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Presentatie nieuwe outfit 
OuderenVereniging Oss-Zuid 
door Auke Feitsma, secretaris OV Oss-Zuid 

In het kader van het 20-jarig jubileum van de 
Ouderenvereniging Oss-Zuid met haar residentie in 
het Buurthuis Kortfoort aan de Floraliastraat in Oss, 
zullen de competitiespelers van de afdeling 
Wedstrijdbiljart van de Ouderenvereniging Oss-Zuid 
in een geheel nieuwe uitrusting aantreden bij de 
competitie van Regiobiljart Oss. 

De OV Oss-Zuid speelt momenteel met 6 teams in 
de competitie van 
Regiobiljart Oss, een 
competitie met in totaal 
18 verenigingen met 
ca. 72 teams in 4 klassen, 
waarbij ieder team per 
seizoen ca. 34 wedstrijden 
dient te spelen. 

De presentatie van de nieuwe outfit van OV Oss-
Zuid vindt plaats op woensdag 12 december 2012, 
omstreeks 19:30 uur. De plaats van deze happening 
is het Buurthuis Kortfoort. 

Wij wensen iedereen  

PRETTIGE EN GEZELLIGE  

FEESTDAGEN  

en 

EEN VOORSPOEDIG, 

GELUKKIG, GEZOND, 

VROLIJK,  

KORTOM  

IN ALLE OPZICHTEN 

POSITIEF,  

2013! 

Ellen, Karin, Mia, 

Redactie Zuiderpost 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Beheerstichting Buurthuis,  
Wijkraad & Wijkstichting 

Traditioneel start ook 2013 
met de gezamenlijke 
Nieuwjaarsbijeenkomst van 
Beheerstichting Buurthuis 
Kortfoort, Wijkraad en 
Wijkstichting Oss-Zuid op 
donderdag 10 januari in het 
Buurthuis Kortfoort.  
Onder het genot van een 
hapje en een drankje kijken 
we nog even terug, maar 
toch vooral vooruit. 

 

Wilt u samen met ons het 
glas heffen op een 
voorspoedig 2013? Dan 
heten we u graag welkom op 
donderdag 10 januari vanaf 
20.00 uur in het Buurthuis. 



Op woensdag 12 september hebben we het 25-jarig 
bestaan gevierd van onze ouderendansgroep, 
samen met onze leden, een aantal oud-leden en 
genodigden. Wat was het een enorm gezellig feest!! 

We begonnen met een volksdansbal met allerlei 
dansen van heel in het begin, waaraan iedereen 
lekker kon meedoen. Daarna was er de huldiging 
van onze leden, met een feestlied, koffie met gebak 
en een gezellig samenzijn. 

Sinds de oprichting van 
onze groep in 1987 
hebben al heel wat 
mensen uit de Kortfoort 
(en uit andere wijken 
van Oss en zelfs van 
buiten Oss, o.a. uit 
Heesch, Berghem, 
Ravenstein) samen bij 
ons naar hartenlust 
gedanst. 

Jammer genoeg zijn er geen mensen van het 
allereerste begin nog lid. Maar een aantal leden zijn 
al héél lang enthousiaste volksdansers: Riek van de 
Camp al 22 jaar, Inie v.d. Akker en Corrie Linders al 
17 jaar en Wil Bos al 10 jaar. Verder hebben we op 
dit moment een mooie groep van 16 leden. 

Het leuke van volksdansen is dat iedereen tot op 
hoge leeftijd mee kan doen. Doordat we heel veel 
dansen samen in de kring uitvoeren, hebben we 
(met de handen vast) steun aan elkaar. Daardoor is 
het risico op vallen ook veel minder. Een vaste 
partner is niet nodig. 

We heten met recht 'wereld'-volksdansgroep, met 
dansen uit o.a. Israël, Roemenië, Hongarije, 
Engeland, Duitsland, Amerika, Griekenland en ook 
country-linedance. 

Na het geweldig fijne 25-jarig jubileum in september 
hopen we nog jaren lang door te gaan met onze 
volksdansen. 

Natuurlijk blijft er altijd de mogelijkheid om lid te 
worden van een van onze groepen. 

Waar en wanneer? 
Op dinsdagmorgen in 
Buurthuis 't Hageltje, 
Hagelkruisstraat 13, 
van 9.45-11.00 uur 

Op woensdagmorgen 
in Buurthuis Kortfoort, 
Floraliastraat 93, 
van 10.00-11.30 uur 

Op donderdagmorgen 
in Buurthuis Kortfoort, 
Floraliastraat 93, 
van 9.00-10.00 of 
van 10.00-11.00 uur 

Voor wie? 
Op dinsdag en 
woensdag voor alle mensen vanaf 55 jaar tot 100!!!!! 
Op donderdagmorgen speciaal voor mensen tussen 
40 en 60 jaar. 

Verdere informatie: docente Truus van Gisteren,  
� 627122. 

Foto's zijn te zien op www.ws-oss-zuid.nl. 
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Wereld/volksdansgroep voor ouderen   

TRIOLET viert 25-jarig bestaan  
door Truus van Gisteren, leidster Werelddansgroep Triolet  
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Samen eten?  
Ja, gezellig! 
door Leontine Jansen, Vivaan  

Kerstbrunch  

We hebben het plan om naast de 
Kerstmarkt ook een Kerstbrunch 
te organiseren in Oss-Zuid.   
Denkt u: 'Dat vind ik leuk!', meld 
u aan bij de Wijkstichting of bij 
Leontine Jansen, opbouwwerker 
van Vivaan.  

Onze ideeën zijn nog zo nieuw 
dat bij het ter perse gaan van 
deze wijkkrant nog niet alles 
bekend is. Maar denkt u: 'Dat is 
misschien wat voor mij,' dan 
horen wij dat graag. 

Samen eten met Kerstmuziek in 
een leuk aangeklede ruimte en 
dan vertellen we ook iets over het 
'Broodje Zuid' en 'Buur, wat maak 
je Menu'.  

