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Redactionele column

Zoals het
klokje thuis
tikt...
door Mia Keijzers

Als deze Zuiderpost bij u op de deurmat
valt, is het alweer juni. Nog een paar weken
en de scholen sluiten hun deuren voor de
zomervakantie. Voor veel mensen het sein
om hun koffers te pakken en huis en haard
ter verruilen voor tent, vakantiebungalow,
caravan of hotelkamer. Afhankelijk van het
weer en de dikte van onze portemonnee
gaan we ver weg of blijven dichter bij huis.
Maar – op enkele uitzonderingen na – willen
we allemaal wel op vakantie. Het lijkt wel
een levensbehoefte.
Zelfs de Dalai Lama heeft eens gezegd dat
iedereen elk jaar een plaats moet bezoeken
waar hij of zij nooit eerder was. Waarom?
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Het fijnste van op vakantie gaan is volgens mij het
thuiskomen. Als je letterlijk afstand hebt genomen
van je eigen vertrouwde omgeving, besef je bij
terugkomst pas goed hoe je het hebt gemist. Op die
manier leer je het waarderen. Want – zelfs ondanks
de crisis – hebben de meesten van ons het zo slecht
nog niet als we het vergelijken met de situatie in veel
populaire vakantiebestemmingen.
Afstand nemen
helpt relativeren.
Niet alleen
letterlijk, maar ook
figuurlijk.
Misschien moeten
we niet alleen in
de vakantietijd
afstand nemen,
maar ook af en toe
eens tussendoor,
al is het alleen
maar in
gedachten.
Zodat we wat
vaker dat fijne
gevoel van
thuiskomen mogen
ervaren.
Zoals hiernaast te
lezen is, kunnen
we op zondag
24 juni alvast een
voorproefje
nemen op de
vakantie. Het
Zuiderpark wordt
voor het 3e jaar
omgetoverd in
een echt
ministrand,
compleet met
zwembad, beachvoetbaltoernooi en natuurlijk een
gezellig terras. Zeker als het weer een beetje
meewerkt, zal Zuid aan Zee ons het gevoel geven
dat we in onze eigen wijk op vakantie zijn!
Verderop in deze Zuiderpost kijken we o.a. terug op
de bewonersavond van de Wijkstichting, de laatste
Wijkraadsvergadering en een geslaagd buurtfeest.
Vooruit blikkend kondigen
we de Buitenspeeldag,
diverse jubilea, een
afscheid en de Kerstmarkt
aan. Kortom:
gelegenheden te over om
afstand te nemen en thuis
te komen.
Een heel fijne zomer
(vakantie)tijd toegewenst!
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Zondag 24 juni Zuid aan Zee editie 2012
door Jan de Munnik

Dit evenement voor jong en oud wordt alweer voor de 3e keer gehouden in het Zuiderpark op zondag
24 juni. Met kinderbad, strand, beachvoetbal, muziek, optredens en nog veel meer attracties.
Het Zuiderpark in Oss-Zuid vindt u op de hoek van de Trompstraat en de Industrielaan.
Op zondag 24 juni tussen 13.00 en18.00 uur kunnen jongeren meedoen aan o.a. beachvoetbal, diverse
games en spelletjes. Voor de kleintjes is er het kinderbad met strandballen en vliegers. Kinderen kunnen
zich laten schminken, glittertattoo's krijgen en allerlei spelletjes doen. Ouderen vinden hier een jeu de
boules-baan. Verder zijn er regelmatig sensationele demonstraties, o.a. 'Vlam in de frituurpan' en 'Explosie
in de kooi'.
Live muziek en een dj zorgen voor een gezellige stemming en sfeer. Koffie en ranja zijn gratis en alleen voor
de kinderen is er ook een ijsje. In ons café met terras kun je terecht voor een heerlijk (alleszins betaalbaar)
drankje. En voor een hapje is er een frietwagen.
Dus al met al voor elk wat wils, voor iedereen, voor jong en oud.

Natuurlijk kunnen we veel helpers/vrijwilligers gebruiken. Wil je graag mee helpen bij dit prachtige
evenement, meld je dan aan bij Jacqueline Eekels: jacquelineeekels@ziggo.nl.
Aanmelden voor het beachvoetbaltoernooi kan bij Meral Ilgen: m.ilgen1976@euphony.nl.
ZUID AAN ZEE: het plezierigste en gezelligste evenement in de mooiste wijk van Oss waar iedereen zich
kan vermaken. Je mag het niet missen!!!!!!!!!
Georganiseerd door Wijkstichting Oss-Zuid, Wijkraad Oss-Zuid, BrabantWonen en Stichting Vivaan.
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Informatiemiddag 'Babbeltrucs'

Olympische zomerspelen

door Mieke van der Putten

door Hanneke Bimbergen, Basisschool Pius X

Samen met KBO St. Jozef heeft KBO Kortfoort een
informatiemiddag georganiseerd over Babbeltrucs
voor ouderen.
Wijkagent Ben Post heeft aan de hand van
voorbeeldjes uitgelegd hoe diverse types proberen
om ouderen geld afhandig te maken.
Hoe geraffineerd zulke mensen zijn, bleek ook uit de
voorbeelden die de mensen zelf aandroegen.
Gelukkig waren er onder de aanwezigen heel weinig
die zelf iets hadden meegemaakt.
Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Het was een geslaagde middag.

