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Kerstbrunch
door Leontine Jansen, Vivaan

Op de vrijdag voor kerst hebben ruim 50 mensen
samen een lekkere kerstbrunch meegemaakt.
De Wijkstichting heeft dit samen met Vivaan
georganiseerd zodat bewoners uit de wijk elkaar
konden ontmoeten. Zelfs wethouder Hoeksema
kwam nog even langs.
Een hele geslaagde morgen. Er is heel wat gepraat
en naar kerstmuziek geluisterd. Wat er over was, is
naar een gezin gegaan, dat heel weinig te besteden
heeft, zodat ook zij een mooi kerstonbijt konden
houden.
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Broodje Zuid,
dan kom je er
eens uit!!
door Leontine Jansen, Vivaan

Kom ook, we maken het
gezellig samen!
Iedere donderdag komen enkele bewoners bij elkaar
om samen te lunchen.
Van 12.15-13.30 uur in Buurthuis Kortfoort,
Floraliastraat 93.
We nemen ons eigen lunchpakket mee en eten dan
eens samen in plaats van iets te vaak alleen.
De Wijkstichting en Vivaan zorgen voor fruit en
drinken en blijven er ook vaak bij.
Je komt gewoon en je ziet ons vanzelf daar.
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Nieuw tenue voor biljarters
Ouderen Vereniging Oss-Zuid
door Karin Ruijtenbeek

Twaalf december was een belangrijke datum voor
de biljarters van Ouderen Vereniging Oss-Zuid. In
Buurthuis Kortfoort mochten zij die avond hun
nieuwe outfit voor het eerst zien en aanpassen.
Aan de koffie of genietend van een pilsje of wijntje
wachten de aanwezigen de presentatie van de
officiële start van de avond af. Zo gaat het bij de
vereniging. 'Het is één grote familie. De sfeer is altijd
goed,' zegt een biljarter. Op de vraag waarom er een
nieuwe outfit komt, antwoordt hij: 'Misschien hadden
ze geld over…?' En met 'ze' bedoelt hij het bestuur.
Gelukkig geeft voorzitter Rini van der Donk op dat
moment het woord aan secretaris Auke Feitsma, die
heel helder uitlegt hoe het nieuwe overhemd van de
sporters tot stand gekomen is. Dat doet hij pas nadat
hij zijn betoog heeft opgedragen aan Jo Bettgens en
Gerrit van Dinther. Zij waren het immers die de
vereniging in 1992 oprichtten. Zo'n 20-jarig jubileum
alleen al is natuurlijk een goede reden voor een
mooi pak.

nog actieve competitiespeler,
het eerste overhemd in
ontvangst.
'Wat een mooi hemd, hè?' zegt de biljarter, die
eerder nog niet zo overtuigd was van de noodzaak
voor een nieuwe outfit. Inderdaad, een overhemd
van goede kwaliteit met een prachtig logo. 'Strijken
zonder stoom, voorzichtig uitstrijken,' krijgen de
biljarters nog mee als tip. Aan het logo zal het niet
liggen; dat kan zo weer 20 jaar mee!
De eerste successen in de nieuwe outfit zijn in ieder
geval al geboekt. Vier spelers van Oss-Zuid hebben
zich geplaatst voor de finalewedstrijden van de
Persoonlijke Kampioenschappen van de Regio Oss
in mei. Een uitzonderlijke prestatie!

AANKONDIGING ZUID AAN ZEE 2013
door Ellen Bloks

Feitsma legt uit dat de nieuwe outfit nog niet zomaar
geregeld was. Problemen met de eerste leverancier,
op orde krijgen – dankzij het zorgvuldige beleid van
het allereerste bestuur – van de financiën, én een
nieuw logo laten maken!
Maar het is gelukt. Op 1 december waren de
overhemden klaar en voorzien van een mooi
geborduurd logo.
De oprichters van de vereniging zijn de eersten die
de 15000 borduursteken die het logo maken te zien
krijgen. Vervolgens neemt Jan Pennings, de oudste
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Op zondag 23 juni 2013 organiseren Wijkraad en
Wijkstichting Oss-Zuid, samen met BrabantWonen
en Stichting Vivaan, voor het vierde jaar het
evenement 'Zuid aan Zee'.
'Zuid aan Zee' is een evenement voor jong en oud
en vindt plaats in het Zuiderpark, gelegen aan de
Trompstraat/Industrielaan. Het park wordt op deze
dag omgetoverd tot een zandstrand met waterpartij
waar diverse activiteiten worden georganiseerd.
Alles zal in het teken staan van zee, strand,
tropische sferen, muziek, strandtent voor een hapje
en een drankje, beachvoetbaltoernooi, etc.
Ben erbij en noteer 23 juni 2013 alvast in uw
agenda!

