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Nieuwe wijkagent 
Naast Ben Post heeft Oss-Zuid er een tweede 
wijkagent bijgekregen: Niels de Lange, zie foto. 

In een volgende Zuiderpost hopen we hem wat 
nader aan u voor te stellen. Mocht u daar niet op 
kunnen of willen wachten, dan kunt u hem bereiken 
via e Niels.de.Lange@Brabant-Noord.Politie.nl, 

t @WijkAg_Oss_Zuid. 

Open les Handwerken in 
Buurthuis Kortfoort 
Op dinsdagavond is er wekelijks vanaf 19.30 uur 
een handwerkgroep actief in Buurthuis Kortfoort. 
Men kan er voor de club handwerken of vrij 
handwerken. De groep nodigt bij deze 55-plussers 
uit om vrijblijvend een kijkje te komen nemen of deel 
te nemen aan een les. 

Graag aanmelden bij mevrouw Van Dinther, 
� 639881. 

Conflict met uw buren?  
We lossen het samen  wel op! 
door Renske Steffen, Vivaan 

Buurtbemiddeling zorgt ervoor dat kleine of grote 
ergernissen tussen buren geen onoplosbaar conflict 
worden, bijvoorbeeld geluidsoverlast, overhangende 
takken of overlast van huisdieren. Tot nu toe lukt het 
om meer dan de helft van de aanmeldingen 
succesvol op te lossen. Een mooi resultaat.  
Het team bemiddelaars is inmiddels uitgegroeid tot 
15 enthousiaste vrijwilligers die speciaal opgeleid 
zijn om te bemiddelen bij burenruzies. In duo's gaan 
zij op pad en helpen buren om weer met elkaar te 
praten, samen oplossingen te bedenken en zo nodig 
afspraken te maken.  
Mocht u ook een conflict hebben met uw buren en 
wilt u dat dit opgelost wordt, neem dan vrijblijvend 
contact op met de coördinator Buurtbemiddeling van 
Vivaan, Renske Steffen. Ook voor advies of 
informatie kunt u hier terecht: � 647975 of 
e buurtbemiddeling@vivaan.nl.  



Buitenspeeldag 12 juni 
door Leontine Jansen, Vivaan 

Dit jaar doen er in Oss-Zuid 4 straten mee met de 
Buitenspeeldag: de Karel Doormanstraat, Van 
Obdamstraat, Emmalaan en Willem II-laan. Lekker 
een hele middag midden op straat spelen, zonder 
dat er auto's het spel belemmeren. Minder dan 
andere jaren, maar erg leuk dat deze straten het 
doen. Maar laten we zorgen dat het er volgend jaar 
weer veel meer zijn.   

Doet u mee?  
Denkt u erover om dit volgend jaar ook bij u in de 
straat te organiseren? Kom dan nu eens kijken hoe 
anderen het doen. Als u uitgenodigd wilt worden 
voor de informatiebijeenkomst volgend jaar, dan 
kunt u zich nu al aanmelden. Geef uw naam, adres 
en telefoonnummer even door aan   
Leontine Jansen van Vivaan, � 06-14342859, 
e leontine.jansen@vivaan.nl.  
Dan kunt u na de informatieavond besluiten of u wel 
of niet meedoet.  

Nieuwe leden gezocht  

De ouderenvereniging was de laatste jaren een 
beetje ingedut, maar het nieuwe bestuur is zeer 
actief en probeert zo om de club weer nieuw leven in 
te blazen.  

Jongere ouderen 
Nieuwe leden zijn van harte welkom.  
Nu hebben we als activiteiten kaarten, biljarten
(competitie en vrij) en koersbal.  
Onze leden zijn over deze activiteiten zeer 
enthousiast, maar het bestuur wil meer leuke 
activiteiten organiseren.  
Om dit voor elkaar te krijgen is het bestuur op zoek 
naar jongere ouderen die actief meedenken en 
meehelpen.  

Bent u nieuwsgierig geworden kom dan gerust eens 
binnenlopen voor een kopje koffie. KBO Kortfoort 
heeft zijn activiteiten op de woensdagmiddag en 
vrijdagmiddag in het Zuidergebouw aan de Oude 
Molenstraat 17 in Oss.  
U bent van harte welkom. 