Wij rekenen op uw komst, maar 
meld u wel graag even aan: 
e info@ws-oss-zuid.nl of 
leontine.jansen@vivaan.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broodje Zuid, dan kom je er eens uit! 

In 2013 gaan we starten met een 'Broodje Zuid' in 
Buurthuis Kortfoort. Eénmaal per week tijdens 
lunchtijd: zelf brood meenemen en dit samen 
opeten.*  

Vanuit Vivaan en de Wijkstichting wordt gezorgd 
voor de ruimte, een drankje en fruit. Verder 
maken we het samen gezellig.  

Vindt u dit een goed idee en wilt u meedoen? 
Geef dan uw naam en adres door aan:  
e leontine.jansen@vivaan.nl, � 06-14342859 of 
via de Wijkstichting, e info@ws-oss-zuid.nl. 

* Al enkele jaren vindt 'Broodje 
Ussen' plaats. De deelnemers daar 
zijn zo blij met dit intiatief dat zij 
willen helpen om dit ook in andere 
wijken op te zetten.  
In Oss-Zuid denken wij dat hier 
veel behoefte aan is. Dus we gaan 
dit verder uitwerken. Wij hopen 
echt in januari hier al mee te 
starten, dus geef uw naam door als 
u denkt: 'Dat is misschien wat voor 
mij.' Dan krijgt u bericht zodra we 
echt starten. 
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Zaterdag 8 december op parkeerterrein voor Zuiderge bouw 

Burgemeester opent Kerstmarkt  
van de Werkgroep Kerstmarkt 

De kerstmarkt van Oss-Zuid – waar u al uw medewijkbewoners kunt ontmoeten – vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 8 december van 10.00-16.00 uur in de Oude Molenstraat  op het 
parkeerterrein voor het ZUIDERGEBOUW.   
De opening van deze unieke markt geschiedt om 10.00 uur door niemand minder dan onze 
burgemeester, mevrouw Wobine J.L. Buis-Glaudemans. 

Deze Kerstmarkt wordt jaarlijks georganiseerd door 
Wijkraad en Wijkstichting Oss-Zuid  in  
samenwerking met  BrabantWonen en Vivaan. 
Het is ieder jaar opnieuw een leuke, plezierige markt 
voor groot en klein  

We plaatsen op het parkeerterrein voor het 
Zuidergebouw in de Oude Molenstraat een heel 
grote tent, waarin de kramen en attracties een plaats 
krijgen. De tent biedt beschutting tegen mogelijk 
minder aangename weersomstandigheden (regen, 
wind en kou) en wordt verwarmd. Daardoor is dit 
aangenamer voor zowel standhouders als 
bezoekers. 

De aanwezige Kerstman deelt cadeautjes uit aan de 
kinderen. Ook is er een arrenslee voor een gratis 
ritje door de buurt. En natuurlijk mag een Kerststal 
niet ontbreken. Een uitzonderlijk mooie, schitterend 
aangeklede Kerststal met levende dieren kunt u 
bewonderen. U zult versteld staan!!! 
Uiteraard wordt het geheel omlijst met stemmige 
Kerstmuziek. 

De bezoekers wordt gratis koffie, thee, 
chocolademelk en Glühwein aangeboden.  

De organisatoren van de Kerstmarkt 
vinden dat deze markt een afspiegeling is 
van Oss-Zuid en daarom worden alle hobbyisten, 
muzikanten en verenigingen, die nog niet 
deelnemen, opgeroepen om ook vertegenwoordigd 
te zijn hetzij met een kraam of met een optreden. 

Aanmelden kan bij Jacqueline Eekels, 
Industrielaan 30, � 06-22335529 of  
e jacqueline.eekels@ziggo.nl. 

We heten u graag welkom op onze Kerstmarkt in de 
mooiste en leukste wijk van Oss: Oss-Zuid!  

 

Sponsoring Kaal Masten 
door Jan de Munnik 

In de aanloop naar de Kerstmarkt onderzochten 
2 leden van de Werkgroep de mogelijkheden om het 
spandoek ter aankondiging van de Kerstmarkt op te 
hangen aan de voorgevel van het Zuidergebouw. Dit 
bleek echter een moeilijke opgave, vanwege ramen 
en uitbouw en bovendien mag er niet geboord 
worden in de muur.  

Om een oplossing voor dit probleem te vinden 
klopten we aan bij Kaal Masten. Een vriendelijke en 
behulpzame receptioniste verwees ons naar de heer 
Ronald van den Hurk. Hij luisterde naar ons verhaal 
en na overleg met de directie kregen we 
TWEE MASTEN CADEAU!!! Geweldig!!! 

Wijkraad en Wijkstichting Oss-Zuid zijn Kaal Masten 
heel dankbaar dat zij een lastig probleem voor ons 
opgelost hebben. 
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Kaarten bij CITO 
door Frans Boerboom 

Op zondag 13 januari 2013 
houden we weer een rik- en 
jokermarathon bij 
Voetbalvereniging CITO. 

Aanvang: 10.30 uur 
Aanwezig: uiterlijk 10.15 uur 
Einde: circa 16.00 uur 

Deelname per persoon: € 6,50, inclusief koffie/thee 
met iets lekkers bij binnenkomst 
In de pauze na 2 ronden gratis lunchpakket en kop 
soep 
Inschrijven vóór 6 januari in de kantine van 
Voetbalvereniging CITO, Kloosterstraat 13, 
5349AB Oss 
Geopend:  
dinsdag, donderdag en vrijdag 19.00-23.00 uur 
zaterdag en zondag 10.00-18.00 uur 
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Vijfsluizentocht Heikneuters 
door Simon van Veen, namens Bewonerscommissie 

Wij zijn op 8 september jl. met 20 mensen van onze 
flat met de Vijfsluizentocht mee geweest.  
Het was heel gezellig en we hadden heel mooi weer. 
De tocht was heel goed verzorgd, met goed eten en 
gezellige mensen.  
We hebben er dan ook van genoten. 

