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Osse kankerpatiënten in Carré
Stichting Kanker in Beeld presenteert zondag
16 september in samenwerking met Koninklijk
Theater Carré het benefietconcert 'Oncofonie,
symfonie voor je leven'.
Koor Chaja Oss e.o. doet hier aan mee!

Vacature

Meer dan vijfhonderd betrokkenen, van
koffiejuffrouw tot artiest, leveren belangeloos hun
bijdrage aan deze eenmalige voorstelling.
Ook 26 kankerpatiënten van Koor Chaja uit Oss
staan op de bühne. Ze brengen samen met bekende
Nederlandse artiesten een ode aan het leven.
De opbrengst van het concert gaat naar stichting
Kanker in Beeld, die sinds 1997 creatieve en
beeldende expressie stimuleert voor mensen die
direct of indirect betrokken zijn bij de ziekte kanker.
Creatieve processen kunnen een intense innerlijke
kracht in mensen naar boven halen om de ziekte
emotioneel te verwerken.
Stichting Kanker in Beeld ondersteunt o.a. koor
Chaja. Want terwijl artsen zich volop bezig houden
met de lichamelijke behandeling, krijgen patiënten
heel wat emoties te verwerken.
Voor meer informatie:
stichtingchaja@live.nl
www.stichtingchaja.nl
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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
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Zuid aan Zee 2012 weer een succes
door Karin Ruijtenbeek

Het gesprek van de dag? Het weer. Zuid aan Zee
had dit keer te kampen met veel regen, vooral in de
ochtend. Dat maakte dat het wel even duurde
voordat het jaarlijkse evenement in het Zuiderpark
echt goed op gang kwam. Maar eenmaal droog, was
het een succes.

Na dit spektakel blaast de fanfare van Hartog nog
wat extra stemming erin met vrolijke muziek.
Ondertussen weet iedereen ook prima de weg te
vinden naar de versnaperingen en vinden frietjes en
suikerspinnen gretig aftrek.

Waar de mensen zich ′s morgens vooral in de tenten
amuseerden en de kinderen tijdens buien de
draaimolen in ′vluchtten′, is het ′s middags toch echt
te doen op het veld. Daar is een aantal
fanatiekelingen in het zand aan het voetballen. ′Het
was wat improviseren door een wat lagere opkomst
dan verwacht, maar nu kunnen we nog wat extra vrij
spelen,′ zegt één van de organisatoren van het
beachvoetbaltoernooi.

Wat verderop is een brandblusdemonstratie aan de
gang. Grote vlammen en heuse explosies maken het
een spannend geheel. Toch blijft de voorzitter van
de Wijkraad, Gerben Canninga, kalm.
Onverschrokken bedwingt hij het vuur met CO2.
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Nu de meeste regen voorbij is, zijn ook de kinderen
druk in de weer met spelletjes en laten ze zich
schminken of een tattoo zetten. Het allergrootste
succes is de bungee-trampoline. Hoewel er vier
bungee′s zijn, staat er steeds een rij. Ook Relano,
die in de buurt woont, wacht geduldig op zijn beurt.
Op de vraag of hij al eerder heeft kunnen springen,
antwoord hij: ′Zie je dat huis daar op de hoek? Zo
dichtbij woon ik: ik was hier als eerste!′ Hij kan er
duidelijk geen genoeg van krijgen.
Het eerder en meer bekend maken van Zuid aan
Zee heeft zijn uitwerking gehad, want uiteindelijk is
de opkomst best groot en zijn de bezoekers
enthousiast. De ′rapportage′ gedurende de dag op
Twitter en op de Facebookpagina van de Wijkraad
getuigen daar direct van. En wie later wil (terug)zien
hoe leuk het was, kan de site van de Wijkstichting
(www.ws-oss-zuid.nl) bezoeken voor een
fotoverslag.

Foto rechts:
Ad van Workum
werd nog even
extra in de
bloemen gezet
vanwege zijn inzet
in de afgelopen
jaren om van Zuid
aan Zee een
evenement van
formaat te maken.
Ad, bedankt!
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Rommelmarkt Zuidergebouw
door Mieke van der Putten

Op zaterdag 27 oktober wordt er voor de 4e keer een
gezellige rommelmarkt gehouden in het
Zuidergebouw. Andere jaren was het een gezellige
drukte. De spullen die verkocht worden, zijn
bijeengesprokkeld door de leden van de KBO
Kortfoort. Er staan geen commerciële kramen.
De rommelmarkt, die georganiseerd wordt door KBO
Kortfoort, is geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Entree en parkeren is gratis en voor een kopje koffie
of thee betaalt u € 0,50. Parkeerplaatsen zijn er
voldoende. De opbrengst van de rommelmarkt wordt
gebruikt voor activiteiten van KBO Kortfoort.