Penningmeester  
Wegens omstandigheden heeft de penningmeester 
zijn functie neergelegd en nu zitten we zonder.  
Het bestuur is daarom dringend op zoek naar een 
nieuwe penningmeester.  
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UITNODIGING 

Bewonersavond 3 september 2013 

Wijkstichting Oss-Zuid 
Wijkstichting Oss-Zuid gaat de statuten veranderen om het allemaal simpeler te maken. Alle wijkstichtingen 

in Oss krijgen dan vrijwel dezelfde statuten. Volgens de oude statuten mogen deze wijzigingen alleen 
doorgevoerd worden als er een bewonersavond over is gehouden. Dus u mag er een mening over hebben. 

Kom meepraten op:  

dinsdag 3 september 20.00 uur in Buurthuis Kortfoor t, Floraliastraat 93   

Verder zullen we het op deze avond ook hebben over de plannen voor de komende tijd en de viering van 
het 40-jarig jubileum van de Wijkstichting in 2014.  

U bent van harte welkom! 

De nieuwe statuten zijn geplaatst op de website van de Wijkstichting: www.ws-oss-zuid.nl.  
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Spreekkamer Wijkpunt Oss-Zuid: 
samenwerken in de praktijk!  
door Arnold Braks  

In het kader van NLDOET zijn in maart en 
april een aantal mensen actief geweest 
met het opknappen van het 
spreekkamertje in het Zuidergebouw dat 
gebruikt wordt door de deelnemers aan het 
Wijkpunt. Het Wijkpunt wordt bemand door vele 
organisaties die in jullie wijk actief zijn.  

We zijn gestart met drie klussers waarvan één er na 
een week mee moest stoppen. De mannen die de 
klus hebben geklaard zijn Wim en Ilyas. Wim is een 
bewoner van de wijk die begeleid wordt door 
Dichterbij. Ilyas is een inburgeraar (van Algerijnse 
afkomst) die in de wijk woont. Beiden vinden het 
leuk om te klussen. Daarnaast is het hebben van 
leuke contacten erg belangrijk. Ilyas wil graag beter 
Nederlands leren en Wim heeft hem daarbij 
uitstekend geholpen.  

Dit project is een concrete samenwerking van het 
Wijkpunt: 
► BrabantZorg (financiering  via het Oranjefonds) 
► BrabantWonen (inkoop materiaal en  

kwaliteitsbewaking) 
► Aanzet (vrijwilliger) 
► Dichterbij (vrijwilligers en aansturing) 
► Gemeente Oss (toezicht TOR); 
► Stichting Zuidergebouw (materiaal) 
► wijkbewoonster Natasja (kunstwerken gemaakt) 
► Wim en Ilyas: de enthousiaste klussers. 

We kunnen ons nu afzonderen om een persoonlijk 
gesprek te voeren in een prettige ruimte.  

Het klusteam is eind april uitgezonden naar Wijkpunt 
Noordwest (Ussen) om daar een vergelijkbare 
opdracht uit te voeren.  
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Vrijwilligers voor Zuid aan Zee 
door Steef de Graauw, activiteitencommissie 

Op verzoek van enthousiaste wijkbewoners is de 
activiteitencommissie van Wijkraad en Wijkstichting 
Oss-Zuid er weer volop tegenaan gegaan om het 
succesvolle evenement ZUID AAN ZEE nog mooier, 
gezelliger en grootser te maken met nog meer 
attracties.  

Op de dag zelf, zondag 23 juni 2013, hebben we 
vanwege de grootse opzet nog vrijwilligers nodig om 
te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. 
Zonder hulp van vrijwilligers kunnen wij het niet voor 
elkaar krijgen. Laten we er met ons allen voor 
zorgen dat de bezoekers, groot en klein, zich 
vermaken, genieten en het erg naar hun zin hebben! 

Dus: KOM ONS HELPEN met toezicht en hulp bij 
attracties, het uitdelen van gratis ijsjes en ranja. 
Maar ook bij het opbouwen en afbreken van de 
tenten, het kinderbad en het podium. 
Wij rekenen erop dat veel enthousiaste mensen ons 
willen ondersteunen om deze dag weer tot een 
grandioos succes te maken. 

Meld u aan bij Jacqueline Eekels via � 856690, 
06-22335529 of e jacqueline.eekels@ziggo.nl. 

Stel de kinderen uit onze wijk niet teleur. Help mee 
om deze dag voor hen onvergetelijk te maken. 

Er zijn voor iemand, wil jij dat? 
Neem dan eens contact op met het Maatjesproject 
'Er zijn voor jou' om maatje te worden! 