NR. 191 – PAGINA 3

Carnaval 2013 op de Pius X school!!
door Monique Broeksteeg

Ook dit jaar was er weer een mooie
carnavalsochtend op de Pius X school in Oss-Zuid!
De kinderen kwamen vol enthousiasme en extra
'goed gemutst' naar school dit jaar, want als thema
had de Pius X 'Goed gemutst' zoals ook het thema
van Oss was dit jaar.
Iets na negenen kwamen Prins Edward en
jeugdprins Milan met hun gevolg onze school
bezoeken en openden onze carnavalsochtend.
De kinderen van groep 7 en 8 die meegedaan
hadden met het liedjesfestival, mochten hun liedje
nog een keer zingen en uiteraard hebben we met
alle kinderen een lange polonaise gelopen op ons
schoolplein!

met hun mooie versierde bolderkarren of als
loopgroep met daarin terug te vinden het thema
'Goed gemutst'. Dit keer sloot Hans Terwindt onze
optocht af met volop muziek en dat maakte de
optocht dit jaar compleet!
Er waren veel toeschouwers en op sommige
plaatsen was het langs de route mooi versierd en/of
klonk er zelfs muziek, onze dank aan de
buurtbewoners van Oss-Zuid!
De kinderen hebben genoten en uiteraard werden er
prijzen uitgereikt aan de mooiste wagens. In de
bovenbouw was de beker voor groep 6 van juf
Renée en in de onderbouw was de eerste prijs voor
de groep 4/5 van juf Monique. Knap gedaan!!
Op school aangekomen was er voor de kinderen
warme chocolademelk met wat lekkers en daarna
was het tijd om te hossen en te zingen! Na vele
malen 'Hobbelpaard' en 'Kuikentje Piep' mee te
hebben gezongen, gingen de kinderen om half één
al dansend de carnavalsvakantie in.
Wij als carnavalscommissie kijken terug op een
gezellige carnavalsochtend op de Pius X en voor
velen een mooi begin van carnaval 2013.
We kijken er alweer naar uit om het weer te mogen
organiseren in 2014!!

Meneer Piet de Koning werd door prins Milan
gehuldigd i.v.m. zijn 40-jarige jubileum. Ook was er
een medaille voor juf Arna van Leur, eveneens voor
haar 40-jarig jubileum, maar helaas was juf Arna niet
aanwezig om de medaille zelf in ontvangst te kunnen
nemen.
Om half elf ging onze optocht weer van start!
Voorop reed Mario Reijs met zijn blauw/geel
versierde wagen vol muziek, de kinderen volgden
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Zaterdag 8 december op parkeerterrein voor Zuidergebouw

Kerstmarkt 2012: warmte op een koude dag
door Karin Ruijtenbeek

Ondanks de kou en de andere locatie zit de sfeer er
goed in op de jaarlijkse Kerstmarkt op 8 december.
Meteen bij binnenkomst is het onthaal warm als een
dame van de KBO een mooi zelfgemaakt
kaarshoudertje aanbiedt.

De burgemeester kwam met de arrenslee, die later
rondjes reed met de kinderen uit de wijk. Zij ontstak
symbolisch de lichtjes van een kleine Kerstboom op
de Kerstmarkt, die dit jaar op het terrein voor het
Zuidergebouw werd gehouden. De grote Kerstboom
staat natuurlijk op zijn vertrouwde plek op het Titus
Brandsmaplein.

(foto Remco Faber)

De tinnegieter die aan het werk is, voegt met zijn
hete materialen nog wat toe aan de temperatuur en
vermaakt de kinderen: 'Zelf figuurtjes maken, dat
vinden ze prachtig.'
Een beetje warmte kan geen kwaad, want het is een
erg koude dag. Toch is er de hele dag goed aanloop
en is Jacqueline Eekels van de organisatie heel
tevreden: 'De opening vanmorgen door
burgemeester Buijs was erg leuk. Ze was heel
enthousiast en stelde zich voor aan alle
kraamhouders.'
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De Kerstman geeft kinderen cadeautjes,
krentenbollen en drinken worden uitgedeeld en
buiten in de stal ligt een lachende baby(pop) in een
kribbe tussen de geiten, schapen pony's én een
lama. Als dat geen hartverwarmende kerstsfeer is.
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Een avondje
Inbraakpreventie!