Inbraakpreventie in de wijk  
een uitnodiging voor u 
door Leontine Jansen, Vivaan  

Deze winter wil de Politie extra aandacht geven aan 
inbraakpreventie in Oss-Zuid. Dit omdat er de 
afgelopen jaren meer inbraken zijn geweest in de 
wijk. Daarom zal er op dinsdag 19 februari om 
19.30 uur  in Buurthuis Kortfoort  een thema-avond 
over inbraakpreventie worden gehouden. De avond 
wordt georganiseerd door Wijkstichting Oss-Zuid. 

Op deze avond zal 
een ex-inbreker, die 
de hele wijk bekeken 
heeft, aan de hand 
van voorbeelden uit 
Oss-Zuid aangeven 
waar zwakke plekken 
zitten en waar u op 
moet letten.  

Reserveer deze datum 
en kom naar Buurthuis 
Kortfoort. Dit wordt 
echt een hele leuke en 
leerzame avond.  

Daarna zal er vanuit de Politie ook nog een 
preventieactie plaatsvinden. Daarover zal op deze 
avond ook meer verteld worden en ook hoort u hoe 
u hieraan kunt meewerken.  

Wij hopen u te ontmoeten op 19 februari! 

GRATIS UITLEEN 2013   
door Annet Teunissen, www.annetteunissen.nl 

Beeldend kunstenaar Annet Teunissen is iedere 
eerste zondag van de maand aanwezig van 
13.00-16.00 uur (of op afspraak) 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. 

Wegens groot succes kan men ook in 2013 weer 
gebruik maken van deze stuntactie. Ontmoet elkaar 
in mijn Atelier!  
hARTegroet van Annet Teunissen  
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Geslaagde workshopavond  
door Leontine Jansen, Vivaan  

Ook vond men het fijn om nou eens te zien hoe 
Facebook en Twitter werken en eruit zien en wat de 
mogelijkheden zijn. Tefke van Dijk vertelde 
enthousiast hierover. Maar zij zei erbij: 'Ik ga het niet 
verkopen. Mensen moeten zelf de keuze maken of 
ze hiervan gebruik willen maken en hoe.' 

De workshop 
schminken kon 
helaas wegens ziekte 
niet doorgaan. Maar 
de Wijkstichting en 
Vivaan willen 
geïnteresseerde 
bewoners uit de wijk 
een cursus 
schminken van 
4  avonden 
aanbieden, onder de voorwaarde dat zij bereid zijn 
om 2 keer per jaar bij een buurtactiviteit te 
schminken.  
Als u dit ook wilt, kunt u zich aanmelden bij de 
Wijkstichting (e info@ws-oss-zuid.nl) of bij Vivaan  
(e leontine.jansen@vivaan.nl). 

Leuk was verder dat het bestuur van het Buurthuis 
Kortfoort en twee leden van de Wijkraad er ook bij 
waren.  
Het was heel gezellig en de deelnemers vonden het 
leuk om zo wat andere wijkbewoners te spreken. 
Hiervoor was dan ook volop gelegenheid na afloop 
van de workshops, onder het genot van een hapje 
en een drankje. 

Als we dit nog een keer gaan organiseren horen we 
graag van u over welk onderwerp of welke activiteit  
u een workshop zou willen zien in de wijk. Geef het 
door aan de Wijkstichting (e info@ws-oss-zuid.nl).  

Het was leuk en leerzaam en voor herhaling vatbaar. 
Dat was de conclusie van de deelnemers aan de 
eerste workshoppenavond georganiseerd door 
Wijkstichting Oss-Zuid en Vivaan.  

'Handig om te leren hoe het nou zit met de regels 
rond het organiseren van een activiteit in je eigen 
buurt,' vertelde een deelnemer na de workshop van 
Nynke Stein.  

In een andere workshop bleek het toch moeilijk om 
voor je medebewoners te bedenken wat zij ook leuk 
vinden, naast de standaard barbecue. Hier is 
eigenlijk veel meer tijd voor nodig en Hans Terwindt 
van TEROss wil hierbij graag helpen.  

Voor de ontspanning was er een workshop 
mozaïeken. Onder de inspirerende leiding van Alex 
van der Heijden werden heel mooie onderzetters 
gemaakt. Intussen vertelde Alex over verschillende 
toepassingsmogelijkheden tijdens buurt- en 
wijkactiviteiten.  



Kerende en geparkeerde auto's maken de 
Vianenstraat onoverzichtelijk en echt onveilig voor 
kinderen (en ouders) te voet en op de fiets. We 
hopen dus dat ook deze ouders – na onze 
persoonlijke uitleg op de actiedag  – niet meer de 
Vianenstraat inrijden. Kan men niet lopen of fietsen 
naar school, dan wordt geadviseerd bij het Golfbad 
(aan de voorkant of aan de achterkant langs het 
spoor) of op de hoek Palmstraat en Anemoonstraat 
te parkeren. De verkeerswerkgroep is, samen met 
de Wijkraad Oss-Zuid en de politie, in overleg met 
de gemeente om aandacht te vragen voor onze 
voorstellen om de schoolomgeving veiliger te 
maken. 

Publieksprijs voor actie 'Vianenstraat Veilig' 
Op basis van het aantal internetstemmen ('likes') 
heeft de actie 'Vianenstraat Veilig' de 3e prijs 
behaald in de publiekscampagne van 'Help Brabant 
mee op weg naar nul verkeersdoden'.  
De prijs is een bezoek aan de verkeerscentrale van 
Rijkswaterstaat. 