Maatje zijn is een uitdaging, het doet een beroep op 
je menszijn, op je vermogen je te verplaatsen in een 
situatie die niet de jouwe is. Je leert ervan, je wordt 
een ervaring rijker, je gaat anders naar de 
samenleving kijken. Maatje zijn, daar worden we 
allemaal een beetje beter van. 

Spreekt dit je aan? 
Neem dan contact op 
met Corine van Veelen 
of Ioni Bakx,  

� 06-21850860, e maatjesproject@erzijnvoorjou.nl.   

Met vlag en wimpel! 
Het officiële vlaggenprotocol geldt in principe alleen voor 
overheidsgebouwen en lokale overheden. Wij burgers 
mogen naar eigen inzicht de vlag uithangen, maar we 
worden wel verzocht ons aan de vlaginstructie te houden. 
De regel is dat de vlag op 4 mei halfstok hangt en op 
5 mei echt uit mag. De wimpel mag alleen op Koningsdag 
en op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis.  
Na zonsopgang wordt de vlag gehesen en voor 
zonsondergang weer gestreken.  



 

ZUIDERPOST JUNI 2013 

 

NR. 192 – PAGINA 6 

Ingezonden 
bericht 
Als bewoner van 
appartementencomplex 
Wilgenstraat breng ik 
graag het volgende 
onder uw aandacht: 

Enorme overlast van hondenpoep ergert mij (en vele 
anderen) boven mate. De parkeerplaats, de mooie 
grasvelden eromheen... alles wordt volgescheten. 
Natuurlijk kunnen die arme diertjes, en dieren, hier 
zelf niets aan doen. Het zijn hun begeleiders die 
gewoon blind zijn voor dit alles. Maakt niets uit... het 
ligt toch niet voor onze deur....... 
Welnu, ik verzoek hun vriendelijk om de troep voor 
hun eigen deur te houden. Dit zal zeker bijdragen tot 
verfraaiing van onze buurt. 

 Vriendelijke dierengroeten,  
Tonnie van Hoorn  

Vernieuwde oversteek 
Vianenstraat geopend  
door Karin Ruijtenbeek  

Dinsdag 2 april, 
de oversteek tussen 
de Vianenstraat en 
het parkeerterrein 
van het Golfbad: 
ballonnen, 
zelfgemaakte 
verkeersborden, 
politie, Wijkraad, Fietsersbond, een heleboel 
kinderen van Nutsschool Hertogin Johanna en 
wethouder Hoeksema.  

De wethouder is naar de oversteek gekomen om 
deze feestelijk te openen. Hoeksema richt direct het 
woord tot alle leerlingen van de Nutsschool Hertogin 
Johanna: 'Jullie papa's en mama's waren een beetje 
boos op de gemeente. Omdat het hier niet veilig was 
voor jullie, hielden ze vol dat de gemeente er iets 
aan moest doen.' En hij geeft aan dat hij blij is dat er 
samen gewerkt is aan een oplossing.  

Het aanpassen van de onveilige situatie is onderdeel 
van het Wijkplan Oss-Zuid. Samenwerking van de 
school met politie, Wijkraad Oss-Zuid en gemeente 
heeft voor deze verbeterde oversteek gezorgd. Het 
zorgt voor het overzichtelijker en veiliger oversteken 
te voet en met de fiets. Dat is belangrijk voor het 
lopen naar de 'gym-bus' en om van het 
parkeerterrein bij het Golfbad naar de school te 
gaan. De verkeerswerkgroep van de school hoopt 
dat het ouders ook stimuleert om te parkeren op het 
parkeerterrein bij het Golfbad, zodat het 
doodlopende deel van de Vianenstraat vrij is van 
auto's en dus veilig voor lopende en fietsende 
leerlingen en ouders. 

Een kindje uit groep 1 en een leerling van groep 8 
reiken de schaar aan. De wethouder knipt het 
symbolische lint door en schudt de leerlingen de 
hand. De venieuwde oversteek is officieel geopend. 
En dus is er luid applaus van alle aanwezigen. 

Jouw mening telt! 
door Ellen Bloks (van website Wijkraad: www.oss-zuid.nl)  

Oproep aan alle bewoners van Oss-Zuid 
Wijkraad Oss-Zuid wil graag in contact komen met 
alle mensen uit de wijk Oss-Zuid. Wij zijn namelijk 
op zoek naar 'oren en ogen' in de buurt.  