Sleutels gevonden in
uw brievenbus?

door Jacqueline Willemsen

door Leontine Jansen, Vivaan

Op dinsdagavond ging ik op de fiets
naar Buurthuis Kortfoort. De uitnodiging voor
Inbraakpreventie had gestaan in weekblad
De Sleutel en ik kreeg hem ook via de mail.
Voor mij is zoiets wel interessant, je kunt tenslotte
niet alles weten.
Een ex-inbreker zou de avond invullen. Hij begon te
vertellen hoe hij in het 'vak' verzeild was geraakt.
Waar het op neer komt, is van alle tijden. Weinig
echte aandacht voor elkaar zodat je als man/vrouw/
kind jezelf heel alleen voelt en om te overleven een
muurtje om je hart bouwt. Mij raakte het en het was
goed dat de zaal werd verduisterd voor de
presentatie, want anders zag iedereen mijn tranen.
Hij vertelde
dat hij
's middags
door onze
wijk heeft
rondgelopen
en overal
foto's had
gemaakt.
Schuurtjes
niet op slot,
waarin soms
wel hele
dure fietsen
stonden.
Hij zette de
fietsen op slot en gooide de sleutel in de brievenbus.
Poorten die open stonden en hij kon zo achter het
huis lopen waar ook altijd van alles staat. Hij kon op
zoveel plekken zomaar binnenkomen.
Jammer genoeg leven we in deze tijd waarbij het
niet meer vanzelfsprekend is dat wat van jou is, van
jou is en blijft van jou en voor mij geldt hetzelfde. We
moeten wel zelf bewust de moeite nemen onze
spullen te beschermen en ook vreemde mensen
gewoon laten weten dat je ze hebt gezien door HOI
te zeggen.
De boodschap was denk ik dat van de 10 inbrekers
er 8 gelegenheidsinbrekers zijn. Dit zijn mensen die
bij ons door de straten lopen en ineens een huis zien
waar ze zomaar naar binnen kunnen gaan, de boel
overhoop halen en waardevolle dingen meenemen.
En dan praten we nog niet eens over de emotionele
waarde.
We kregen tips en het was een avond voor herhaling
vatbaar.
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Op 19 februari is ex-inbreker
Evert Jansen 2 uren door onze
wijk gaan lopen om te zien hoe
goed men let op huis en
spullen. Hij heeft foto's gemaakt
en is in tuinen geweest en kon
zo huizen binnenlopen. En
niemand heeft de politie gebeld
of hem aangesproken.
Op de avond in Buurthuis Kortfoort liet hij de foto's
zien van vele fietsen die in de tuin of schuur staan
met de sleutels erin. Hij heeft de fietsen op slot
gezet en de sleutels in de brievenbus van de
betreffende woning gegooid, in de hoop dat dit de
eigenaren aan het denken zet.
De avond – met zeker zestig
aanwezigen – begon met een praatje
van wijkagent Ben Post. Hij vertelde dat
het aantal woninginbraken in 3 jaar tijd
met 300% is toegenomen en dat dit
vooral komt omdat het zo makkelijk is.
66 inbraken in een jaar, alleen in deze
wijk, is teveel. Ook riep hij iedereen op
om te melden als je iets verdachts ziet,
want alleen zo kan er wat aan worden
gedaan.
Evert Jansen, bekend van het TVprogramma 'De inbreker', gaf nog een
hele simpele maar duidelijke tip. Zeg
iemand die staat te loeren of foto's te
maken gewoon gedag. Dan is hij/zij
gezien en wordt het moeilijker om op die plek een
inbraak te plegen. Hij gaat dan liever weer een
stukje verderop.
De aanwezigen vonden het heel leerzaam wat Evert
allemaal vertelde en iedereen besefte wel dat we te
makkelijk zijn. Achterpoort niet op slot, keukendeur
open met de sleutels erin, en dan zelf elders in het
huis zijn. Zo maak je het iemand met kwade
bedoelingen wel heel gemakkelijk. Maar ook: de
bovenramen open en bij de buren in de open schuur
ligt een ladder of er staat een kliko los. Een inbreker
is zo binnen. Evert liet een filmpje zien waarin hij (op
verzoek van de bewoner) liet zien hoe hij binnen de
minuut boven in huis was en binnen twee minuten
buiten stond met een laptop en nog wat waardevolle
spullen van de eigenaar.
De wijkagent gaat door met vervolgacties in de wijk.
En u kunt meedoen aan deze acties en door zelf uw
spullen beter te beschermen.
(zie ook verslag hiernaast)
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Thema-avond Inbraakpreventie

Samen tegen inbrekers
door Ben Post en Ellen Bloks

Op dinsdagavond 19 februari jl. vond in Buurthuis
Kortfoort de voorlichtingsavond over veiligheid en
inbraakpreventie plaats. De sprekers van deze
avond waren onze wijkagent Ben Post en de exinbreker Evert Jansen, thans werkzaam als
voorlichter bij Stichting Veiligheid en Preventie.

zijn, schuren zijn niet afgesloten, fietsen staan niet
op slot, etc.