Wij spelen MŐLKKY
door Jacqueline Willemsen

PROTA zoekt coördinator
voor maatjesproject! (M/V)
(4-6 uur per week)
Het Platform Regio Oss
tegen Armoede, is op zoek
naar een enthousiaste,
integere, kundige
vrijwilliger die coördinator
wil zijn voor het
maatjesproject Er zijn voor
jou. In dit project worden
opgeleide vrijwilligers één
op één aan een gezin of
alleenstaande gekoppeld.
Doel is sociale uitsluiting vanwege armoede
voorkomen. Het maatje heeft een luisterend oor en
ondersteunt bij de administratie of het leggen van
sociale contacten.
Voor de functie van coördinator vragen we een man
of vrouw van tenminste 35 jaar.
Zijn/haar belangrijkste taken zijn het werven en
begeleiden van vrijwilligers, het werven van
deelnemers en het monitoren van de
maatjeskoppels. De coördinator wordt ingewerkt
door een professional en krijgt ondersteuning van
een administratief medewerker. Er wordt gezocht
naar een werklocatie in Oss.
Meer informatie:
www.vivaan.nl/oss/vrijwilligerspunt/vacaturebank
Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek neem
contact op met:
Ria van Nistelrooij, tel. 06-12878550,
rvannistelrooij@ziggo.nl
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Mölkky is op dit moment een nieuw buitenspel. Een
spel met 12 genummerde paaltjes en 1 werphout, de
Mölkky. Je bent winnaar als je precies 50 punten
scoort en met 2 of meer mensen kun je het al
spelen.
Een poos geleden speelde ik het met de gymclub en
we hadden zoveel plezier dat ik dacht: dat is iets
voor bij ons in de buurt.
Een datum is snel geprikt: zondag 12 augustus.
Samen met 5 anderen staan we die middag om
14.00 uur op het grasveld bij de flats. Het simpelste
spel is meestal het leukst en als we al even aan de
gang zijn, komt het competitiegevoel bovendrijven.
Het enige wat je moet doen, is gooien en liefst raak,
maar de Mölkky kan overal terechtkomen. En dat is
juist het leuke ervan. De zon schijn behoorlijk fel,
stoelen staan klaar en we spelen in de schaduw van
de bomen. We hebben nergens last van. Jack is
winnaar van het 1e spel.
De tijd is aan ons en
we schenken een
glaasje wijn en drinken
een flesje bier. Annie
gaat naar huis en komt
terug met chips en
tuccies; en Betsie haalt
worst uit de koelkast,
kortom gewoon heel
gezellig.
We beginnen weer met
een nieuwe ronde, en
ook deze wint Jack.
Het is hem van harte gegund, immers nieuwe ronde,
nieuwe kansen. Maar als hij het 3e en tevens laatste
spel ook wint, maakt hij de hat-trick. Dit vraagt om
revanche en we gaan oefenen… Wie doet er mee?
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Collage Buitenspeeldag 13 juni 2012
Traditiegetrouw deelden André van den Boogaard
en Jan de Munnik van Wijkstichting Oss-Zuid weer
ijsjes uit op alle deelnemende locaties in onze wijk,
te weten:
► De Danenhoef (Angelenweg 77a)
► Emmalaan (zie foto's linker kolom)
► Soestdijk (Irenelaan)
► Tulpstraat
► De Armada (Van Ghentstraat)
► Zuiderburen (Van Speijkstraat) (zie foto's rechts)
► Willem II
laan
Tot volgend
jaar!

Impressie
Emmalaan

ZUIDERPOST SEPTEMBER 2012

Impressie
Van Speijkstraat
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Bewoners Beheren Buurt
Bewoners Beheren Buurt
Dit nieuwe project geeft Osse inwoners de
mogelijkheid om samen met buurtgenoten te werken
aan de openbare ruimte in hun wijk. Bewoners
kunnen initiatieven aandragen om de buurt schoon
en heel te houden. Bijvoorbeeld geveltuintjes
aanleggen, schoonmaakacties houden of een
speeltuin onderhouden. Alle ideeën zijn van harte
welkom. Bewoners voeren zelf hun ideeën uit. De
gemeente Oss ondersteunt en faciliteert daarbij.
Kwaliteit eigen leefomgeving verbeteren
'Bewoners weten precies wat nodig is in hun buurt
en wat er beter of mooier kan. Zij hebben het
meeste belang bij de eigen woon- en leefomgeving.
Daarom geeft de gemeente bewoners graag de
ruimte en mogelijkheid om de openbare ruimte
structureel te beheren en onderhouden.
De gemeenteraad besloot in de programmabegroting 2012 experimenten op te zetten met eigen
beheer van openbare ruimte door inwoners. Want de
overheid moet steeds meer terugtreden naar
basistaken door de bezuinigingen. Door Bewoners
Beheren Buurt kunnen we tegen lagere kosten de
kwaliteit van de openbare ruimte behouden en zelfs
verbeteren in de buurten en wijken waar dat nodig
is. De gemeente blijft zorgen voor een bereikbare en
veilige openbare ruimte. Het beheer en onderhoud
van hoofdwegen en bomen blijft de gemeente ook
zelf onderhouden,' vertelt Reina de Bruijn,
wethouder Beheer Openbare Ruimte.
Hoe kunnen bewoners meedoen?
Alle ideeën zijn welkom, groot en klein.
Als het maar voor het beheer van openbaar terrein

is. Bijvoorbeeld speelveldjes, groenstroken, straten,
pleintjes en boomspiegels. Het kan zijn dat
bewoners alles zelf mogen doen of dat de gemeente
toch een deel van de taken blijft uitvoeren. Dat ligt
aan de omvang van de werkzaamheden. Meer
informatie en hoe bewoners een initiatief op kunnen
geven, staat op www.oss.nl/bewonersbeherenbuurt.

Eerdere en bestaande successen
De gemeente Oss kent projecten zoals wijkgericht
werken en BuurtwerkT. Veel Osse inwoners zijn al
actief in hun buurt met eigen beheer van groen en
schoonmaakacties. De zwerfafvalpakkers (ZAPpers)
ruimen samen regelmatig zwerfafval op.
De gemeente Oss werkt graag mee aan deze mooie
initiatieven.
Kijk voor meer informatie en het opgeven van een
initiatief op: www.oss.nl/bewonersbeherenbuurt.

Gerrit Arts,
bedankt!
door Ellen Bloks

De heer Gerrit Arts,
jarenlang secretaris en
beheerder van
'Buurthuis Kortfoort' heeft enige tijd geleden
aangegeven te stoppen met de activiteiten voor het
buurthuis. Tijdens de wijkraadsvergadering van
donderdag 7 juni jl. heeft de heer Canninga, namens
Wijkraad en Wijkstichting Oss-Zuid, de heer Arts
hartelijk bedankt voor de getoonde inzet.
Namens alle aanwezigen wenst hij de heer Arts alle
goeds toe voor de toekomst!
ZUIDERPOST SEPTEMBER 2012
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Kindervakantieweek in Oss-Zuid

Op zoek in het sprookjesboek
Tina Tonies, namens bestuur Kindervakantiewerk Oss-Zuid

Dit jaar was er ook weer Kindervakantieweek in OssZuid. We hadden het thema ′Op zoek in het
sprookjesboek′. Waarbij we met een Prins op zoek
zijn gegaan naar het juiste sprookje. De Prins was
namelijk uit het grote sprookjesboek gevallen toen
de verteller in slaap was gevallen. Samen met de
kinderen zorgden we ervoor dat we de Prins
gelukkig konden maken en dat hij weer terecht
kwam in het juiste sprookje van Assepoester.