Kijk op de website www.nulverkeersdodenbrabant.nl 
of op de facebookpagina van deze Brabantse 
verkeersveiligheidscampagne voor meer informatie 
en een foto met alle prijswinnaars. 
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Actie verkeerswerkgroep NHJ-V: 

'Vianenstraat Veilig' 

door Ewoud Vink, Verkeersouder NHJ-V, www.nhj-v.nl/verkeer  

Op de frisse maandagochtend van 29 oktober organiseerde de verkeerswerkgroep van de Nutsschool 
Hertogin Johanna locatie Vianenstraat (NHJ-V) de actie 'Vianenstraat Veilig'. Deze actie is bedoeld om 
iedereen nog eens te wijzen op de parkeeroverlast die auto's in het doodlopende deel van de Vianenstraat 
veroorzaken bij het brengen en halen. Veel ouders parkeerden hun auto bij het Golfbad. Helaas zijn er nog 
altijd ouders die het doodlopende deel van de Vianenstraat inrijden.  

Zin in film  
De tijd nemen om een film te 
kijken die te denken geeft, 
wanneer doe je dat nu nog? 
We hebben het vaak erg druk en worden ook nog 
eens overspoeld door een veelheid aan informatie 
(o.a. via internet en social media). We worden 
omringd door steeds meer apparaten die steeds 
meer kunnen. Pas wanneer we te maken krijgen met 
een (onuitroeibaar) virus of een programmeerfout, 
dan voelen we ons ongemakkelijk. Wat kan een 
virus aanrichten? Kan een apparaat een eigen leven 
gaan leiden en onze wereld vernietigen?  

Over dit thema gaat 'I, Robot', de film die we 
vertonen op 14 december 2012 om 19.30 uur op Het 
Hooghuis, locatie Oss-Zuid, De Ruivert 5. De entree 
bedraagt € 5 inclusief koffie/thee in de pauze. 
Reserveren is nodig en dat kan voor 10 december 
2012 bij voorkeur via e filmavondoss@gmail.com (of 
� 06-17026323 op werkdagen tussen 18.00 en 
19.00 uur). 

'Zin in film' biedt je een waardevolle avond waarin de 
beleving van het film kijken wordt gecombineerd met 
het nadenken over onszelf en ons leven. Vóór de 
film is er een korte inleiding en na iedere film wordt 
er kort stil gestaan bij wat de film in ons oproept.  

De andere twee data van het filmseizoen 2012-2013 
zijn 25 januari en 8 maart 2013. 
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Wekelijks spreekuur in het Wijkpunt in het Zuidergebouw  

De wijkzuster: terug van weggeweest! 

door Anny van Nistelrooij en Monique Ringoir, Wijkteam 33404, Oss-Zuid 

Vanuit de regering komt de wens dat de wijkzuster weer terugkomt in de wijk. Maar eigenlijk is ze 
nooit echt weggeweest, zeker niet in Oss. 
Vanaf 2013 zal de Wijkzuster meer zichtbaar en bereikbaar gaan worden in Oss-Zuid. 

De Thuiszorgorganisaties willen dit initiatief samen 
mogelijk maken, in het Wijkpunt.  
Vanaf donderdag  
3 januari zijn we  
elke donderdag van 
11.00-12.00 uur 
aanwezig voor een 
inloopuur in het 
Wijkpunt in het 
Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17, ( 644640. 

Dit spreekuur is bedoeld voor bewoners van 
Oss-Zuid, cliënten van de thuiszorg, mantelzorgers 
en geïnteresseerden. 

Op dat moment is er een verpleegkundige vanuit de 
thuiszorg aanwezig en kunt u onder het genot van 
een kopje koffie of thee, uw vragen, mededelingen 
en ideeën aan ons kwijt. 

Hiermee hopen we ook een bijdrage te kunnen 
leveren aan de zelfredzaamheid van de bewoners. 

En werken aan het doel: dat bewoners zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen, op zo'n prettig 
mogelijke manier. 

 

We hopen op een goede opkomst 
en dat wij samen de beste 
oplossingen kunnen bedenken. 

We zien uit naar uw komst. 

Met vriendelijke groet, 
De Wijkzusters 
Anny van Nistelrooij en  
Monique Ringoir,  
Wijkteam 33404, Oss-Zuid,  
( 06-13788534 
(afwezig: op maandag) 

Gezocht 
enthousiaste en betrokken 

SECRETARIS 
(m/v) 

 

De werkzaamheden bestaan uit het deelnemen aan de vergaderingen, notuleren, postverwerking en 
deelname aan werkgroepen ter voorbereiding van wijk- en buurtactiviteiten 

Wijkstichting Oss-Zuid is een bewonersorganisatie die samen met buurtverenigingen en betrokken 
instanties de leefbaarheid bevordert door het organiseren en ondersteunen van sociaal-culturele 
activiteiten voor wijkbewoners van Oss-Zuid 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met  
André v.d. Boogaard (voorzitter), � 06-44376100, e a.boogje@versatel.nl of 
Jan de Munnik (penningmeester), � 622555, e munnikoss@hetnet.nl 
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Informatieavond 
Buitenspeeldag 
door Leontine Jansen, Vivaan  

Op dinsdag 26 februari is er een informatieavond 
over de Buitenspeeldag in Buurthuis 't Hageltje, 
Hagelkruisstraat 13,  19.30-21.30 uur. De avond is 
bedoeld voor iedereen die een Buitenspeeldag wil 
organiseren. 

Ook dit jaar mogen kinderen weer voor 1 middag 
veilig op straat spelen. Dit kan op de Landelijke 
Buitenspeeldag op woensdag 12 juni. Tijdens deze 
dag worden in heel Nederland straten afgesloten 
voor het verkeer. Kinderen krijgen op deze manier 
een echte speelstraat. Tevens is deze dag ook een 
protest tegen de gevaren in het verkeer die de 
kinderen in hun bewegingsvrijheid beperken.  

De Landelijke Buitenspeeldag wordt in de gemeente 
Oss georganiseerd door meer dan honderd 
straatcomités, in samenwerking met wijkstichtingen, 
de gemeente en Vivaan. Vivaan coördineert de 
vergunningsaanvraag, verzorgt de algemene 
informatievoorziening naar betrokkenen en de 
publiciteit en ondersteunt middels opbouwwerkers 
de straatcomités in wijken en kernen.  