Op donderdag 14 juni is het zover... Dan houdt
basisschool Pius X uit Oss weer een zomermarkt.
Het thema dit jaar is 'de Olympische zomerspelen'.
Er zijn verschillende activiteiten. Er is een
rommelmarkt en er worden hapjes en drankjes
verkocht. Kortom, enorm veel gezelligheid!!
De zomermarkt begint om 16.30 uur en is afgelopen
om 18.30 uur. De opbrengst gaat dit jaar naar
GESPOSS.
U bent allen van harte welkom!
De entree is gratis.
We zien u graag op 14 juni!

Fietstocht
RKSV CITO
Op zondag 24 juni organiseert voetbalclub CITO een
fietstocht die voor iedereen toegankelijk is.
Er kan gekozen worden tussen 2 afstanden: 25 km
of 60 km.
Inschrijven bij CITO, Kloosterstraat 13.
De kosten zijn: € 2,50 per persoon, € 5,00 per gezin.
Starten kan tussen 10.00 en 12.00 uur.
Sluiting om 18.00 uur.
Bij terugkomst is er gratis koffie of thee.
En aan de kleintjes wordt ook gedacht , zowel
tijdens de pauze als bij terugkomst.

Feestdag
Sportclub Oss
door Ton de Jong

De Sportclub Oss houdt op
zaterdag 23 juni een feestdag
op het terrein van het
Maaslandcollege.
De dag staat in het teken van circus.

Brandoefening Amarant
door Mia Keijzers

Op dinsdag 8 mei jl. werd de buurt van de
Anemoonstraat opgeschrikt door het alarm van de
woongroepen. Al snel kwamen alle bewoners en
begeleiders naar buiten en verscheen er een
brandweerwagen met zwaailichten.
Gelukkig was er geen reden voor paniek. Het ging
het hier om een oefening. Met gebruik van rook,
lichtsignalen en geluid werd een zo realistisch
mogelijk oefensituatie gecreëerd. De directe buren
waren van tevoren schriftelijk geïnformeerd.

Deelnemers van de stichting kunnen zich nog
opgeven voor deelname aan het feest via het
secretariaat: h.zopfi@hccnet.nl.

Een goede zaak om er af en toe eens bij stil te staan
wat je moet doen als er iets gebeurt. Ook in de eigen
thuissituatie. Waar hangen de rookmelders? Heb je
een brandblusser en/of een branddeken bij de
hand? Welke vluchtroutes zijn er? Wie zorgt er voor
de huisdieren?

Als u verder geïnteresseerd bent in het jubileum van
De Sportclub Oss, dan hebben we graag dat u met
ons contact opneemt: Ton de Jong, Coördinator PR,
De Sportclub Oss, 647140.

Natuurlijk hopen we allemaal het nooit mee te
maken, maar toch… als je erop voorbereid bent,
weet je in ieder geval wat je in geval van nood moet
doen.
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Bewonersavond Wijkstichting Oss-Zuid:
Stichting Vivaan legt projecten BUURTBEMIDDELING,
KINDERKARAVAAN en BUUR, WAT MAAK JE MENU? uit
door Karin Ruijtenbeek