Gelukkig kreeg de Prins het voor mekaar om met
Assepoester te dansen en samen zouden ze die
nacht weer terug gaan in het grote sprookjesboek.
En ze leefden nog lang en gelukkig!!!!
Helaas was toen alweer het einde gekomen van de
kindervakantieweek. Maar we gingen niet met lege
handen naar huis. De Prins en Assepoester hadden
voor alle kinderen nog een cadeautje. En voor alle
vrijwilligers was er die avond nog een klein feestje!
Iedereen bedankt en tot volgend jaar!!!!
We zijn begonnen met het bouwen van onze
kastelen zoals het er in sprookjesland uit had
gezien. Er werd druk getimmerd en later
geschilderd. Wat een kleurrijke bedoening!
Om erachter te komen waar de Prins thuis hoort,
waren er verschillende sproojesfiguren die langs
kwamen, zoals woensdag. Toen gingen we spel en
knutsels doen met Alice in Wonderland. Hup,
allemaal het konijnenhol in. Erg actief bezig geweest
met spelletjes. En met het mooie weer hebben we
gelukkig veel waterspelletjes gedaan!
Donderdag hebben we het spoor gevolgd van Hans
en Grietje, die vonden mekaar terug dankzij de
kinderen. Onderweg allerlei opdrachten gedaan. En
wij vonden het gouden muiltje van.... Dat wisten we
nog niet. Maar vrijdag was er een groot bal en dan
zou de Prins het gouden muiltje gaan passen.
Spannend!
Hier zijn we druk voor gaan oefenen en de mooiste
optredens werden gedaan. De Prins deed goed mee
en de verteller zorgde ervoor dat alles goed verliep.
Oh, wat was de Prins blij toen het gouden muiltje
eindelijk bij iemand paste. Dit bleek Assepoester te
zijn, maar die had niet zo'n aardige stiefmoeder.
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De kindervakantieweek: 'Leuk!'
Hoeveel kinderen er waren? 'Wel honderd!'
Wat het leukst was? 'Het verfgevecht.'
Verfgevecht? 'Ja, dan ging je een hut verven en
ineens ging iedereen met de verf gooien.'
Wat doe je volgend jaar? 'Dan wil ik wel weer naar
de Kindervakantieweek!'
Zeb heeft het heel goed naar zijn zin gehad.
Dieuwke ook. Zij maakte de mooie tekening
hierboven waar ook de springkussens op staan.
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Fietstocht Zeeheldenbuurt 1: Naar het land van Maas en Waal
door Thea Maasdijk en Jacqueline Willemsen

Een uitnodiging op de prikborden van de flats aan de
Karel Doormanstraat nodigt de bewoners uit om op
zaterdag 7 juli de fietsen tevoorschijn te halen om
samen te fietsen.
Thea en Jacqueline hebben een route uitgestippeld
en dit goed stil gehouden. Niemand weet waarheen
de tocht zal voeren, iedereen wil verrast worden.
Een lunchpakket in de fietstas, prachtig fietsweer en
hop daar gaan we…
De start is bij de 2e flat en daar gaat het in colonne
via de De Ruijterstraat-Trompstraat naar de
Industrielaan. We zijn met z’n 14′en, niet zo′n grote
groep, maar wanneer je verkeerslichten tegenkomt,
valt dit toch snel uiteen en moet je heel vaak op
ongunstige punten op elkaar wachten. Daarom
fietsen we langs de fabrieken – of wat er nog van
over is – richting Macharen.

We laten Oss al snel achter ons en de tocht voert
langs het kasteel van Oijen naar het pont om ons
naar de overkant te laten brengen. Het is inmiddels
bijna 12.00 uur: tijd voor de lunch.

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.

'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!
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Bij een picknicktafel gelegen aan de dijk zetten we
de fietsen aan de kant en Kitty pakte zowaar een
tafelkleed uit haar tas. We blijven in stijl. Tafelkleden
blijven echter nooit schoon en, ja hoor, ook hier gaat
er ice-tea overheen. Een belletje naar de
Tinnengieterij in Alphen en we mogen eerder komen
dan afgesproken. Op zaterdag is er weliswaar
niemand aan het werk, maar je kunt toch een goede
indruk krijgen hoe het proces verloopt en wat voor
mooie dingetjes ze maken van tin. Nog even koffie
en een stukje taart en na een bezoek aan de winkel
peddelen we richting Maasbommel. We slaan
voortijdig af om kersen te kopen bij de familie Strik,
overheerlijk zijn ze. Het lijkt erop dat we heel vaak
stoppen, maar bij het Anker is het zo uitnodigend dat
we ook hier een pauze inlassen.
Terug op de fiets hebben we de wind in de rug en
Maasbommel is niet zo ver meer. Daar gaan we
naar het Solex museum 'Warempel', vernoemd naar
het woordgebruik van een oud-meester van de
lagere school (nu basisschool). Naast diverse
Solexen ook allerlei oude huishoudelijke
gebruiksvoorwerpen, die menigeen nog bekend
voorkomen.
De middag is bijna voorbij en we keren huiswaarts.
Het pont brengt ons weer naar de overkant en terug
in Oss eten we gezamenlijk bij de Kookerij. Met de
buurtjes bij elkaar waren we in goed gezelschap.
Iedereen bedankt en tot een volgende keer!!
N.B. Degene die er niet bij was, maar wel graag mee
wil, mag mee de volgende keer…
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Nieuwe directie Basisschool Pius X

Even voorstellen…
Per 1 augustus 2012 is Jan van Doore van basisschool Pius X als directeur opgevolgd door een ′
meerhoofdige schoolleiding′. Deze uitdaging is aangegaan door Fréderique Welten-den Doop en
Sandra van den Berkmortel.
Bij een meerhoofdige schoolleiding worden directietaken verdeeld tussen twee directeuren, maar
blijven de scheidslijnen wel flexibel. Bij de verdeling wordt uitgegaan van ieders specifieke
kwaliteiten, waardoor een meerwaarde wordt beoogd. Beide directeuren blijven echter integraal
eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school.
Hierna zullen Fréderique en Sandra zich kort voorstellen.