Uit het verhaal van Ben Post en Evert Jansen bleek
dat de hoeveelheid woninginbraken de laatste jaren
schrikbarend is gestegen. Voor onze eigen wijk OssZuid is er in drie jaar tijd – van 2009 tot 2012 – een
verdriedubbeling van de hoeveelheid woninginbraken te constateren. Waren er in het jaar 2009
nog 22 woninginbraken, in het jaar 2012 waren dat
er maar liefst 66. Door inspanning van verschillende
partijen zijn er wel steeds meer mensen opgepakt in
verband met woninginbraken. Waren dat in het jaar
2008 nog 10 personen, in het jaar 2012 zijn er in
Oss en naaste omgeving 50 personen aangehouden
voor betrokkenheid bij woninginbraken.

Samen tegen
inbrekers

Evert Jansen toonde door middel van een filmpje en
foto's aan, hoe gemakkelijk een inbreker een huis
binnendringt. De middag vóór de bijeenkomst heeft
Evert Jansen in enkele straten in Oss-Zuid
rondgelopen en hij heeft foto's gemaakt van
inbraakgevoelige situaties. Gebleken is dat mensen
soms erg slordig zijn: sleutels zitten nog in de
deuren, ramen staan open als de bewoners weg
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Let wel: een inbreker heeft maar enkele minuten
nodig om zijn slag te slaan!
Duidelijk is dus wel geworden dat de aanpak van
woninginbraken niet alleen een
taak is van politie en gemeente.
Tijdens de voorlichtingsavond is
erg duidelijk geworden dat
wijkbewoners zelf al veel kunnen
doen: goed hang- en sluitwerk,
sluit poorten en achterdeuren af
en laat geen waardevolle spullen
in het zicht liggen. Zet ook kliko's
niet in het zicht en zorg dat
ladders en trappen zijn
opgeborgen.

In navolging van
andere wijken in Oss,
worden in Oss-Zuid
ook acties 'Samen tegen inbrekers' georganiseerd.
Op dinsdag 19 maart zal een eerste avond
georganiseerd worden, waarbij door politie,
gemeente, BrabantWonen en wijkbewoners van
19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur een controle in de
wijk gedaan zal worden.
Op de voorlichtingsavond konden vrijwilligers zich na
afloop aanmelden bij de politie. Na het pakkende
verhaal van Evert Jansen waren er de nodige
aanmeldingen.
Heeft u deze avond gemist, maar wilt u wel een
bijdrage leveren aan veiligheid in uw wijk, dan kunt u
zich per e-mail aanmelden bij onze wijkagenten:
ben.post@brabant-noord.politie.nl en/of
niels.de.lange@brabant-noord.politie.nl
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Even voorstellen

Twee nieuwe secretarissen in functie
Wijkstichting Oss-Zuid
door Linda van Putten

Graag wil ik me even voorstellen: Mijn naam is Linda
van Putten en ik ben sinds het begin van dit nieuwe
jaar de nieuwe secretaris van de Wijkstichting.
Ik ben geboren en getogen in
Oss en alweer tien jaar
woonachtig in de Irenelaan. Ik
ben werkzaam als advocaat
familierecht bij Van Zandvoort
en Lauwen advocaten aan de
Molenstraat te Oss.
Ik heb drie kinderen en de
jongste is sinds een paar
weekjes ook naar school.
Het leek me leuk om wat meer betrokken te zijn bij
hetgeen speelt in de wijk en om wat nieuwe mensen
te leren kennen.
Inmiddels heb ik mijn eerste taken als secretaris ter
hand genomen en dat bevalt goed. Het is ook erg
leuk om te zien hoeveel verschillende mensen
betrokken zijn bij allerlei activiteiten die de wijk
aangaan en de mensen die er wonen.