Op 10 april verzamelden buurtbewoners van Oss-Zuid zich in Buurthuis Kortfoort om te
luisteren naar Leontine Jansen. Zij legde uit wat Stichting Vivaan voor de wijk kan
betekenen. Maar ook wat de buurtbewoners samen met Vivaan voor anderen kunnen
doen.
Een voorbeeld van een samenwerking tussen
Gemeente, BrabantWonen en Vivaan is de
Buurtbemiddeling. Vivaan traint vrijwilligers om
mensen te helpen bij het oplossen van eenvoudige
overlastzaken. 'Voor als het even niet zo lekker zit,'
geeft Leontine aan. Een gesprek met een
onpartijdige vrijwilliger kan buurtbewoners dan al
veel dichter tot elkaar brengen. Zónder dat de politie
of BrabantWonen erbij hoeft te komen.
Vivaan zoekt dus vrijwilligers, die onpartijdig en
overtuigend kunnen luisteren en praten en
respectvol met alle culturen en alle informatie om
kunnen gaan. Zij krijgen een korte training om zo
bemiddelingsgesprekken in de eigen of een andere
buurt in Oss te kunnen begeleiden. Vanaf 1 juni
kunnen bewoners zich melden die de onenigheid
met hun buren willen uitpraten met hulp van
bemiddeling.
Voor het volgende onderwerp dat
Leontine wil bespreken trekt ze een
keukenschort aan. Het idee voor 'Buur,
wat maak je Menu?' vloeit voort uit het
Wijkplan: elkaar beter leren kennen
door samen te eten. Vivaan koppelt
mensen aan elkaar die zich opgeven, en voorziet ze
van een leuk starterspakket met wat kookgerei.
Verder is het aan de deelnemers. De meeste
aanwezigen op deze bewonersavond staan open
voor het idee en denken mee over de invulling: ieder
verzorgt één gang van het menu en eet dit
gezamenlijk op één of meerdere adressen. Je kan er
ook voor kiezen om samen op één plek alles te
koken en te eten of misschien zelfs de maaltijd te
nuttigen in een tent van de Wijkstichting of op het
Wijkpunt. Toch is het niet de bedoeling er een
ingewikkelde organisatie van te maken. Het mooiste
zou zijn dat ieder na de eerste keer zelf anderen
vraagt en een sneeuwbaleffect ontstaat zonder al
teveel geregel. Ook proberen ze oplossingen te
bedenken voor kritische noten als 'Is de drempel niet
te hoog?' (persoonlijk aanspreken?) en 'Is het voor
iedereen financieel wel haalbaar?' (budget koken?).
Leontine geeft aan dat het echt niet gaat om
culinaire avonturen, maar dat samen stamppot eten
hetzelfde doel bereikt.
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Na een korte pauze
wijst Leontine ook nog
eens op de
Kinderkaravaan. Die
kan de buurt gebruiken
om activiteiten voor
kinderen te bekostigen.
Ook is er geld om
vrijwilligers te scholen. Bijvoorbeeld met een
schminkcursus of een workshop die leert hoe je
kinderen leuk bezig houdt en hoe je het overwicht
behoudt. De aanwezigen vonden dit laatste idee
heel nuttig. Leontine is geïnteresseerd in alle
voorstellen en vraagt iedereen daarover na te
denken: 'Wat zijn leuke ideeën? Wat zijn goede
plekken?'
Iemand uit de Zeeheldenbuurt laat weten dat de
Circusworkshop als onderdeel van dit project daar
vorig jaar een
groot succes
was: 'De kinderen
vonden het
geweldig om
trucs te leren en
waren super trots
op hun
voorstelling.' Iets
voor Burendag in
september voor
andere buurten?
Een kinderkookcursus of een pannenkoekenspeurtocht (waarbij de kinderen alle ingrediënten
tijdens de tocht 'vinden') klinken ook leuk.
Leontine roept iedereen op ideeën te melden.
Dan komt ze er graag een keer over praten.
Als deelnemer en als vrijwilliger voor al deze
activiteiten kunt u zich aanmelden bij Leontine
Jansen via e-mail: leontine.jansen@vivaan.nl of
telefonisch via 647975 of 06-14342859.
In het najaar zal er weer een bewonersbijeenkomst
van de Wijkstichting zijn. Ongetwijfeld wordt die
weer net zo informatief ingevuld als nu door
Leontine.
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Kort verslag Wijkraadsvergadering 26 april 2012
door Ellen Bloks

Tijdens de Wijkraadsvergadering van donderdag
26 april jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de
orde geweest:
► Inventarisatie reparatie speelvoorzieningen in
de wijk: De gemeente dient (o.a.) te bezuinigen op
speelvoorzieningen. Omdat de Wijkraad het echter
zinvol vindt om bij te dragen aan goede speelvoorzieningen in de wijk, zal er door de Wijkraad een
inventarisatie gemaakt worden om inzicht te krijgen
wat eventueel wenselijk/nodig is bij de diverse
speellokaties.
► Crematorium: Wethouder Hoeksema heeft
toegezegd onderzoek te doen naar de bezwaren van
het bewonerscomité. Er zullen ook andere lokaties
worden bekeken. Eind mei/begin juni zal het
bewonerscomité hierover worden geïnformeerd. Ook
zal de Wijkraad dan op de hoogte worden gebracht.
► Jaaroverzicht Wijkraad: Het jaaroverzicht van
de Wijkraad is toegelicht. Het jaaroverzicht is te
vinden op de website www.oss-zuid.nl.
► Bewonersavond Wijkstichting Oss-Zuid i.s.m.
Stichting Vivaan: Op 10 april 2012 heeft in
Buurthuis Kortfoort de bewonersavond van
Wijkstichting Oss-Zuid i.s.m. Stichting Vivaan
plaatsgevonden. Er werd een toelichting gegeven op
de projecten 'Kinderkaravaan', 'Buur, wat maak je
Menu' en 'Buur(t)bemiddeling'.