Mijn naam is
Fréderique
Welten-den Doop,
ben 37 jaar oud
en geboren in Wijk
bij Duurstede.
Sinds 1991 woon
ik in Oss. Ik ben
getrouwd met
Paul Welten en
samen hebben
wij drie zoons,
Hugo van 8,
Lucas van 6 en
Rutger van 3 jaar
oud. Na mijn
Havo-examen te
hebben gehaald
op het TBL, ben
ik naar de PABO in ′s-Hertogenbosch gegaan.
In april 1997 ben ik afgestudeerd en kon ik direct
gaan werken op de Mgr. Bekkersschool in groep 7/8.
In september 1998 ben ik naar Daltonschool
De Polderhof gegaan en kreeg daar mijn eigen
kleutergroep. Na een jaar te hebben gedraaid,
kreeg ik de mogelijkheid om – naast het lesgeven –
tevens bouwcoördinator van de groepen 1-2 te
worden. Sinds augustus 2004 heb ik geen eigen
klas meer en ben ik mij volledig gaan richten op
managementtaken voor de gehele onderbouw van
De Polderhof. In de afgelopen jaren heb ik steeds
meer directietaken op mij genomen en ontstond het
idee om samen met mijn collega Sandra van den
Berkmortel voor een duo-directeurschap te gaan.
Sandra en ik werken al circa tien jaar met plezier
samen, hebben dezelfde visie op het onderwijs en
vullen elkaar goed aan. Wij zijn zeer verheugd dat
wij op de Pius X als duo-directeur zijn aangesteld.
Wij hebben er ontzettend veel zin in om samen met
het team, de kinderen en de ouders aan de slag te
gaan.
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Mijn naam is
Sandra van den
Berkmortel.
Ik ben 38 jaar oud,
getrouwd met
Vincent en ben
moeder van een
zoon Bo-Chan van
7. Ik woon in Oss.
In april 1996 ben ik
afgestudeerd aan
de PABO in
′s-Hertogenbosch.
Direct na het
behalen van mijn
diploma ben ik
begonnen als
leerkracht binnen
de SKBO. In mijn
eerste jaar heb ik als vervanger gewerkt binnen
diverse scholen, waaronder een langdurige
vervanging op basisschool Elzeneind. In schooljaar ′
97-′98 startte ik als groepsleerkracht met een eigen
groep 7 op Daltonschool De Polderhof. De jaren die
volgden, was ik groepsleerkracht in groep 7 en 8.
In 2002 volgde ik een middenmanagementopleiding,
waarna ik in 2003 als coördinator van de bovenbouw
aan de slag mocht. Ik combineerde deze functie en
stond op dat moment ook de helft van de week in
groep 6. Mijn werkzaamheden als bovenbouwcoördinator werden steeds verder uitgebreid met
directietaken en vanaf 2007 heb ik geen eigen groep
meer. Wel ben ik steeds één dag in de week blijven
vervangen in de verschillende leerjaren, wat ik met
erg veel plezier doe.
Fréderique en ik hebben de afgelopen jaren heel
veel samengewerkt, wat ons beiden zeer goed
bevalt. We hebben eenzelfde visie op onderwijs en
stellen binnen de schoolorganisatie dezelfde
prioriteiten. Ik ben blij om samen met Fréderique
directeur te zijn van basisschool Pius X.
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Aankondiging

KERSTMARKT
zaterdag
8 december 2012
De Werkgroep Kerstmarkt 2012
is inmiddels druk bezig
met de voorbereidingen
van deze gezellige markt.
De kerstmarkt zal plaatsvinden op
zaterdag 8 december 2012
en wel op een nieuwe locatie:
het plein voor het Zuidergebouw,
Oude Molenstraat 17.

Leerlingen ROC bouwen website
voor Tunnel van de Toekomst

PleasantPass
www.n329wegvandetoekomst.nl

Sociale veiligheid is een belangrijk uitgangspunt
geweest in het ontwerp van de fietstunnels.
PleasantPass bestaat uit een communicatiesysteem
waardoor het voor fietsers prettiger en veiliger wordt
in de fietstunnel.
De fietstunnel Singel 40-45 is
het meest hiervoor geschikt
en wordt daarom als primeur
in Nederland met dit systeem
uitgevoerd.
Leerlingen ICT uit het tweede jaar kregen de
opdracht een website te bouwen voor de Tunnel van
de Toekomst voor PleasantPass. Hiermee kunnen
de leerlingen de theorie omzetten naar de praktijk.
PleasantPass werkt als volgt: bij binnenkomst in de
tunnel komt er op een matrixbord in de kop van de
tunnelwand een interessante mededeling of vraag te
staan. Daarna volgt er een bijbehorend beeld en/of
kort geluid in de tunnel zelf. Aan het einde van de
tunnel staat op een tweede paneel aan een mast het
antwoord op wat daarnet is gezien of gehoord.

Gym u fit op maat!