Jouw mening telt 
Maak jezelf bekend en blijf op de hoogte van het 
nieuws, de feiten en de activiteiten van de Wijkraad.  
Je ontvangt dan de digitale nieuwsbrief met daarin 
de laatste info over de komende activiteiten, de 
datum van de eerstvolgende openbare vergadering 
met de agenda, de laatste nieuwtjes, data 
inspraakavonden, overleg met de gemeente en 
meer. 

Soms willen we snel even de mening peilen van de 
buurtbewoners. Dat willen we doen per e-mail.  
Of heb jij zelf een vraag aan ons? Dan geven we 
een reactie per e-mail terug. 
Wil je je mening laten horen? Dat zien we ook graag! 
Stuur een e-mail naar e info@oss-zuid.nl. 

Op dit moment zijn er al heel veel mensen die de 
nieuwsbrief ontvangen en zo op de hoogte blijven 
van wat er speelt in de wijk. We willen graag dat dit 
aantal hoger wordt. Ontvang jij al de nieuwsbrief en 
ken je personen die deze nieuwsbrief ook willen 
ontvangen? Geef aan hen door dat ze een e-mail 
sturen naar het hiervoor vermelde e-mailadres.  
Geef in de e-mail aan dat je de nieuwsbrief wilt 
ontvangen. 
Meer informatie kun je vinden op de website van de 
Wijkraad: www.oss-zuid.nl.  
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Wijkpunt Oss-Zuid,  
hét aanspreekpunt in uw buurt 

Wekelijks inloopuur 
Wijkpunt in Zuidergebouw 
Maakt u zich zorgen om een buurvrouw of buurman 
in uw buurt? Wilt u graag uw handen uit de mouwen 
steken voor meer gezelligheid in uw straat of 
bijvoorbeeld een schoonmaakactie en heeft u daar 
hulp bij nodig? Zoekt u vrijwilligerswerk dat bij u 
past? Heeft u een vraag of probleem waar u hulp bij 
nodig heeft, maar weet u niet welke organisatie u 
verder kan helpen? Loop dan eens binnen bij het 
Wijkpunt Oss-Zuid in het Zuidergebouw. 

In de Wijkpunten in Oss komen professionele 
medewerkers van verschillende organisaties bij 
elkaar, met allemaal hun eigen kennis, ervaring en 
netwerk. Iedere donderdag van 11.00 tot 12.00 uur 
is er een inloopuur in het Wijkpunt. 
Dit inloopuur is bedoeld voor bewoners van 
Oss-Zuid, vrijwilligers, mantelzorgers en 
geïnteresseerden. Op dat moment is er een 
medewerker Wijkpunt aanwezig en kunt u, onder het 
genot van een kopje koffie of thee, uw vragen en 
ideeën aan ons kwijt. De vraag die u eventueel 
heeft, zal neergelegd worden bij de medewerker die 
deze het beste kan beantwoorden. U mag ook 
vrijblijvend komen kennismaken. 

Hiermee hopen we een bijdrage te kunnen leveren 
aan de leefbaarheid in de wijk. Samen met u werken 
aan het doel: een prettige wijk om te wonen met veel 
aandacht voor welzijn, zorg, sport en andere 
activiteiten.  

We zien er naar uit om met u kennis te maken.  
U bent welkom op donderdag tussen 11.00 en 
12.00 uur in het Wijkpunt in het Zuidergebouw, 
Oude Molenstraat 17.  

U kunt ons ook bereiken via 
e wijkpuntzuid@gmail.com. 
Een brief in de brievenbus bij het Wijkpunt mag ook. 
Als u uw contactgegevens vermeldt, wordt er contact 
met u opgenomen.  

Met vriendelijke groet, 
Alle medewerkers van het Wijkpunt Oss-Zuid 

Meneer Piet en juffrouw Arna 
zeggen de Pius X vaarwel!  
door Elissa Smits samen met enkele collega's   

Op donderdag 20 juni nemen meneer Piet en 
juffrouw Arna afscheid van basisschool Pius X. 
Beiden gaan na 40 jaar op deze school gewerkt 
te hebben genieten van hun welverdiende 'rust'.  

Juffrouw Arna kennen jullie waarschijnlijk van de 
onderbouw. Ze heeft vele kleutergroepen voor haar 
rekening genomen, maar ook groep 3 is voor haar 
geen onbekend terrein. Vele mensen uit de wijk 
hebben bij juf Arna leren lezen! 