► Openbaar vervoer: Ook vanuit
de provincie zijn bezuinigingen
aangekondigd. Dit betekent voor
Oss dat 2 buslijnen gaan verdwijnen. De buslijnen
naar de wijken Ussen en Ruwaard blijven bestaan;
de overige buslijnen verdwijnen. De Wijkraad heeft
aan de gemeente het
verzoek gedaan om na te
gaan of de route van het
streekvervoer gewijzigd
kan worden, zodat de
begraafplaats en de kerk
in deze route kunnen
worden opgenomen.
► Verkeersveiligheid: Door de gemeente is een
plan uitgewerkt om de verkeersveiligheid te
vergroten rondom de Nutsschool Hertogin Johanna,
lokatie Vianenstraat. Dit onderwerp zal nader
besproken worden tijdens de wijkraadsvergadering
van 7 juni a.s.
► Zuid aan Zee: Op zondag 24 juni a.s. vindt het
evenement 'Zuid aan Zee' plaats in het Zuiderpark
(Industrielaan). Het is de bedoeling dat dit HET
evenement van Oss-Zuid wordt!
Het volledige verslag van de Wijkraadsvergadering
vindt u op www.oss.nl en via de link op
www.oss-zuid.nl.

Gelezen in: Brabants Dagblad vrijdag 11 mei 2012
ZUIDERPOST JUNI 2012
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Kampioenschappen RegioBiljart
spannend en sportief
van Ouderenvereniging Oss-Zuid, bewerkt door Karin Ruijtenbeek

Van 7 tot en met 11 mei 2012 stond Buurthuis Kortfoort in
het teken van de Persoonlijke Biljartkampioenschappen
van het Regiobiljart. Na een week spelen, onder soms
ondraaglijke spanning en druk, zijn de winnaars bekend
in de klassen A, B en C van de Regio Oss.
Aan dit grote toernooi (in totaal 47 wedstrijden,
47 scheidsrechters, 47 schrijvers) ging een grondige
voorbereiding (inrichting van de zaal door twaalf
hardwerkende vrijwilligers, catering, verzorging en
barbezetting, onderhoud van de drie biljarts en de
speelballen) van drie maanden vooraf.
Dat die organisatie in goede handen was bij de
heren Rini van der Donk, Piet Hondong, Piet Wijnen
en Auke Feitsma van de Ouderenvereniging OssZuid bleek uit het goede verloop en de grote
belangstelling. Op de hoogtepunten telde het publiek
60 tot 80 personen. Het buurthuis was bijna te klein,
maar – ondanks dat – toch de ideale plek voor een
toernooi door de intieme sfeer.

100% en een hoogste serie van 10 in één beurt.
Jo Draad was de beste in de C-klasse.
In de B-klasse presteerde Ouderenvereniging OssZuid ongekend goed met vier man in de finale.
Eerste werd Bert Valentijn. Piet Hondong,
titelverdeler van 2011 en rolstoeler, eindigde als
vierde ook weer hoog; een zeer knappe en
vermeldenswaardige prestatie.
De sportweek sloot vrolijk af met een hapje, een
drankje en een groot compliment van Ad Verhagen,
de voorzitter van de overkoepelende organisatie van
Regiobiljart Oss 'Biljarten voor Senioren'. Hij merkte
op dat met een promotie van de biljartsport in Oss
als die van Ouderenvereniging Oss-Zuid in het
Buurthuis Kortfoort, de animo zo zal groeien dat het
toernooi wel vier keer per jaar kan worden gespeeld.
Een mooie en terechte opsteker, maar de 'oudjes'
van Oss-Zuid lieten weten dat ze toch ook graag zelf
zo nu en dan aan het biljart willen staan.

De strijdende biljarters trakteerden de
belangstellenden én zichzelf op een zeer sportief
toernooi. Bovendien zorgden ze voor ontzettend
spannende momenten. Hoogste series van
10 punten per beurt waren absoluut niet zeldzaam.
Het publiek moest soms zelfs tot de orde worden
geroepen, zo groot was het enthousiasme over het
vertoonde spel.
Met het zweet op de rug van spanning en
inspanning (ja, ook dat kan tijdens het biljarten)
konden uiteindelijk de allerbesten van het toernooi
hun prijs in ontvangst nemen. In de A-klasse won
(Opa No 1) Wim van der Meer met een score van
ZUIDERPOST JUNI 2012
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GRATIS UITLEEN 2012
door Annet Teunissen, www.annetteunissen.nl

Beeldend kunstenaar Annet Teunissen is iedere
eerste zondag van de maand aanwezig van 13.00
tot 16.00 uur in haar Atelier in de Wethouder van
Eschstraat 278 te Oss. Het is dan mogelijk om voor
een half jaar één van haar schilderijen mee te
nemen.
Mijn motivatie om deze actie in gang te zetten is
gegroeid door het feit dat ook ik getroffen ben door
de recessie in het algemeen. Ik wil dat er meer
beweging in mijn werk komt. Als beeldend
kunstenaar bied ik iedere geïnteresseerde de
gelegenheid om een half jaar te gaan genieten van
één van mijn schilderijen.
Ik vind het interessant om zodoende één grote
expositie, verspreid over een groot gebied, te
creëren. Het werk wordt door de bezoeker zelf
uitgekozen en de plaats, waar het komt te hangen
ook. Ieder schilderij trekt alleen publiek van de
persoon die het schilderij gekozen heeft.