Uiteraard bestaat de kerstmarkt o.a.
weer uit gezellige kerstkramen,
de Kerstman met zijn cadeau′s,
de arreslee, de kinderboerderij,
sfeervolle muziek,
warme chocolademelk en glühwein!
Noteer 8 december 2012 alvast
in uw agenda!
Namens Werkgroep Kerstmarkt,
Ellen Bloks
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De 'Gym u fit op maat'-groepen van RIGOM staan
onder leiding van een deskundige 'Meer Bewegen
voor Ouderen'-docente. Deze gymgroepen zijn
bedoeld voor mensen met lichamelijke beperkingen.
In de groepen wordt speciaal rekening gehouden
met ieders (on)mogelijkheden. Op een verantwoorde
wijze is er aandacht voor alle vormen van bewegen.
Er wordt gestart met een warming-up, gevolgd door
grondoefeningen en conditieoefeningen.
Het gaat niet alleen om de bewegingen, ook het
sociale contact is van groot belang!
Bent u nieuwsgierig en benieuwd of dit een activiteit
is die bij u past? In september gaan alle groepen
weer van start; kom vrijblijvend een bezoekje
brengen, we heten u van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen
met de afdeling cursussen en activiteiten van
RIGOM, tel. 653240.
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De Sportclub Oss:
jubileumviering en rommelmarkt
Terugblik op de feestdag

Rommelmarkt

Op zaterdag 23 juni heeft De Sportclub Oss haar
dertigjarig bestaan gevierd. Voor onze deelnemers
was er een circusthemadag. Het werd een heel
geslaagd evenement.

Evenals de vorige jaren wordt nu ook weer een
rommelmarkt georganiseerd

op zondag 2 september
van 10.00 tot 13.00 uur
op het trottoir aan de Vierhoeksingel in Oss.
De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd om
activiteiten voor deelnemers van De Sportclub Oss
te kunnen financieren. De Sportclub Oss geeft aan
mensen met een verstandelijke beperking de
mogelijkheid deel te nemen aan een aantal sporten.
Iedereen is welkom.

Het weer was fraai, de organisatie was in orde en
we hadden een geweldige inzet van vele vrijwilligers.
Er was veel belangstelling van ouders en
betrokkenen. De deelnemers hebben genoten.
Bovendien konden we beschikken over een
prachtige locatie met alle bijbehorende
voorzieningen. Die locatie was het sportveld van het
Maaslandcollege.
Foto′s van de feestdag worden op onze website
geplaatst en zijn daar te bekijken.
Zie: www.desportclub-oss.nl

Jongerensoos The Final Touch
laatste seizoen in Kortfoort

Zowel deelnemers als vrijwilligers kunnen zich
aanmelden om mee te doen bij de verkoop van de
spullen bij: Yvonne Loeffen, Vierhoeksingel 5,
5341PN Oss, tel. 06-45020826, e-mail:
yvonne.loeffen@xs4all.nl.

Zeeheldenbuurt 1 viert
Buurtfeest op 22 september
door Werkgroep Zeeheldenbuurt

1

Veel vertier, gezellige muziek, lekker bijkletsen,
heerlijk eten en drinken. Het zijn de vaste
ingrediënten van het Buurtfeest dat op zaterdag
22 september (Burendag) wordt gehouden op het
Piet Heijnplein.
Alle bewoners van de Zeeheldenbuurt 1 zijn er
welkom, want het feest wordt speciaal voor hen
georganiseerd. Dat is al voor de zevende keer.

Alle basisschoolkinderen zijn op de
oneven weken op vrijdagavond welkom in Buurthuis
Kortfoort.

Binnenkort vallen de uitnodigingen voor de
Burendag in de brievenbus. Daarin wordt een
uitgebreid programma aangekondigd dat zowel voor
de kinderen als de volwassenen interessant is. Om
uw nieuwsgierigheid alvast enigszins te bevredigen:
we maken weer een nieuw schilderij en er is een
loterij met mooie prijzen. Voor de kinderen zal een
grote midgetgolfbaan worden aangelegd, er is een
springkussen en men kan oud-Hollandse spellen
spelen. Er wordt muziek gemaakt door de Marshall
Brothers en natuurlijk is er weer een uitgebreide
barbecue. Genoeg voor een hele middag en avond
gezamenlijk plezier.

De avonden beginnen om 19.30 en zullen tot
22.00 uur duren.
Voor meer informatie kun je bellen: 06-20010645.

De organiserende Werkgroep Zeeheldenbuurt 1
rekent op weer meer bezoekers dan vorig jaar.
Houd zaterdag 22 september dus alvast vrij.

door Ferry Vullings

Vrijdag 31 augustus
gaan we beginnen
met het laatste
seizoen
jeugdavonden.
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KOFFERBAKVERKOOP
ZONDAG 2 SEPTEMBER 2012
10.00 – 16.00 uur

PAARDENSPORTTERREIN
AAN DE DOCFALAAN in OSS

Vele kinderactiviteiten, o.a.
PONYRITJES
Entree € 2,00 p.p.
incl. lot voor
loterij,
kinderen tot
10 jaar gratis
Gratis parkeren
Voor info:
0412-454195 / 06-30073250
(12.00-13.00 uur en na 17.00 uur)
of via drikken@hetnet.nl
of www.rsvdevrijestap.nl

Hulp online bij Aanzet
Vanaf 22 juni kan er 'gechat' worden met sociaal
raadslieden via de website van Aanzet.
Iedere vrijdag tussen 12 en 2 uur houden zij
spreekuur via internet. Iedereen kan dan terecht met
vragen op sociaal juridisch gebied, bijvoorbeeld over
toeslagen en uitkeringen, belastingen, sociale
zekerheid, enz. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk
ook met een afspraak op het gewone spreekuur
terecht (tel. 623880).
Het maatschappelijk werk van Aanzet houdt al
geruime tijd chatsessies op dinsdag-, woensdag- en
donderdagavond en op dinsdagochtend.
Aanzet houdt zich bezig met algemeen-, bedrijfs- en
jeugdmaatschappelijk werk, en met sociaal
raadsliedenwerk. Het werkgebied
bestrijkt de regio Oss, Uden en
Veghel.
www.aanzet.nu
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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