Kinderkaravaan
weer van start
door Leontine Jansen,
Vivaan
Dit jaar gaan we vanuit
Vivaan samen met
buurtbewoners weer
maandelijks Kinderkaravaan-activiteiten organiseren in de
wijk. Iedere keer op een andere plek. nu – bij het drukken
van deze wijkkrant – is nog niet precies bekend wanneer
het gaat gebeuren. Houd hiervoor de website van de
Wijkstichting (www.ws-oss-zuid.nl) in de gaten.
Dit project komt voort uit het wijkplan Oss-Zuid en mag
wat langer doorgaan, om het budget helemaal in de wijk
te besteden.
In het kader van dit project hebben 4 vrouwen intussen
een schminkcursus gevolgd. Zij kunnen dus helpen om de
kinderen te schminken bij buurtactiviteiten.
Informatie via de Wijkstichting (info@ws-oss-zuid.nl) of
via leontine.jansen@vivaan.nl.
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Beheerstichting Buurthuis
Kortfoort
Ik woon in de wijk Oss-Zuid
(Seringenhof), ben getrouwd
met Wil en we hebben 1
dochter.
Tot eind 2009 ben ik als
managementsecretaresse
werkzaam geweest bij Organon/
MSD en nu op zoek naar een
nieuwe baan.
Via mijn contact met Sylvia Boerboom (voorzitter
Beheerstichting) ben gewezen op de openstaande
post van secretaris.
Ik heb in december kennisgemaakt met de overige
bestuursleden en de beheerder. Dit gesprek heeft
mij ertoe gebracht secretaris te worden van de
Beheerstichting.
Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren
aan het geheel.
Met vriendelijke groet,
Jolien Panneman

Nieuwjaarsbijeenkomst
Karel Doormanstraat
door Steef de Graauw

De Nieuwjaarsbijeenkomst was
goed georganiseerd. Het was
lekker warm en gezellig druk.
De drank vloeide rijkelijk.
Het eten was goed verzorgd door een van de
bewoners.
Kortom: het was heel gezellig en er was voldoende
animo.
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Nieuwjaarsbijeenkomst Beheerstichting Buurthuis,
Wijkraad & Wijkstichting
door Steef de Graauw, vice-voorzitter Wijkstichting Oss-Zuid

Op 10 januari hielden de Beheerstichting Buurthuis
Kortfoort, Wijkraad en Wijkstichting Oss-Zuid hun
jaarlijkse Nieuwjaarreceptie.
Nadat André van den Boogaard, voorzitter van de
Wijkstichting, de mensen had toegesproken met een
Nieuwjaarsgroet, zette hij enkele mensen met een
bloemetjes in het zonnetje wegens hun verdiensten:
Mia Keijzers voor haar inzet als secretaris bij de
Wijkstichting en Gerrit Arts voor zijn jarenlange inzet
als secretaris bij de Beheerstichting.

Ingezonden bericht
Nadien kon er een borrel of wat dan ook
gebruikt worden. Ook de lekkere hapjes
tussendoor lieten zich goed smaken. Verder
was er door de Wijkstichting gezorgd voor
een stukje gezellige muziek door de
Constellations Plus. Hierdoor kreeg de
avond een extra gezellig tintje.
Rond 22.30 uur stopte de muziek en ging
iedereen voldaan huiswaarts.

Hierbij wil ik iedereen die
medewerking heeft gegeven aan
de organisatie van de
Nieuwjaarsreceptie van harte
bedanken voor de geweldige
ambiance.
Alles was perfect geregeld. De
muziek geweldig, de bediening
zeer goed en de hapjes waren
heerlijk.
Met vriendelijke groeten,
Rinie van den Berg
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Zin in film
Na drie verschillende films
vertonen we op vrijdag
8 maart een documentaire.
Deze documentaire was afgelopen november te zien
op het IDFA. Volgend herfst-/winterseizoen komen
we met 'Zin in film' terug met weer vier verschillende
films die te denken geven.

Spelen op het plein van de
Bernadetteschool
door Karin Ruijtenbeek

Het speelplein van de Bernadetteschool is
opgeknapt. En hoe!

Alexandra
We kennen allemaal wel een gevoel van schaamte
over zaken waar we in ons leven niet zo trots op zijn,
waar we steken hebben laten vallen. Hoe gaan we
daar mee om? Hoe komt het dat het bij de een wel
goed komt en dat een ander het niet redt? Over dit
thema gaat de indringende documentaire
'Alexandra'.
Voor haar afstudeerfilm aan de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht zoekt regisseur Sarah Harkink
(1987) drie vriendinnen op, die samen met haar op
de gesloten meisjesafdeling (sector 'Alexandra') van
jeugdinrichting Harreveld zaten. Ze trekt schokkende
conclusies: met negentig procent van de meisjes die
er, zonder wetenschappelijke basis 'behandeld'
werden, gaat het niet goed. Harkink, opgegroeid in
een middenklasse gezin met zorgzame ouders,
kwam in Harreveld terecht wegens agressief gedrag.
Ze sloeg een politieagent, gebruikte drugs, werd
meermaals van school gestuurd, bedreigde haar
vader met een schaar. Dat lijkt nu allemaal lang
geleden en zelfs over iemand anders te gaan, maar
haar vriendinnen hebben de nare periode nog vers
in hun geheugen.
De documentaire vertelt een eerlijk, indringend
verhaal van liefde en onmacht. Zowel in het leven
van de vier vrouwen als van de professionals. De
film wordt vertoond met een inleiding en nagesprek.
Aanvang: 19.30 uur in Het Hooghuis, locatie OssZuid, De Ruivert 5. Entree: € 5,–, inclusief koffie/thee
in de pauze. Reserveren voor 4 maart 2013 bij
voorkeur via e filmavondoss@gmail.com (of
06-17026323 op werkdagen 18.00-19.00 uur).