Vacature

Beheerstichting
Buurthuis Kortfoort
zoekt op korte termijn
een enthousiaste en betrokken

SECRETARIS
De werkzaamheden bestaan uit
het bijwonen van de vergaderingen,
notuleren,
postverwerking en
diverse voorkomende
werkzaamheden
Voor informatie kan contact
opgenomen worden
met
Sylvia Boerboom (voorzitter), 639867,
sylvia.boerboom@efinanbv.com
of
André v.d. Boogaard (beheerder),
06-44376100, a.boogje@versatel.nl

Er zijn momenteel een 600 schilderijen in mijn
Atelier. Deze collectie is gedurende 20 jaren
ontstaan. De afmetingen variëren van ongeveer
10 x 10 cm tot 150 x 100 cm.
De techniek is vaak gemengd. Ik gebruik onder
andere olieverf, acrylverf, inkt, krijt, houtskool en
potlood op karton, hout of schilderdoek.
Alle werken zijn ophangklaar.
De thema's zijn model, portret, natuur of symboliek.
Deze stunt is al vanaf het begin van dit jaar gestart.
Het verspreidingsgebied is internationaal. Ook in
België en Hongarije hangt al wat van mijn werk!
Op een grote landkaart in het Atelier is te zien in
welke plaatsen de schilderijen terecht zijn gekomen.
U ontvangt een duidelijke uitleenovereenkomst bij
het schilderij dat u wilt meenemen.
Een ieder, jong of oud, is van hARTe welkom!

ZUIDERPOST JUNI 2012
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Buurtfeest Ruwaardstraat/deel Kortfoortstraat
zonder meer geslaagd
door Karin Ruijtenbeek

'Nou woon ik hier al zo lang en toch ken ik de
meesten niet.' Een vaak gehoorde opmerking aan
het begin van het buurtfeest op zaterdag 12 mei in
de Ruwaardstraat. Precies de reden waarom Anton
Keijzers het tijd vond voor een samenkomen. Het
was ook al weer zo lang geleden: wel twintig jaar.
Samen met zijn vrouw Mia peilde hij aan het begin
van het jaar het animo voor een buurtfeest onder de
buurtbewoners. Niet lang daarna zaten ze met een
groepje buurtgenoten bij elkaar om het feest te
organiseren.

Na de vuurspuwact ging ook de vlam onder de
barbecue aan. Met nog meer goed eten en een
drankje werd de sfeer er in de tenten van de
Wijkstichting alleen maar beter op. 'Het was zonder
meer geslaagd. Dat kunnen we best nog eens doen,'
verklaarde Anton aan het eind van de avond.

Zo stond dan in de middag van zaterdag 12 mei om
16.00 uur de koffie klaar voor de bewoners van
Ruwaardstraat en het deel van de Kortfoortstraat
van de kruising tot aan de rotonde. Met wat erbij
natuurlijk, zelf gebakken door mensen uit de straat.
Al genietend van het lekkers breidde het gezelschap
zich snel uit en werd steeds diverser. Jong mixte
met ouder.
Het appartementencomplex vertegenwoordigde zich
met een tiental bewoners. De mensen van de
Ruwaardstaat stapten op die van de Kortfoortstaat af
en andersom. De naamstickers die de deelnemers
droegen, hielpen bij het onthouden van de
voornamen.
Hoewel de kinderen zich al prima met
stoepkrijt, schminken en spelen op het
Benadetteschoolplein vermaakten, was het
optreden van Abramo voor hen een
hoogtepunt. Door aan te sluiten bij de
Kinderkaravaan konden de jonge (en
trouwens ook de oudere) buurtbewoners de
goocheltrucs en stunts van deze acrobaten
bewonderen.
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De meeste bewoners waren
toen ook al tot de conclusie
gekomen dat er niet nog
eens twee decennia
overheen moeten gaan,
voordat er weer zo’n
ontzettend leuk buurtfeest
plaatsvindt.
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Dag van Bouw: N329 Weg van
de Toekomst doet mee!
van Vraagbaak namens ProRail, ProN329, provincie NoordBrabant en gemeente Oss
Zaterdag 2 juni is de Dag van de Bouw en de Weg
van de Toekomst doet mee! Dan vertellen we je
graag over de extra's van de N329. Hoe wordt die
gemaakt? En waarom is het de Weg van de
Toekomst? Van 10.00-16.00 uur laten we zien wat
er allemaal bij komt kijken als je een Weg van de
Toekomst bouwt!