Brand
Brand
Brand
door Jacqueline
Willemsen

Op de 2e zaterdag van elke maand wordt het oud
papier opgehaald door SV Cito.
Pas geleden rijd ik met de auto door de
Industrielaan, en zie een rookpluim ter hoogte
van de Van Galenstraat. En inderdaad, in deze
straat staat een coniferenhaag in de fik.
Meteen wordt 112 gebeld voor de brandweer, maar
enkele buurtbewoners zijn gelukkig ook alert en
kunnen het vuur blussen met een tuinslang. Een
auto kan op tijd worden weggezet, en een caravan
staat vlakbij. Je moet er niet aan denken wat er nog
meer kan gaan branden.
Wat blijkt? Een doos met oud papier is onder de heg
gezet en aangestoken. Wie dat gedaan heeft, is
onbekend. Het zouden jonge kinderen kunnen zijn
geweest, want je mag ervan uitgaan dat
volwassenen dit niet doen.
Diezelfde volwassenen zetten wel het papier buiten!!
Dringend verzoek aan iedereen: Als u wilt dat het
papier opgehaald wordt, plaats het dan op tijd
buiten. En bent u te laat, haal het dan weer naar
binnen en wacht tot de volgende keer.
NR. 189 – PAGINA 12

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 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:
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, 14.30-17.00 uur
Elke 2e zondag van de maand
Kinderviering St. Jozefkerk, Titus Brandsma Parochie, 10.00 uur
Zondag 2 september
Rommelmarkt, De Sportclub , Vierhoeksingel, 10.00-13.00 uur
Kofferbakverkoop, RSV De Vrije Stap, Docfalaan, 10.00-16.00 uur
Maandag 3 september
Informatiemiddag over computercursussen, ANBO, Buurthuis
Kortfoort, 14.00 uur
Lezing over Bossche School door Jan Peterse, Carmelzaal,
St. Jozefkerk, Titus Brandsma Parochie, 19.30 uur
Woensdag 5 september
Viering lustrum met High Tea, ANBO, Oijen
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Donderdag 6 september
Koersbal, HOI, Pinksterterp, 9.30-12.00 uur
Bijeenkomsten ′Samenscholen rond de Schrift′ , St. Jozefkerk, Oude
Molenstraat 8, 14.00 tot 16.00 uur
Kunstwandeling, Maaslandgilde en K26, Kruisstraat 26, 18.30 uur,
€ 2,50 p.p.
Benefietconcert 'Oncofonie, symfonie voor je leven', Koor Chaja Oss
e.o., Koninklijk Theater Carré, 17.00 uur
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Maandag 10 september
Gezellige informatiemiddag over jaarprogramma 2012-2013, ANBO,
Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur
Openlucht verkiezingsdebat, FNV, Brabants Dagblad, Dtv, Walplein,
19.30 uur (ook live te volgen op Dtv)
Informatiebijeenkomst Vormsel, St. Jozefkerk, Oude
Molenstraat 8, 19.30-20.30 uur
Dindag 11 september
Viering lustrum met diner, ANBO, Amsteleindse Hoeve
Donderdag 13 september
Met bus naar 50plus-beurs, ANBO, Utrecht
Zondag 16 september
Bingo, HOI, Carmelzaal Titus Brandsmaparochie, 14.30-17.00 uur
Zaterdag 22 september
Nationale Burendag: Buurtfeest Zeeheldenbuurt 1
Donderdag 4 oktober
Lippenbalsem maken, HOI, Pinksterterp, 9.30-12.00 uur
Donderdag 11 oktober
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Dinsdag 16 oktober
Lezing over verantwoorde voeding, ANBO
Zondag 21 oktober
Irisvouwen, HOI, Carmelzaal Titus Brandsmaparochie,
14.30-17.00 uur
Zaterdag 27 oktober
Rommelmarkt, KBO Kortfoort, Zuidergebouw, 10.00-16.00 uur
Dinsdag 20 november
Lezing over de 7 wereldwonderen, ANBO
Donderdag 6 december
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Zaterdag 8 december
Kerstmarkt Oss-Zuid, plein Zuidergebouw
Maandag 10 december
Kerststukjes maken, ANBO
Dinsdag 18 december
Kerstviering, ANBO
Woensdag 9 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst, ANBO
februari
Jaarlijkse ledenvergadering, ANBO
Donderdag 7 maart
Lezing over Keizerin Elisabeth van Oostenrijk (Sissi), ANBO
Dinsdag 16 april
Gezellig uit eten, ANBO
Woensdag 8 mei
Dagje uit, ANBO
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Titus Brandsmaparochie
Oude Molenstraat 8
5342GC Oss
telefoon: 622164
e-mail: algemeen@tb-parochie.nl
www.titusbrandsmaparochieoss.nl

SAMEN BIJBELLEZEN
Donderdag 6 september beginnen we in de
St. Jozefkerk weer met de bijeenkomsten
'Samenscholen rond de Schrift'. Vanaf dan bent u
elke donderdag weer van harte welkom van
14.00-16.00 uur op de pastorie om het evangelie
van de zondag te lezen. Samen proberen we de
betekenis van de verhalen te ontdekken voor ons
dagelijkse leven. Iedereen kan meedoen,
bijbelkennis is niet nodig. Voor meer informatie kunt
u zich wenden tot Leon Teubner, telefoon 622164,
pastor.teubner@tb-parochie.nl.

VORMSEL! VORMSEL!! VORMSEL!!!
Eind november zal in de St. Jozefkerk 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. Er
is dan ook de mogelijkheid voor uw kind(eren) om
zich in te schrijven voor het Vormsel. Voor meer
informatie kunt u zich wenden tot Leon Teubner,
telefoon 622164, pastor.teubner@tb-parochie.nl.