Wilt u samen met bewoners uit uw straat dit jaar 
meedoen, dan bent u van harte uitgenodigd voor 
deze avond. Indien u zich tijdig aanmeldt, sturen wij 
u reeds vóór deze avond informatie en het 
vergunningsaanvraagformulier toe. U kunt dit 
formulier dan ingevuld meenemen en inleveren. 
De groepen die vorig jaar hebben meegedaan, 
ontvangen hiervoor automatisch een uitnodiging met 
vergunningsaanvraagformulier. Dit formulier kan 
binnenkort ook worden gedownload via 
www.vivaan.nl of www.oss.nl. 
Wij hopen u te mogen begroeten en samen met u 
een heel leuke Buitenspeeldag te organiseren op 
woensdagmiddag 12 juni 2013! 

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar 
aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact 
opnemen met Carla Bloks of Leontine Jansen van 
Vivaan, � 647975, e leontine.jansen@vivaan.nl.  

Burendag in de 
Zeeheldenbuurt 1 
door Jacqueline Willemsen 

Het is 22 september en Nationale Burendag. Alle 
vrijwilligers hebben weer hun best gedaan om de 
dag zo goed mogelijk voor te bereiden, de tenten in 
te richten en te versieren zodat het er feestelijk 
uitziet: klaar voor ontvangst van alle bewoners uit de 
Zeeheldenbuurt 1! 
Dit jaar komt een team van Douwe Egberts bij ons 
op bezoek. Ze bouwen een kraampje op en 
schenken liters koffie. Voor de kinderen is er een 
opblaasbare minigolfbaan, een luchtkussen en 
diverse oud-Hollandse spelletjes, waar ook de 
volwassenen mee spelen. Het nieuwe buurtschilderij 
is ook weer in de maak. Het krijgt een nieuwe plek 
bij de 1e flat in de Karel Doormanstraat. 

Halverwege de middag gaan Angelos, Stefanos, 
Talitha en Serr op zoek naar een diamant en ze 
vinden hem ook nog. Kinderen mogen poffertjes 
eten zoveel ze willen. Ze smaken goed, want er 
wordt gretig gebruik van gemaakt. Tegen vijf uur 
wordt het vlees gebracht voor de barbecue, voor 
zo'n ruim 100 eters. Het bbq'en gaat voorbeeldig, de 
hongerige buur hoeft niet lang te wachten, want de 
bakkers kunnen het goed bijbenen. Ook dit jaar is 
het weer goed verzorgd. 
De Marshall Brothers onderhouden het publiek met 
hun muziek en plotseling krijgen we zelfs een 
optreden van Dorien. Zij zingt een duet met een van 
de mannen. Verrassend mooi klinkt het. Tijdens de 
pauze worden er lootjes verkocht en verschillende 
mensen gaan met mooie prijzen naar huis. Later op 
de avond is het gezellig en warm bij het kampvuur. 
Aan alles komt een eind. Bedankt dat u er was: met 
z'n allen hebben we er een leuke dag van gemaakt!  
Voor wie foto's wil zien, kan kijken op de site van 
Wijkstichting Oss-Zuid: www.ws-oss-zuid.nl. 
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Geschenk voor 100 jaar BrabantWonen geschonken aan wijk 

Onmoetingsbankje voor Piet Heinplein 
door Janet Govers, BrabantWonen 

In 2011 vierden wij het 100-jarig bestaan van BrabantWonen met als thema ontmoeten.  
In het kader van dit feestelijke jaar heeft BrabantWonen van Hendriks Bouw en Ontwikkeling twee 
ontmoetingsbankjes cadeau gekregen. Eén van deze bankjes is geschonken aan uw buurt. Een 
buurt waar we beiden een positieve bijdrage aan hebben geleverd.  

Op 12 november jl. heeft 
BrabantWonen de bankjes 
officieel in ontvangst 
genomen. Sinds de oprichting 
van Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling in 1922 hebben 
beide partijen zo’n 60 jaar 
betrokkenheid met elkaar. 
Resulterend in zeker 6.000 
woningen die door de 
samenwerking van beide 
partijen gerealiseerd zijn.  

'Ontmoeting' was de rode 
draad in het jubileumjaar van 
BrabantWonen. Het verschil 
tussen wijken van vroeger en 
nu is erg groot. Gewone 
bankjes waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten verdwijnen 
steeds meer uit het 
straatbeeld. BrabantWonen en 
Hendriks hopen dat het bankje 
aan het Piet Heinplein een 
mooie ontmoetingsplek zal 
worden voor de omwonenden.  

Ontmoetingsbankje 
positief ontvangen 

door Jacqueline Willemsen 

Brabant Wonen bestond 
100 jaar in 2011 en wij 

krijgen een bankje.  
Het staat op het Piet 

Heinplein in de 
Zeeheldenbuurt 1.  
De goede gever is 
Hendriks Bouw en 

Ontwikkeling die de huizen 
en appartementen indertijd 

heeft gezet.  

Op een zonnige morgen 
loop ik met mijn hond en 

zie een paar bouwvakkers 
stenen losmaken uit het 

plein. 'Waar zou het voor 
zijn?' vraag ik me af.  

De post gaf uitsluitsel.  
Er wordt met behulp van 

een kraan een boom 
geplant, betonnen blokken worden neergezet en het 

geheel wordt de volgende ochtend afgemaakt. 

In eerste instantie denk ik:  
'Waarom kiezen ze voor een lichte variant steen, 

terwijl er in de directe omgeving veel gebruik 
gemaakt is van grijze en zwarte steen.'  

Maar toch is het een geheel, want de lichte steen 
komt ook terug in de kleur van de 

verdiepingsvloeren van de appartementen en bij de 
huizen in de Trompstraat zit aan de voorgevel een 

lichte betonnen 
rand. Gelukkig is 

er over 
nagedacht en ik 

vind dat het er 
mooi uitziet.  

