedstrijden op
wereldniveau, zoals de
GrandPrix Zijspancross, het
Europees Kampioenschap
Zijspancross en een ONK
Zijspancross.
Ook dit jaar worden er weer
wedstrijden georganiseerd. De eerste is 4 maart
a.s.: de ONK Solo. Dan op 24 juni het Europees
Kampioenschap Solo en op 22 en 23 september de
Cross of Nations voor zijspannen.
Je ziet: we proberen Oss op de kaart te houden, en
dat allemaal in Oss-Zuid!
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