Veel buurtbewoners van de Kortfoort hebben de
nieuwe speeltoestellen en bankjes misschien al
gezien. Maar weet iedereen in de omgeving van de
school ook dat daar door de kinderen van de buurt
gespeeld mag worden?
Wat afspraken op een rijtje:
♦ Buiten schooltijd kunnen kinderen van 4 tot
±12 jaar gebruik maken van het plein met alle
nieuwe toestellen.
♦ Buurtbewoners hebben de
sleutel van de poorten en sluiten
die rond 20.00 uur. Daarna mag
er niemand meer op het plein
(behalve wie gaat sporten in de
gymzaal of verbonden is aan school natuurlijk).
♦ Op het nieuwe grote speeltoestel mag geklommen
en gespeeld worden. Maar liever niet tegen de
glijbaan omhoog lopen of van de randen naar
beneden springen. En let op bij het gebruik van de
glijpaal: zorg dat je voorganger klaar is, voordat jij
gaat.
♦ Niet meer dan 2 leerlingen tegelijk op het
schommelnest.
♦ De losse schommels NIET rond draaien of over de
balk heen gooien zodat deze korter worden.
♦ Ga niet met meer dan vier op de grote wipkip.
♦ Houd alles netjes! Dus gooi afval in de prullenbak.
Heb je vragen?
Informeer op Ruwaardstaat 26 bij de familie Vink.
Veel plezier!
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Wijkraadsvergadering in kort bestek
door Ellen Bloks

Tijdens de wijkraadsvergadering van donderdag 6 december 2012 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de
orde geweest:
1) Er is vanuit het Waterschap een werkgroep
samengesteld in verband met het verbinden van de
waterloop aan de rand van Oss (Paalgraven) met de
vijvers in de wijk Ruwaard. Bij droogte komen deze
vijvers droog te staan waardoor stankoverlast
ontstaat. De werkgroep gaat onderzoeken of
verbinding mogelijk is via onder meer gedempte
slootjes. Aangezien met de aanleg van de N329
meer regenwater geloosd moet worden, zal ook dit
aspect worden meegenomen.

4) Er is een bijeenkomst geweest met uitleg over het
Makelpunt. Via de website www.oss.nl/makelpunt,
waarop vraag en aanbod staan vermeld, kunnen
organisaties, bedrijven en particulieren leegstaande
ruimten huren voor bijeenkomsten, feesten, e.d. Het
is een goed initiatief om onbenutte m2 te gebruiken.
5) Mevrouw Ilgen neemt afscheid van de Wijkraad.
Na zes jaar vindt zij het tijd om zich te richten op
andere activiteiten. De voorzitter bedankt haar voor
haar inzet en overhandigt haar, namens de
gemeente Oss, een gegraveerde vulpen.
Het volledige verslag van de Wijkraadsvergadering
vindt u op www.oss.nl en via de link op www.osszuid.nl.

2) Door Brabant Wonen en Hendriks Bouw zijn
bankjes geschonken.
3) Als dank heeft wethouder J. van Loon alle wijk- en
dorpsraden een kruiwagen met gereedschap
geschonken.

Bedankt, Meral
Eind vorig jaar heeft Meral Ilgen haar activiteiten in
de Wijkraad neergelegd.
Langs deze weg wil ik Meral hartelijk danken voor de
vele jaren dat ze de Wijkraad heeft versterkt met
haar ideeën en bijdragen.
Het was fijn werken met Meral die zich samen met
de collega's van Wijkraad en Wijkstichting heeft
ingezet om de buurt weer wat mooier te maken.
Organiseren kan ze als de beste!
Meral, we zullen je bijdragen missen, bedankt!
Gerben Canninga, voorzitter Wijkraad Oss-Zuid
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Pivot Park: waar draait het om?
door Karin Ruijtenbeek