En wanneer we 
Mölkky spelen 

kunnen we er ook 
op gaan zitten… 

Zaterdag 25 augustus 

Buurtdag Armada 
door Leontine Jansen, Vivaan 

Het was een gezellige dag daar op het terrein aan 
de Van Speijkstraat. Genoeg hulp bij de opbouw van 
de tent en verdere attributen.  
's Middags leuke kinderactiviteiten met maar liefst 
2 springkussens, één voor de grotere kinderen en 
één voor de kleintjes. Pannenkoeken bakken was dit 
jaar nieuw en een groot succes bij de kinderen, 
maar ook bij flink wat volwassenen.  
De organisatie was weer perfect. Er waren 
2 barbecues om iedereen naar wens te bedienen. 
Hier kon men een erg goede en uitgebreide maaltijd 
samenstellen. En er was gezorgd voor lekkere 
muziek erbij, zodat er uiteindelijk ook gedanst werd. 
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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, e frvanorsouw@home.nl 

Op vrijdag 28 december organiseert Het Osse 
Inloophuis (HOI) alweer voor de vierde keer  
'Tussen de Feesten'. Dit ongedwongen samenzijn 
tussen al de feestdagen door begint om 15.00 uur 
en eindigt rond 19.00 uur.  

Het samenzijn vindt plaats in de Pinksterterp, achter 
de Paaskerk, Wethouder Van Eschstraat 165. We 
beginnen met koffie, in de loop van de middag 
schenken we een drankje en daarna serveren we 
een eenvoudige maaltijd.  
Ook dit jaar komt het 
koor Picolomioss de 
feestvreugde 
verhogen. 

De toegang is gratis. 
Een vrijwillige 
bijdrage, indien 
mogelijk, is welkom. 

Voor meer info: Til van der Sanden, � 623002. 

 

HET  
OSSE  
INLOOPHUIS 
Verder is HOI 
natuurlijk ook open 
voor iedereen die zin 
heeft in een kop koffie 
of een praatjeop de 
vertrouwde tijden,  

te weten: 

elke donderdagmorgen 
9.30-12.00 uur in de 
Pinksterterp achter de 
Paaskerk en 

elke zondagmiddag 
14.30-17.00 uur in de 
Carmelzaal van de 
St. Jozefkerk. 

Bij voldoende belangstelling  in januari  

Start nieuwe yogagroep! 
Ouder worden betekent niet automatisch accepteren 
dat het lichaam achterblijft, maar het juist, zoals het 
door de yogadocenten wordt genoemd, te 
begeleiden en te onderhouden.  

Men is nooit te oud om yoga te beoefenen en het 
lichaam, dat toch langzamerhand wat strammer 
wordt, weer wat soepeler te maken, maar vooral 
bewuster te beleven. Yoga, een waardevolle 
techniek van inspanning en ontspanning. Er wordt 
geleerd ook wat afstand te nemen van eventuele 
kwalen of pijn en het ademproces te beheersen.  
Met de ontspanningsoefeningen die tijdens elke les 
voorkomen, wordt geleerd met aandacht het lichaam 
te verkennen en zo elke spier te ontspannen. 

Locatie:  Volksuniversiteit Oss  
Tijd:  woensdag 11.30-12.30 uur 
Kosten:  betaling in 2 termijnen van € 59  
  (30 bijeenkomsten) 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact 
opnemen met de afdeling cursussen en activiteiten 
van RIGOM: (� 653240.  
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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 
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 
Inloopuur Wijkzuster, Wijkpunt in Zuidergebouw, 11.00-12.00 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: 

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 

Vrijdag 30 november  
Lezing over Egypte door Tineke Peters, Maasland Gilde, 

De Binnenstad, 14.00 uur   

Zondag 2 december  
Concert Neva Ensemble, St. Jozefkerk, Titus Brandsma Parochie, 

15.00 uur 

Dinsdag 4, 11, 18 december  
Bezinning op weg naar Kerstmis, St. Jozefkerk, Titus Brandsma 

Parochie, 14.00-16.00 uur 

Donderdag 6 december  

Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Zaterdag 8 december 

Kerstmarkt Oss-Zuid, parkeerterrein Zuidergebouw, 10.00-16.00 uur 

Maandag 10 december  

Kerststukjes maken, ANBO 

Woensdag 12 december  
Presentatie nieuwe outfit biljarters, OuderenVereniging Oss-Zuid, 

Buurthuis Kortfoort, 19.30 uur 

Vrijdag 14 december  

'I, Robot', Zin in film, Hooghuis locatie Oss-Zuid, 19.30 uur 

Zondag 16 december  
Kinderthemabijeenkomst 'Kerstengel', St. Jozefkerk, Titus Brandsma 

Parochie, 15.30-16.30 uur 

Dinsdag 18 december  

Kerstviering, ANBO 

Zondag 23 december  
Kertsconcert kamerkoor Choeur d'Artist, St. Jozefkerk, Titus Brandsma 

Parochie, 15.00 uur 

Maandag 24 december  
Kerstavond, St. Jozefkerk, Titus Brandsma Parochie:  
Kleuterviering, 15.30 uur 
Familieviering, 17.00 uur 

Kerstavondvieringen, 19.00 uur en 21.00 uur 

Vrijdag 28 december  
Tussen de Feesten, HOI, Pinksterterp, Wethouder Van Eschstraat 

165, 15.00-19.00 uur 

Zondag 6 januari  
Driekoningen zingen, St. Jozefkerk, Titus Brandsma Parochie, 16.45-

19.00 uur 

Woensdag 9 januari  

Nieuwjaarsbijeenkomst, ANBO 

Donderdag 10 januari  
Nieuwjaarsbijeenkomst, Wijkraad & Wijkstichting Oss-Zuid en 

Beheerstichting Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Zondag 13 januari  

Rik- en kaartmarathon, CITO, kantine, 10.30-16.00 uur 

Vrijdag 25 januari  

Zin in film, Hooghuis locatie Oss-Zuid, 19.30 uur 

Dinsdag 29 januari  

Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

februari  

Jaarlijkse ledenvergadering, ANBO 

Dinsdag 19 februari  
Thema-avond Inbraakpreventie, Wijkstichting Oss-

Zuid, Buurthuis Kortfoort 

Dinsdag 19 februari  
Thema-avond Inbraakpreventie, Wijkstichting Oss-Zuid, Buurthuis 