Wat is er allemaal te doen?
In het informatiecentrum bekijk je de nieuwe
maquette, krijg je uitleg over de flowman, de
energieopwekkers en kunnen kinderen leuke
opdrachten uitvoeren.
Op de bouwplaats bij de Julianasingel en de
spoortunnel van ProRail vinden rondleidingen plaats
door de bouwkuip. Het nieuwe asfalt van de N329
staat vol met allerlei machines die nodig zijn om een
weg aan te leggen en we laten zien hoe we energie
uit asfalt halen.
Natuurlijk zijn er leuke attracties voor kinderen.
Hoe kom je daar?
Vanaf het informatiecentrum rijden busjes rond die je
naar de verschillende locaties brengen. Onderweg
kun je uitstappen voor een rondleiding of een andere
activiteit bekijken. Het adres van het
informatiecentrum is Paalgravenlaan 9, Oss.

Terwijl officieel de zomer nog moet beginnen,
is de Werkgroep Kerstmarkt al weer druk bezig
met de voorbereidingen.
Dit jaar wordt de Kerstmarkt gehouden op
zaterdag 8 december.
De Kerstmarkt zal in het teken staan van
'gezellig samen zijn'.
Naast de aanwezigheid van (kerst)kramen
zullen ook de Kerstman met zijn cadeautjes,
de arrenslee, de kinderboerderij, muziek,
gratis koffie/thee en glühwein, etc.
niet ontbreken.

De locatie van de Kerstmarkt is gewijzigd
ten opzichte van voorgaande jaren.
Voorheen werd de Kerstmarkt gehouden
bij de winkels gelegen aan de
Industrielaan/Titus Brandsmaplein.
Dit jaar heeft de werkgroep gekozen
voor een nieuwe locatie:
het plein behorende bij het
Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17.

Noteer de datum
alvast in uw agenda!
In de volgende editie van de Zuiderpost
volgt nadere informatie.
Namens Werkgroep Kerstmarkt,
Ellen Bloks

Kijk voor meer informatie op
www.n329wegvandetoekomst.nl.
ZUIDERPOST JUNI 2012
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Reünie
40 jaar
Reddingsbrigade
Oss
AFSCHEID VAN DIRECTEUR
BASISSCHOOL PIUS X
Beste mensen,
Na 38 jaar op Basisschool Pius X te hebben gewerkt
en ruim 41 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn
geweest, ga ik er een punt achter zetten.
Aan het einde van dit schooljaar neem ik afscheid
van 'mijn' school. In al die afgelopen jaren heb ik met
heel veel plezier mijn werk gedaan als leerkracht,
adjunct-directeur en de laatste 13 jaar als directeur.
Het is dan ook niet gemakkelijk om er ineens mee te
stoppen. Ik ga zeker alle fijne contacten missen die
ik heb gehad met kinderen, leerkrachten, ouders en
soms ook grootouders.
Er komen nogal wat
ouders met hun
kinderen hier op
school, die ik vroeger
zelf in de klas heb
gehad; mensen die
eenmaal gewend zijn
om in Oss-Zuid te
wonen, willen er vaak
niet meer weg.
Datzelfde gevoel
bekruipt mij nu ook –
het eigenlijk niet weg willen –, maar uiteindelijk zal
het toch een keer moeten gebeuren.
Ik wil dan ook iedereen bedanken voor alle fijne
contacten en voor alle hulp die is geboden om van
Basisschool Pius X een fijne school te maken voor
de kinderen en de leerkrachten.
Na de zomervakantie zal mijn werk worden
overgenomen door een meerhoofdige schoolleiding:
Frederique Welten-den Doop en Sandra van den
Berkmortel.
Meer informatie hierover kunt u vinden op onze
website www.piusxoss.nl onder het tabblad Ouders/
donderdagnieuws/nr.32, 10 mei 2012.
Met vriendelijke groet,
Jan van Doore,
Directeur Basisschool Pius X
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door Anne-Marie Seelen,
Reünie-commissie RBO

In het kader van haar 40-jarig bestaan houdt
Reddingsbrigade Oss op zaterdag 23 juni 2012 een
reünie voor (oud-)leden.
Bent u in het verleden lid geweest (of nog) van de
Reddingsbrigade en vindt u het leuk om
herinneringen op te halen?
Kijk dan voor meer informatie en aanmelden op
onze website www.reddingsbrigadeoss.nl.

Avondwandelvierdaagse 2012
Vanaf maandag 4 tot en met
donderdag 7 juni kunnen we
weer meedoen aan de
Avondwandel-vierdaagse in
Oss.
Als je daar ook zin in hebt,
geef je dan op. Dat kan door
een e-mail te sturen naar
Rens Klaassen:
rensklaassen
@yahoo.com.