Op 4 december was de officiële opening. Ik was
daarbij, want ik werk er. Mijn omgeving is blij voor
mij dat ik na de reorganisatie bij MSD, in het Pivot
Park mijn plek weer gevonden heb. Maar ze hebben
er ook vaak vragen over. Die probeer ik vanuit mijn
eigen ervaring te beantwoorden.
Hoe spreek je het uit?
Ook ik moest even wennen, maar inmiddels 'bekt'
het lekker: Pi-vut (fonetisch: PivƏt) Park, met de
klemtoon op de eerste lettergreep.
Waar staat de naam voor?
Pivoteren kende ik als term uit het basketbal. Dat je
mag draaien met een voet aan de grond. Draaipunt
dus. Dat spreekt me wel aan. We weten waar het
om draait. De basis is wetenschap en het werken
aan geneesmiddelen en alles wat er in het park
gebeurt, heeft daar op de een of andere manier te
maken.
Waar zit het nu precies?
Op het MSD-terrein. Daar zijn een aantal bestaande
gebouwen kantoor of lab van Pivot Park geworden.
Als ik uit mijn raam kijk, zie ik de Molenweg. Als we
een pauzewandeling gaan maken, lopen we voor
een broodje richting het Titus Brandsmaplein.
Grijpen we ergens op mis, dan zijn de winkels in de
buurt snel bezocht.
Wat voor bedrijven zitten er?
Zoals gezegd heeft alles met wetenschap en
geneesmiddelen te maken. Dat kan heel direct zijn
zoals bij bedrijven die in de labs proeven doen om
een nieuw geneesmiddel uit te vinden. In de
kantoorpanden van het Pivot Park zitten
serviceverlenende bedrijven. Het bedrijf waar ik
werk, Zwiers Regulatory Consultancy, regelt alles
wat te maken heeft met het verkrijgen van
toestemming om een geneesmiddel op de markt te
brengen met een goede bijsluiter.
Wie werken er?
Heel veel oud-Organezen! Behoorlijk wat
Ossenaren. Heerlijk om nog altijd zo dicht bij huis te
werken; binnen vijf minuten sta ik aan school om de
kindjes op te halen. Maar het is ook goed om te zien
dat bedrijven en werknemers zonder Osse
achtergrond de weg naar Pivot Park weten te
vinden.
Hoe is het om er te werken?
Ons bedrijf had ook op een andere plek kunnen
zitten, maar in Pivot Park kennen we de mensen en
kunnen we samenwerken aan een mooie toekomst.
Vanuit een vertrouwde basis. Ik heb het er naar mijn
zin: dat is waar het om draait!
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Bellen naar
vanaf 1 maart
via één nummer:

14 0412
Als u uw partner bent
verloren

Maatschappelijk Werk Aanzet
begint een nieuwe rouwverwerkingsgroep waarin je
op je eigen manier leert het verdriet en gemis een
plaats te geven op woensdagavond 20 maart van
19.00 tot 21.00 uur, De Misse 46, Uden. Er zijn
totaal 11 bijeenkomsten onder begeleiding van twee
maatschappelijk werkers. Informatie en aanmelden
kan bij Cocky van Ravensteijn-van Oers en Simone
Hendriks via
0413-253900. Zie ook:
www.aanzet.nu.

Vakantieweek Rode Kruis Maasland
van 23 t/m 28 september 2013 in Valkenburg.
Info:
462382. Iedereen die voor deze aangepaste
vakantie in aanmerking wenst te komen, kan zich
vóór 16 april 2013 schriftelijk aanmelden bij:
Hilde Dooremalen, vakantiecoördinator Rode Kruis
Het Maasland, Maasbommelsestraat 8, 5366AE

Megen of e hildedooremalen@gmail.com.

Cursus 'Omgaan met dementie'
Start op woensdag 6 maart 14.00-16.00 uur én van
19.00-21.00 uur in het kantoor van RIGOM (Anton
Jurgenshuis) Schadewijkstraat 6. 6 bijeenkomsten
(om de twee weken) en na een half jaar nog een
terugkombijeenkomst. Kosten: € 15,– (inclusief
cursusmap en koffie). Info en/of aanmelding: Eef
Rubbens
653233, e erubbens@rigom.nl.