BOSSCHE SCHOOL IN DE ST.-JOZEFKERK
In Oss staat een reeks boeiende bouwwerken, die
ontworpen zijn volgens de beginselen van de zgn.
Bossche School. Mede-grondlegger van deze
architectonische stijl was de Benedictijnse pater
Dom van der Laan. In Oss kwamen in die stijl de
Scheppingskerk aan de Constantijn Huygensstraat
en de Priorij Fons Vitae aan de Benedicuslaan tot
stand, maar ook markante gebouwen als
verzorgingshuis De Ruwaard (Ministershof), het
Waterschapsgebouw De Maaskant, het kantoor van
BrabantWonen en de Boerenleenbank aan de
Molenstraat. Daarnaast kleinere projecten en
tientallen woningen, zowel flats als villa’s.
Over deze markante bouwstijl zal een van de Osse
architecten die in deze stijl werkte, Jan Peterse, op
3 september om 19.30 uur een lezing houden in de
Carmelzaal van de St-Jozefkerk aan de Oude
Molenstraat. In de Jozefkerk is een bescheiden fotoexpositie ingericht. Jan heeft voor zijn pensionering,
samen met zijn partner Van Lieop, diverse BosscheSchoolprojecten ontworpen en gerealiseerd. In de
Jozefkerk is een bescheiden foto-expositie ingericht.
Elke Ossenaar, geïnteresseerde is in de stad, is
welkom.
Aanleiding voor het Bossche School-initiatief is een
– intussen volgeboekte – busreis van parochianen
naar o.m. Benedictusabdij Mamelis bij Vaals, die
door Dom van der Laan zelf is ontworpen.

FOTO'S FAMILIEVIERING
Wie wil een leuke foto opsturen met kinderen?
Kinderen die leuk spelen, lachen, elkaar helpen of
troosten, thuis of op vakantie. In de eerstvolgende
familieviering in de St. Jozefkerk, op zaterdag
24 september om 18.30 uur, laten we foto's zien op
de beamer. Stuur je foto (het liefst digitaal) op naar
de parochie: algemeen@tb-parochie.nl.

OP BEZOEK BIJ TITUS
Vind jij het leuk om te luisteren naar spannende
verhalen? Hou jij ervan samen met andere kinderen
te zijn? Spreekt knutselen en spelletjes doen je aan?
Kom dan 'Op bezoek bij Titus'.
Iedere tweede zondag van de maand is er tijdens de
dienst van 10.00 uur een viering voor kinderen in de
St. Jozefkerk. Kinderen vinden verhalen uit de bijbel
en over het leven van Jezus vaak erg boeiend.
Helaas zijn de teksten die in de diensten worden
voorgelezen te moeilijk voor hen. Daarom is er eens
per maand speciaal voor hen een eigen viering, met
eigen rituelen en ruimte voor de verwerking van
deze verhalen in de vorm van een knutsel- of doeactiviteit.
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HET
OSSE
INLOOPHUIS
Het Osse Inloophuis
(HOI) is open voor
iedereen die zin heeft
in een kop koffie of
een praatje.
Wanneer?
Elke donderdagochtend in de Pinksterterp, achter de
Paaskerk, van 9.30-12.00 uur en
elke zondagmiddag in de Carmelzaal van de
Jozefkerk, van 14.30-17.00 uur
In het najaar hebben we op een aantal data ook
weer bijzondere activiteiten. Te weten:
in de Pinksterterp hebben we op 6 september
koersbal en op 4 oktober het zelf maken van
lippenbalsem
in de Carmelzaal wordt er op 16 september een
bingo georganiseerd (met prijzen) en op 21 oktober
gaan we irisvouwen.
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W I J K I N F O R M A T I E

O S S - Z U I D

Gemeente Oss – Postbus 5, 5340BA Oss, 629911 – www.oss.nl
Wijkcoördinator Oss-Zuid: Frank van Lent, 629260, f.van.lent@oss.nl – aanspreekpunt voor gemeente, bewoners en Wijkraad
betreffende gemeentelijke taken gericht op de verbetering van de leefbaarheid in de wijk
Toezichthouder Openbare Ruimte: Johan van Nimwegen, 629892, 8.00-17.00 uur – controle van openbare ruimte, bewoners
aanspreken op ongewenst gedrag, meldingen doorgeven aan betrefffende instanties of gemeentelijke afdelingen
Gebiedsbeheerder gemeente Oss: M. Bovens, 629939
Balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving (BML): 629030, baliebml@oss.nl, 9.00-16.00 uur – voor alle vragen of meldingen betreffende
stoepen, wegen, verkeersinstallaties en verkeersborden, riolering, verlichting, groen, vijvers, buitenmeubilair, enz.

Stichting Vivaan – Postbus 329, 5340AH Oss, 647975 – www.vivaan.nl
Opbouwwerker Oss-Zuid: Leontine Jansen, leontine.jansen@vivaan.nl – praktische en inhoudelijke ondersteuning van bewoners,
buurtverenigingen, Wijkraad en Wijkstichting betreffende leefbaarheid en sociale samenhang in straat, buurt en wijk
Jongerenwerk Vivaan/Jongerencentrum ´t Honk: Palestrinastraat 6, 5344AA Oss, 646830, honk@vivaan.nl, www.honkoss.nl/
www.jchonkoss.hyves.nl
Steunpunt Vrijwilligerswerk Oss: Boterstraat 206, 5341KR Oss, 692080, info@steunpuntoss.nl