Kortfoort, 19.30 uur 

Dinsdag 26 februari  
Informatieavond Buitenspeeldag, Vivaan, Buurthuis 't Hageltje, 19.30-

21.30 uur 

Dinsdag 5 maart  

Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Donderdag 7 maart  

Lezing over Keizerin Elisabeth van Oostenrijk (Sissi), ANBO 
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 Titus Brandsmaparochie 
 Oude Molenstraat 8 
 5342GC Oss 

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

TITUS BRANDSMA FAIRTRADE KERK  
De Raad van Kerken heeft aan de Titus 
Brandsmaparochtie het FairTrade-keurmerk 
toegekend. Op 28 oktober is de 'plaquette' 
FAIRTRADE KERK door burgemeester Buijs van 
Oss overhandigd en aan de St. Jozefkerk bevestigd. 

NEVA ENSEMBLE  IN DE ST. JOZEFKERK 
Op 2 december zingt het Neva Ensemble in de 
viering van 10.00 uur in de St. Jozefkerk aan de 
Oude Molenstraat 8 te Oss. Traditiegetrouw geeft 
het ensemble om 15.00 uur een concert. U bent van 
harte welkom, zowel in de viering als bij het concert. 
De leden van dit Russisch ensemble trekken in de 
wintertijd vier maanden door Nederland en proberen 
met optredens, collectes en CD-verkoop in hun 
onderhoud te voorzien.  

BEZINNING OP WEG NAAR  KERSTMIS 
Ook dit jaar zullen wij stilstaan bij de betekenis van 
het Kerstfeest: de geboorte van God in ieder van 
ons. We zullen lezen over de droom van Jozef, over 
het gesprek van de engel met Maria en over de 
ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Hoe spreekt 
God eigenlijk tot ons mensen en wat vraagt dat van 
ons horen? Wat vermag Zijn Woord als het 
binnenkomt in ons leven? We gaan hierover drie 
keer met elkaar in gesprek in de adventstijd van 
14.00-16.00 uur in de pastorie van de St. Jozefkerk. 
De data zijn: dinsdag 4, 11 en 18 december. 

De kosten bedragen (indien mogelijk) € 5 per keer. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het 
pastorale team, � 622164. 

KIND EN GELOOF 
Op zondagmiddag 16 december hebben we weer 
een bijeenkomst gepland voor jonge kinderen 
(tot 8 jaar) met hun ouders.  
Het thema van deze middag is 'de Kerstengel'.  
We komen van 15.30-16.30 uur op de pastorie van 
de St. Jozefkerk bijeen. We zingen een Kerstlied, 
luisteren naar het verhaal en gaan samen met de 
kinderen een engel maken. Tijdens het maken van 
de engelen willen we met de ouders apart wat 
nadenken over de betekenis van 'engelen in ons 
leven'.  
Wij verzoeken u vriendelijk, in verband met de 
organisatie, om u bijtijds op te geven. Wilt u daarbij 
ook aangeven met hoeveel kinderen u komt. 
� 622164 of e pastorteubner@tb-parochie.nl. 

KERSTCONCERT 
Op zondag  23 december zingt kamerkoor Choeur 
d'Artist, onder leiding van Mario Veldpape, een 
bijzonder kerstconcert in de St. Jozefkerk.  
Aanvang: 15.00 uur. 

Het concert begint met een Magnificat van Henry 
Purcell (1659-1695). Daarna volgt het Magnificat 
van Arvo Pärt uit 1989.  
Na een muzikaal intermezzo (orgel) wordt het 
Kerstverhaal gezongen: die Weihnachtsgeschichte 
van Hugo Distler (1908-1942). Hierin wisselen de 
verteller en het koor elkaar af.  

VIERINGEN KERSTAVOND 
Kleuterviering 
Op Kerstavond, 24 december, om 15.30 uur is er 
een Kerstkleuterviering met als thema: Kerstmis. 
We ontsteken de Adventskrans en het vijfde licht, 
het Kerstlicht. We zingen bekende Kerstliederen, 
we lezen het Kerstverhaal. Alle kinderen mogen 
verkleed komen. (Geen toegangskaartje nodig.) 

Familieviering 
Maandagavond 24 december om 17.00 uur is er een 
Familiekerstviering. We vieren de geboorte van 
Jezus en pater George vertelt ons waarom dat nou 
zo'n goed nieuws is! Samen met het jeugdkoor 
'De Titaantjes' maken we er een fijne viering van 
voor de hele familie. (Toegangskaart nodig .) 

Toegangskaarten 
Met Kerstmis willen gelukkig altijd veel mensen naar 
de Kerstviering. Ook dit jaar geven we weer 
toegangskaarten uit voor elke viering van de 
Kerstavond, zoveel als we plaatsen hebben, d.w.z. 
voor de vieringen van 17.00 uur (familieviering), 
19.00 uur en 21.00 uur. Kaarten voor de vieringen 
kunnen gratis worden afgehaald bij de receptie op 
maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur en 
13.30-16.30 uur, op vrijdag alleen 's ochtends.  

DRIEKONINGEN ZINGEN  
Zondag 6 januari 2013 gaan we weer Driekoningen 
zingen rondom de kerk met jonge en oudere 
koningen en herders. Iedereen is van harte welkom 
vanaf 16.45 uur. Er zijn verkleedkleren en lampions 
aanwezig, zodat iedereen verkleed kan meedoen. 
Als iemand liever muziek maakt, mag dat natuurlijk 
ook. Om 17.00 uur vertrekken we bij de kerk en daar 
zijn we om 18.30 uur weer terug voor iets lekkers. 
Om 19.00 uur is het afgelopen en hopelijk hebben 
we dan net zo genoten als vorig jaar. 