RIGOM informatiegids voor senioren
Een praktische wegwijzer voor ouderen en mensen
uit hun omgeving. Af te halen bij het RIGOM kantoor,
Schadewijkstraat 6 of bij het gemeentehuis, afdeling
NR. 191 – 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
Inloopuur Wijkzuster, Wijkpunt in Zuidergebouw, 11.00-12.00 uur
Broodje Zuid, lunchbijeenkomst, Buurthuis Kortfoort, 12.15-13.30 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
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Dinsdag 5 maart
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Woensdag 6 maart
Start cursus Omgaan met dementie, RIGOM,
Schadewijkstraat 6, 14.00-16.00 uur en
19.00-21.00 uur
Donderdag 7 maart
Lezing over Keizerin Elisabeth van Oostenrijk (Sissi), ANBO
Vrijdag 8 maart
Zin in film, Hooghuis locatie Oss-Zuid, 19.30 uur
Maandag 11 maart
Dementie en een waardig levenseinde, Alzheimer Café Oss-Maasland,
De Binnenstad, St. Barbaraplein 6, 19.30-21.30 uur
Dinsdag 19 maart
Controleronde 'Samen tegen inbrekers', 19.00-21.30 uur (zie pagina 7)
Woensdag 20 maart
Start Rouwverwerkingsgroep, Aanzet, De Misse 46, Uden, 19.0021.00 uur
Maandag 8 april
Dementie en rechtsbescherming, Alzheimer Café Oss-Maasland,
De Binnenstad, St. Barbaraplein 6, 19.30-21.30 uur
Dinsdag 16 april
Gezellig uit eten, ANBO
Woensdag 8 mei
Dagje uit, ANBO
Maandag 13 mei
Een kijkje in de keuken van het wetenschappelijk onderzoek,
Alzheimer Café Oss-Maasland, De Binnenstad, St. Barbaraplein 6,
19.30-21.30 uur
Dinsdag 14 mei
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Maandag 10 juni
Film 'Ik ben altijd dicht bij je', Alzheimer Café Oss-Maasland,
De Binnenstad, St. Barbaraplein 6, 19.30-21.30 uur
Woensdag 12 juni
Landelijke Buitenspeeldag
Zondag 23 juni
Zuid aan Zee, Zuiderpark
Dinsdag 25 juni
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Dinsdag 10 september
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur
Zaterdag 28 september
Burendag
Dinsdag 22 oktober
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort,
20.00 uur
Zaterdag 7 december
Kerstmarkt Oss-Zuid, parkeerterrein
Zuidergebouw, 10.00-16.00 uur
Dinsdag 10 december
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort,
20.00 uur
Woensdag 28 mei 2014
40-jarig bestaan Wijkstichting Oss-Zuid
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Titus Brandsmaparochie
Oude Molenstraat 8
5342GC Oss
622164
e algemeen@tb-parochie.nl
www.titusbrandsmaparochieoss.nl

OP WEG NAAR PASEN
Ook dit jaar bereiden wij ons in de vastentijd voor op
het Paasfeest. Traditioneel wordt rond Pasen
gelezen uit het Bijbelboek Hooglied. Het is een boek
waarin de liefdesvereniging tussen God en mens
verteld wordt aan de hand van de menselijke
liefdesrelatie.

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

Marc Chagall heeft dit Bijbelse liefdesverhaal
prachtig verbeeld in vijf raadselachtige schilderijen.
Wij zullen op vijf middagen samen het Hooglied
lezen en de schilderijen van Chagall bezinnen op
hun betekenis voor ons eigen leven. De volgende
bijeenkomsten zijn op dinsdag 5, 12 en 19 maart
2013 in de St. Jozefkerk, 14.00-16.00 uur.
Info: Leon Teubner, e pastor.teubner@tb-parochie.nl
HOI is open voor iedereen die zin heeft in een kop
koffie of een praatje op de vertrouwde tijden,
te weten:

HET
OSSE
INLOOPHUIS
ZUIDERPOST MAART 2013

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.
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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

14 0412 – www.oss.nl
Wijkcoördinator Oss-Zuid: Frank van Lent,
14 0412, 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):
14 0412, 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.
Gemeente Oss – Postbus 5, 5340BA Oss,

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: Koos Keen, Hescheweg 28, 5342CJ Oss,
06-54756610, e kooskeen@live.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; vacature
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
Secretaris: Linda van Putten,
Penningmeester: 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
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WEEKAGENDA
BUURTHUIS KORTFOORT

WEEKAGENDA
ZUIDERGEBOUW

Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342BH Oss,
636310 (b.g.g. 626523),
www.buurthuiskortfoort.nl
Secretariaat: Seringenhof 16, 5342CR Oss,
e secretariskortfoort@gmail.com

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

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester :
Beheerder
:
Bestuurslid
:

Sylvia Boerboom
Jolien Panneman
Joke Kuitert
André van den Boogaard
Riek van Uden

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

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

Dinsdag

13.00-17.00 KBO Kortfoort

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

Donderdag

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

Werelddansen
Ouderenvereniging Oss-Zuid
Schilderclub 2
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)

11.00-12.00
13.00-17.00
14.45-16.30
20.00-22.00

Inloopspreekuur Wijkzuster
Soos KBO St. Jozef
Ouderenkoor Toontje Lager
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

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
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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
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