Meneer Piet stond voornamelijk voor de hogere 
klassen. Meneer Piet is altijd betrokken geweest bij 
de sportieve activiteiten van de school. Gymlessen, 
schaatsen, sponsorloop, schoolverlaterskamp, 
meneer Piet was erbij! 

Afgelopen maart hebben juffrouw Arna en meneer 
Piet hun 40-jarig jubileum gevierd. We hebben deze 
geweldige prestatie geëerd door een feestje te 
bouwen met de hele school. De kinderen verzorgden 
optredens en kregen poffertjes als traktatie.  

Meneer Piet en juffrouw Arna zullen hun oude dag 
niet bepaald rustig doorbrengen.  
Meneer Piet zal fanatiek blijven fietsen, wandelen en 
iedere andere sport beoefenen.  
Juffrouw Arna zal zich ook sportief bezig houden, 
maar daarnaast zal ze van de natuur, vooral van 
vogels, gaan genieten.  

Wilt u afscheid komen nemen van beide 
leerkrachten, dan bent u op donderdag 20 juni van 
harte welkom tussen 15.00 uur en 17.00 uur in de 
speelzaal van de school.  
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BURENDAG 21 september  
door Leontine Jansen, Vivaan 

Zaterdag 21 september is het weer Nationale 
Burendag. Wilt u dan iets organiseren voor 
uw buurt, dan kunt u natuurlijk de bijdrage 

van de Wijkstichting krijgen van € 75, maar u kunt 
ook een aanvraag doen op www.burendag.nl. Nu al 
kunt u op deze website kijken. Vorig jaar deden de 
Zeeheldenbuurt 1 mee en de Floraliastraat.  
Als u iets wilt opknappen in uw straat of deze wilt 
verfraaien, dan kunt u een aanvraag doen. Ook leuk 
als buurtbewoners zelf wat maken en dit samen 
verorberen, samen nog een jeu-de-boules erbij of 
kinderactiviteiten en je hebt een geslaagde dag.  
Of samen bloembakken ophangen of een kunstwerk 
maken voor de straat.  
Mocht u hulp willen hebben bij de aanvraag of de 
organisatie, dan kunt u contact opnemen met de 
Wijkstichting (info@ws-oss-zuid.nl) of met  
Leontine Jansen van Vivaan, � 06-14342859, 
e leontine.jansen@vivaan.nl.  

Interview met Jos van den Berg, 
maatschappelijk werker van 
Aanzet in Oss-Zuid  
'Mensen kunnen bij ons terecht met vragen, bijv. 
over relatie, gezondheid, het contact met hun 
kinderen, verlies van werk. Wij bieden hier 
begeleiding bij. Wij geven ook advies en wijzen 
mensen de weg, bijv. over hoe je je administratie 
moet regelen, brieven van belasting en zo. Ik werk 
samen met mijn collega's van jeugdmaatschappelijk 
werk en sociale raadslieden. In de wijk werk ik 
samen met Vivaan, BrabantWonen, RIGOM, politie, 
schuldhulpverlening, Dichterbij, GGZ en MEE. In het 
Zuidergebouw komen eerstelijns werkers bij elkaar, 
die allemaal voor de wijk Oss-Zuid werkzaam zijn.  
In dit Wijkpunt is wekelijks een inloopspreekuur voor 
alle bewoners van de wijk op donderdagmorgen van 
11.00 tot 12.00 uur.' [noot red.: zie pagina 7] 

Kunnen mensen hun problemen niet zelf of met 
elkaar oplossen? 
'Natuurlijk moeten we meer naar elkaar 
omkijken, daarop stuurt de overheid ook aan, 
maar iedereen moet ook werken, desnoods 
ver weg. Vanmorgen las ik bijv. in de krant dat 
we vroeger wel voor onze ouders konden 
zorgen. Zo konden we bij ons huis wat voor 
hen bijbouwen, maar dit is door allerlei  
regelingen onmogelijk gemaakt. De overheid is wat 
tegenstrijdig in wat ze van burgers verlangt. Mensen  
zijn behoorlijk belast met alles wat ze al moeten. 
Hulp door familie en buurt is ook niet altijd 
voldoende.  Er zijn mensen die een professioneel 
steuntje nodig hebben, of iemand die anoniemer is 
dan bijv. de buren. Over problemen met je kinderen 
of je partner praat je vaak liever met iemand die er 
buiten staat.' 