Oproep oud-vrijwilligers
Maandagavondclub Oss
De Maandagavondclub
viert zondag 3 juni 2012
haar 50-jarig jubileum.
Op deze dag organiseren
we een groot feest voor
de leden van de club.
Ook wordt er een reünie
gehouden van oudvrijwilligers.
Bent u of kent u oud-vrijwilligers?
Meldt u dan aan via het secretariaat.
U krijgt dan nadere informatie toegestuurd.
Nollie Husson, 785634, nolliehusson@gmail.com
Annie Kuijpers, 401639, lcjmk@kabelfoon.nl
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Buitenspeeldag
13 juni 2012

Wijkagenten Oss
twitteren

In Oss-Zuid doen dit jaar 7 straten/buurten mee met
de Buitenspeeldag:
► De Danenhoef (Angelenweg 77a)
► Emmalaan
► Soestdijk (Irenelaan)
► Tulpstraat
► De Armada (Van Ghentstraat)
► Zuiderburen (Van Speijkstraat)
► Willem II laan
Veel speelplezier allemaal!

Beste wijkbewoners van
Oss-Zuid,
Op computergebied gaat
alles in een razend tempo.
Neem bijvoorbeeld de social media, zoals Facebook
en Twitter. Facebook heeft wereldwijd bijna 1 miljard
gebruikers. Als het een land zou zijn, was Facebook
na China en India het 3e land van de hele wereld.
Twitteren is inmiddels ook een bekend iets
geworden en wordt door veel mensen gedaan.
Informatie gaat in een razend snel tempo de hele
wereld rond. Ook bij de Nederlandse politie wordt
door steeds meer mensen 'getwitterd'. Binnen onze
regio twitteren steeds meer wijkagenten.
Onbekend maakt
onbemind: ik vond het
maar onzin en deed er
dus aanvankelijk niets
mee. Na een uitleg van
mijn jongste dochter ben
ik echter sinds 5 april als
wijkagent Oss-Zuid ook
gaan twitteren. Ik zie er
inmiddels de humor, maar
zeker ook de meerwaarde van in. Bij vermissingen
van personen of kinderen is het twitteren al
regelmatig een meerwaarde gebleken, ook in Oss
en omstreken.

Promotiefilm Maasland Gilde
Als gratis makelaar bemiddelt het Maasland Gilde in
kennis en ervaring. Om meer bekendheid te geven
aan haar vele activiteiten heeft Kees Dings,
freelance journalist en tekstschrijver, een
promotiefilm gemaakt. Daarin zijn op heldere wijze
een aantal sprekende activiteiten van het gilde op
beeld vastgelegd.
De promotiefilm wordt ondermeer gebruikt bij
evenementen en bijeenkomsten waaraan het
Maasland Gilde deelneemt. Uiteraard is de film ook
te zien op de website.
Zie: www.maaslandgildeoss.nl
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Ik heb in een maand tijd inmiddels al zo'n 200
'volgers', waaronder zelfs een lid van de Tweede
Kamer. Er zijn ook fanatieke 'volgers' met een eigen
website, die het twitteren door de wijkagenten op
hun website onder de aandacht hebben gebracht.
Hiermee worden veel mensen uit Oss bereikt.
Ik ben echter wijkagent voor Oss-Zuid, dus ik wil zo
veel mogelijk volgers uit de wijk hebben. Met een
twitterberichtje naar mij kunt u heel snel een verzoek
of een aandachtspunt uit de wijk onder mijn
aandacht brengen.
Ik ben te volgen als
WijkAg_OssZuid. Ik reken op
een hoop volgers uit Oss-Zuid
en als mijn 300e volger een
wijkbewoner uit Oss-Zuid is,
krijgt die persoon van mij een
rondleiding aan het
politiebureau, met koffie en een
chocoladebol!
Uw wijkagent,
Ben Post
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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 1e woensdag van de maand
Stadswandeling, Maaslandgilde, vanaf VVV-kantoor,
Spoorlaan, 14.00-16.00 uur, € 2,50 p.p.
Elke donderdag
Het Osse Inloophuis (HOI), Pinksterterp
(achter Paaskerk), Wethouder van
Eschstraat 165, 9.30-12.00 uur
Biljarten, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur (behalve
3e donderdag van de maand)
Kienen, grote zaal Zuidergebouw, 20.00-22.00 uur,
zaal open vanaf 18.30 uur
Elke 3e donderdag van de maand
Wandelen met Graag Gedaan! vanuit De Binnenstad,
10.00-12.00 uur, RIGOM, Leny Janssen of Anya van
Lieverloo, 653232
Bingo, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Regelmatig op donderdag
NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur:
21 juni, 16, 30 augustus, 13, 27 september,
18, 25 oktober, 8, 22, 29 november, 20 december
Elke vrijdag
Open inloopavond, Jongerencentrum 't Honk,
19.00-23.00 uur
Elke 2e zaterdag van de maand
Woord– en communieviering St. Jozefkerk, Titus
Brandsma Parochie, 18.30 uur
Elke 4e zaterdag van de maand
Familieviering St. Jozefkerk, Titus
Brandsma Parochie, 18.30 uur
Elke zondag
Viering St. Jozefkerk, Titus
Brandsma Parochie, 10.00 uur
Het Osse Inloophuis, Carmelzaal
Titus Brandsmaparochie, 14.3017.00 uur
Elke 2e zondag van de maand
Kinderviering St. Jozefkerk, Titus
Brandsma Parochie, 10.00 uur