Politie Maasland – Postbus 90163, 5200MS 's-Hertogenbosch, 0900-8844 – www.politie.nl/Brabant-Noord/Districten/Maasland
Wijkagenten: Rudi van Berloo en Ben Post, 0900-8844, ben.post@brabant-noord.politie.nl, https://twitter.com/WijkAg_OssZuid – voor
alle zaken in de wijk die de politie aangaan, zoals criminaliteit, verkeersveiligheid, jeugdproblematiek, handhaving openbare orde,
kleinere milieuzaken, toezicht, surveillance en integraal buurtbeheer
Bouwvereniging BrabantWonen – Postbus 151, 5340AD Oss, 664911 – www.brabantwonen.nl
Sociaal beheer: Janet Govers, j.govers@brabantwonen.nl – voor huurderszaken op het sociale vlak, o.a. verbeteren van de
leefbaarheid in de buurt en ondersteunen van bewonersparticipatie
Rayonopzichter: Hennie Kouwenberg, h.kouwenberg@brabantwonen.nl
Wijkbeheerder: Dennis van Liempd, d.van.liempd@brabantwonen.nl
Huismeester: Ben van Schaik, b.van.schaik@brabantwonen.nl

Wijkraad Oss-Zuid – www.oss-zuid.nl; wijkraad.osszuid@gmail.com – schakel tussen gemeente en burger, geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan B&W over zaken betreffende de wijk, bevordering van leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners bij wijk
Data wijkraadsvergaderingen 2012: 8 maart, 26 april, 7 juni, 6 september, 11 oktober, 6 december
Voorzitter: Gerben Canninga, Kastanjelaan 47, 5342XL Oss, 06-27033853, gerben@canninga.nl
Vice-voorzitter: Meral Ilgen, Vogelkersstraat 1, 5342XP Oss, 06-18190234, m.ilgen1976@euphony.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, 856690, jacqueline.eekels@ziggo.nl; Manon Moers, Narcishof 11,
5342CV Oss, 06-33608555, manonmoers@live.nl; Koos Keen, Hescheweg 28, 5342CJ Oss, 06-54756610, kooskeen@live.nl

Wijkstichting Oss-Zuid – www.ws-oss-zuid.nl; info@ws-oss-zuid.nl – bevordering van leefbaarheid door samenwerking met
buurtbewoners en buurtverenigingen bij de organisatie van sociaal-culturele activiteiten voor jong en oud
Voorzitter: André van den Boogaard, Willem III-laan 15, 5342GL Oss, 626523/06-44376100, a.boogje@versatel.nl
Vice-voorzitter: Steef de Graauw, Van Obdamstraat 13, 5342VM Oss, 854299/06-54707285, sjadegraauw@home.nl
Penningmeester: Jan de Munnik, Industrielaan 47, 5342EV Oss, 622555, munnikoss@hetnet.nl
Secretaris en eindredactie Zuiderpost: Mia Keijzers, Kortfoortstraat 66, 5342AG Oss, 640953, info@ws-oss-zuid.nl,
zuiderpostoss@gmail.com
Leden: Ellen Bloks, Oude Molenstraat 19, 5342GA Oss, 623424, bloks.ellen@gmail.com (contactpersoon WS/WR); Betsie Jilesen,
De Ruijterstraat 12, 5342TN Oss, 658138/06-50964565, betsiejilesen@hotmail.com; Carla Pronk, Rozenstraat 27, 5342BA Oss,

TIP: BEWAAR DEZE PAGINA, DAN HEEFT U DEZE GEGEVENS ALTIJD BIJ DE HAND!
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 Kortfoort: voorzitter: Ton Bookelaar; penningmeester: Tiny van Berkel; secretaris: Mieke van der Putten; voor informatie: 0652479630, info@kbokortfoort.nl, www.kbokortfoort.nl
RIGOM: 653232, info@rigom.nl, www.rigom.nl, klussenhulp 653235, cursussen 653240
Stichting Maaslandgilde Oss e.o.: 653249, maaslandgildeoss@hetnet.nl
De Sportclub: secretariaat Henny Zopfi, Bourgondiëstraat 86, 5346RD Oss, 630608/06-53702051, h.zopfi@hccnet.nl,
www.desportclub-oss.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
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WEEKAGENDA
BUURTHUIS KORTFOORT

WEEKAGENDA
ZUIDERGEBOUW

Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342BH Oss,
636310 (b.g.g. 656010), www.buurthuiskortfoort.nl

Oude Molenstraat 17, 5342GA Oss, 06-52479630,
bezuid@hetnet.nl

Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester :
Beheerder
:
Bestuurslid
:

Voorzitter
: Tiny van Berkel
Secretaris/
Penningmeester : Mieke van der Putten
Bestuursleden : Ellen Bloks
Robbert van de Weerdhof

Sylvia Boerboom
Gerrit Arts
Joke Kuitert
André van den Boogaard
Riek van Uden

Maandag

Maandag
13.30-17.00
13.30-17.00
13.30-17.00
19.00-22.00

Ouderenvereniging Oss-Zuid
ANBO
Inloop computercafé
Fotoclub Focoss

Dinsdag

Dinsdag
13.00-17.00 Soos KBO St. Jozef

13.30-17.00 ANBO
13.30-17.00 Schilderclub 1
19.00-22.00 Handwerkclub Kortfoort

Woensdag
13.00-17.00 KBO Kortfoort

Donderdag

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

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

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

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

Vrijdag

Donderdag

13.00-17.00 Koersbal KBO Kortfoort

09.00-12.00 Werelddansen
13.30-17.00 ANBO
20.00-22.00 Openbare vergadering Wijkraad
(voor data: www.oss-zuid.nl)
19.00-22.00 NAH-café
(voor data: www.nah4us.nl)

Alle dagen
12.00-23.00 Turkse familiegroep
Het Zuidergebouw is voor iedere huurder de gehele week
geopend van 9.00-23.00 uur

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

COLOFON ZUIDERPOST
Redactie: Ellen Bloks, Karin Ruijtenbeek, Mia Keijzers
Redactieadres: Kortfoortstraat 66, 5342AG Oss
e-mail: zuiderpostoss@gmail.com
Foto's: o.a. aangeleverd door auteurs en organisaties en uit
fotoarchief wijkactiviteiten
Druk: Drukkerij Putters, Oss

De volgende Zuiderpost verschijnt in
december 2012

Kopijsluiting: 15 november 2012
ZUIDERPOST SEPTEMBER 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

NR. 189 – PAGINA 16