Na afloop krijgt ieder kind een snoepzak mee naar 
huis. Eventuele financiële giften gaan naar de 
stichting Musukwa Malawi, banknummer 
14.84.12.009, die gesponsord wordt door 
medeparochianen. Bent u niet thuis of heeft u liever 
geen bezoek, plak dan een briefje op de bel! 
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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, e 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, e 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, e 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, e honk@vivaan.nl, www.honkoss.nl/
www.jchonkoss.hyves.nl 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Oss: Boterstraat 206, 5341KR Oss, � 692080, e info@steunpuntoss.nl 

Wijkzuster – Anny van Nistelrooij en Monique Ringoir, Wijkteam 33404, Oss-Zuid, � 06-13788534 (afwezig: op maandag) 

Politie Maasland – Postbus 90163, 5200MS 's-Hertogenbosch, 0900-8844 – www.politie.nl/Brabant-Noord/Districten/Maasland 
Wijkagent: Ben Post, � 0900-8844, e 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, e 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, e h.kouwenberg@brabantwonen.nl 
Wijkbeheerder: Dennis van Liempd, e d.van.liempd@brabantwonen.nl  
Huismeester: Ben van Schaik, e b.van.schaik@brabantwonen.nl 

Wijkraad Oss-Zuid – www.oss-zuid.nl; e 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, e gerben@canninga.nl 
Vice-voorzitter: Meral Ilgen, Vogelkersstraat 1, 5342XP Oss, � 06-18190234, e m.ilgen1976@euphony.nl 
Secretaris: Jan Uijlen, De Ruijterstraat 17, 5342TN Oss, � 06-33832437, e j.uijlen@fontys.nl 
Penningmeester: Ellen Bloks, Oude Molenstraat 19, 5342GA Oss, � 623424, e bloks.ellen@gmail.com 
Leden: Jacqueline Eekels, Industrielaan 30, 5342EW Oss, � 856690, e jacqueline.eekels@ziggo.nl; Manon Moers, Narcishof 11, 
5342CV Oss, 06-33608555, e manonmoers@live.nl; Koos Keen, Hescheweg 28, 5342CJ Oss, � 06-54756610, e kooskeen@live.nl 

Wijkstichting Oss-Zuid – www.ws-oss-zuid.nl; e 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, e a.boogje@versatel.nl 
Vice-voorzitter: Steef de Graauw, Karel Doormanstraat 16a, 5342TL Oss, � 854299/06-54707285, e sjadegraauw@home.nl 
Penningmeester en waarnemend secretaris: Jan de Munnik, Industrielaan 47, 5342EV Oss, � 622555, e munnikoss@hetnet.nl 
Leden: Ellen Bloks, Oude Molenstraat 19, 5342GA Oss, � 623424, e bloks.ellen@gmail.com (contactpersoon WS/WR); 
Betsie Jilesen, De Ruijterstraat 12, 5342TN Oss, � 658138/06-50964565, e 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, e afd.oss@anbo.nl, www.anbo.nl/oss 
KBO Kortfoort:  voorzitter: Ton Bookelaar; penningmeester: Tiny van Berkel; secretaris: Mieke van der Putten; voor informatie:  
� 06-52479630, e info@kbokortfoort.nl, www.kbokortfoort.nl 
RIGOM: 653232, e info@rigom.nl, www.rigom.nl, klussenhulp � 653235, cursussen � 653240 
Stichting Maaslandgilde Oss e.o.: � 653249, e maaslandgildeoss@hetnet.nl 
 
De Sportclub:  secretariaat Henny Zopfi, Bourgondiëstraat 86, 5346RD Oss, � 630608/06-53702051, e h.zopfi@hccnet.nl, 
www.desportclub-oss.nl  
Fotoclub Focoss: www.focoss.nl 
Jongerensoos The Final Touch:  Ferry Vullings, � 06-20010645, e ferry.vullings@gmail.com, www.jongerensoosthefinaltouch.nl 
Scouting Titus Brandsma:  Els Jacobs, � 06-42754588, www.titusbrandsmagroep.org 
KinderVakantieWerk Oss-Zuid:  William van Oers, � 647259 



W E E K A G E N D A   
B U U R T H U I S  K O R T F O O R T  
Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342BH Oss,  
� 636310 (b.g.g. 626523), 
www.buurthuiskortfoort.nl 

Bestuurssamenstelling 
Voorzitter : Sylvia Boerboom 
Secretaris : vacature 
Penningmeester : Joke Kuitert 
Beheerder : André van den Boogaard 
Bestuurslid : Riek van Uden 

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

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

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

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

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

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

W E E K A G E N D A   
Z U I D E R G E B O U W  
Oude Molenstraat 17, 5342GA Oss,  
� 06-52479630, e bezuid@hetnet.nl 

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

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

Dinsdag 
13.00-17.00 Soos KBO St. Jozef 

Woensdag 
13.00-17.00 KBO Kortfoort 

Donderdag 
11.00-12.00 Inloopspreekuur Wijkzuster 
13.00-17.00 Soos KBO St. Jozef 
14.45-16.30 Ouderenkoor Toontje Lager 
20.00-22.00 Kienen KBO Kortfoort 

Vrijdag 
13.00-17.00 Koersbal KBO Kortfoort 

Alle dagen 
12.00-23.00 Turkse familiegroep 

Het Zuidergebouw is voor iedere huurder de gehele week 
geopend van 9.00-23.00 uur 
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De volgende Zuiderpost verschijnt in maart 2013 
 

Kopijsluiting: 15 februari 2012 

 
Redactionele richtlijnen 
Berichten van lezers, instellingen, verenigingen die betrekking 
hebben op of van belang zijn voor Oss-Zuid en zijn bewoners, 
zijn welkom. De redactie behoudt zich wel het recht voor om 
ingezonden berichten te redigeren en eventueel in te korten.  
De Zuiderpost plaatst uit principe geen commerciële  berichten 
of reclames. 

Bezorging  
Zuiderpost niet ontvangen? 
� 640953 (Mia) of e zuiderpostoss@gmail.com 

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