ZUIDERPOST JUNI 2012

Vrijdag 1 juni
(Z)werftocht, RIGOM, Herperduin
Zondag 3 juni
50-jarig jubileum en reünie Maandagavondclub
Maandag 4 t/m donderdag 5 juni
Avondwandelvierdaagse, KAKO,
rensklaassen@yahoo.com
Donderdag 7 juni
Kunstwandeling, Maaslandgilde en K26,
Kruisstraat 26, 19.00 uur, € 2,50 p.p.
Wijkraadsvergadering, Buurthuis
Kortfoort, 20.00 uur
Dinsdag 12 juni
Instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers,
Vrijwilligerspunt Oss in samenwerking met NovadicKentron
Woensdag 13 juni
Buitenspeeldag
Donderdag 14 juni
Excursie Water wassen in Oijen, Diaconaal Beraad Titus
Brandsmaparochie, vanaf kerkplein, 12.00 uur (met fiets
of auto)
Zomermarkt 'Olympische zomerspelen', Basisschool
Pius X, 16.30-18.30 uur
Zaterdag 23 juni
30-jarig jubileum De Sportclub, terrein Maaslandcollege
Reünie 40-jarig jubileam Reddingsbrigade Oss
Zondag 24 juni
Zuid aan Zee
Fietstocht, CITO, Kloosterstraat 13, 10.00-18.00 uur
Donderdag 5 juli
Kunstwandeling, Maaslandgilde en K26, Kruisstraat 26,
19.00 uur, € 2,50 p.p.
Donderdag 2 augustus
Kunstwandeling, Maaslandgilde en K26, Kruisstraat 26,
19.00 uur, € 2,50 p.p.
Maandag 13 augustus
Uitstapje Rozenfestival Lottum, ANBO
september
Viering lustrum, ANBO
Donderdag 6 september
Kunstwandeling, Maaslandgilde en K26, Kruisstraat 26,
18.30 uur, € 2,50 p.p.
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Maandag 10 september
Informatiebijeenkomst Vormsel, St. Jozefkerk, Oude
Molenstraat 8, 19.30-20.30 uur
Zaterdag/zondag 22/23 september
Nationale Burendag
Buurtfeest Zeeheldenbuurt 1
Donderdag 11 oktober
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Donderdag 6 december
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Zaterdag 8 december
Kerstmarkt Oss-Zuid
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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

Titus Brandsmaparochie
Oude Molenstraat 8
5342GC Oss
telefoon: 622164
e-mail: algemeen@tb-parochie.nl
www.titusbrandsmaparochieoss.nl

WATER WASSEN. DAT DOEN ZE IN OIJEN.
Met deze constatering nodigt het Diaconaal Beraad
van de Titus Brandsmaparochie Ossenaren uit om
mee te doen aan de excursie naar de
Rioolwaterzuivering Oijen. Het bezoek is voorzien op
14 juni om 13.45 uur, maar omdat er een fietstochtje
aan vast zit, wil de groep om 12.00 uur vertrekken
van het kerkplein. Meerijden in een auto kan ook.
Een informatiefoldertje heeft de receptie van de
St. Jozefkerk aan de Oude Molenstraat 8, 622164.
Daar kan ook worden ingetekend. Kosten zijn er niet
mee gemoeid.

VORMSEL
In november zal in de Titus Brandsmaparochie 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 10 september van 19.30 tot 20.30 uur
in de St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8. Er is dan
ook de mogelijkheid voor uw kind om zich in te
schrijven voor het Vormsel. U bent met uw kind
(eren) van harte welkom!
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HET OSSE INLOOPHUIS
OOK IN DE VAKANTIE OPEN

Voor mensen die niet op
vakantie gaan, is Het Osse
Inloophuis ook tijdens de
vakantieperiode open!
Donderdagmorgen van 9.3012.00 uur in de Pinksterterp
(achter de Paaskerk).
Zondagmiddag van 14.30-17.00 uur in de
Carmelzaal (Jozefkerk).
Ook hebben we een aantal extra activiteiten
georganiseerd.
Pinksterterp
Op 7 juni kunt u koersbal komen spelen.
Op 5 juli komt er een reparatieteam naar de
Pinksterterp voor o.a. kleine kledingreparaties en
reparaties aan (elektrische) apparaten.
Op 2 augustus mandala tekenen onder deskundige
begeleiding.
Op 6 september gaan we jeu de boules spelen met
zachte ballen òf koersballen.
Carmelzaal
Op 24 juni kunt u komen koersballen.
Op 19 augustus kunt u komen bloemschikken. Er is
materiaal en deskundige begeleiding. Zelf een
(snoei)schaar meenemen is handig.
Op 16 september wordt er een bingo met prijzen
georganiseerd.
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W I J K I N F O R M A T I E
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