Hoe lang duur hulpverlening? 
'Dat hangt ervan af. Concrete vragen kun je nogal 
gauw beantwoorden, maar hulp bij bijv. rouwver-
werking kan wel 1/2 tot 1 jaar duren. Sommige 
mensen komen af en toe terug met een nieuwe 
vraag. We zetten ook in samenwerking met het 
RIGOM vrijwilligers in die bijv. iemands administratie 
op orde brengt en bijhoudt. Sommige mensen zullen 
deze ondersteuning altijd nodig hebben. De samen-
leving is voor hen te ingewikkeld. Als je hen helpt 
alles op orde te houden, wordt erger voorkomen.'  

Leuk werk? 
'Ik doe dit werk al 28 jaar, het geeft voldoening 
omdat je werkt met mensen, je moet je geen grote 
doelen stellen, maar oog hebben voor kleine dingen. 
Het is mooi om te zien hoe iemand weer opbloeit en 
zegt: door die gesprekken met jou kan ik nu weer 
zelf verder.' 

Aanzet is gevestigd aan de Schadewijkstraat 6 in 
Oss, � 623880. Jos van den Berg houdt daar op 
woensdag en donderdag van 9.00-10.00 uur 
spreekuur voor Oss-Zuid. U kunt ook per mail 
contact opnemen, e info@aanzet.nu en via de 
website www.aanzet.nu.  
Chatten met een maatschappelijk werker kan op 
maandag en dinsdag van 9.00-10.00 uur en op 
dinsdag- t/m donderdagavond van 19.00-20.00 uur. 
Chatten met sociaal raadslieden kan elke 
vrijdagmiddag van 12.00-14.00 uur. 

Op zaterdag 21 september nodigt de werkgroep 

Zeeheldenbuurt 1 alle bewoners weer uit voor 

hun jaarlijkse Burendag op het Piet Heynplein. 

Met festiviteiten, eten en drinken wordt de dag 

weer goed gevuld.  

U bent van harte welkom! 

Werkgroep Zeeheldenbuurt 1  



door Leontine Jansen, Vivaan 

Op 5 april is de Kinderkaravaan geweest op het 
speelterrein naast de Bernadetteschool in de 
Ruwaardstraat. Ondanks het koude, niet zonnige 
weer zijn er vele kinderen geweest, die zich 
uitgeleefd hebben met voetballen, knutselen en 
schminken. Voor de ouders was er koffie of thee. 

Goede medewerking van enkele bewoners uit de 
buurt en vrijwilligers van daarbuiten maakten dit een 
leuke gezamenlijke activiteit. Twee bewoners, die 
voor dit project een schminkcursus hebben gevolgd, 
gingen nu voor het eerst kinderen schminken en de 
resultaten waren prachtig.  Zo samen met elkaar 
werd het een hele gezellige middag.  

De Kinderkaravaan trekt verder door de wijk en komt 
een vrijdag van iedere maand (meestal de eerste) 
van 15.00-17.00 uur ergens in de wijk langs met 
leuke spelen, schminken en knutselen. En voor de 
ouders zorgen we ook.  

De volgende Kinderkaravaan is op vrijdag 7 juni. 
Dan zijn we op het speelterrein aan de Rozenstraat. 
Ook levert de Kinderkaravaan een bijdrage aan Zuid 
aan Zee op zondag 23 juni.  

Op vrijdag 5 juli zijn we op het veld naast de Nieuwe 
Hescheweg, op vrijdag 9 augustus in het Zuiderpark/
aan de Trompstraat en op vrijdag 6 september bij 
het water aan de Hazenakker. 

De locatie van vrijdag 4 oktober lees je in de 
volgende wijkkrant. Op vrijdag 1 november is er een 
binnenactiviteit. Ook daarover meer in de Zuiderpost 
van september. December slaan we over, want op 
zaterdag 7 december gaan we natuurlijk allemaal 
naar de Kerstmarkt! 

Noteer deze data!  
Komen we bij u in de buurt en vindt u het leuk om te 
helpen, meldt u aan bij Leontine Jansen van Vivaan, 
� 06-14342859 of e leontine.jansen@vivaan.nl.  

Kinderkaravaan in de Kortfoort  
door Karin Ruijtenbeek 

De Kinderkaravaan stond op vrijdag 5 april op het 
speelveld tussen Euterpelaan en Ruwaardstraat. 
Kinderen konden samen spelen, voetballen, 
knutselen en geschminkt worden. 

'Ik word spiderman!' roept een jongetje in de tent.  
De dame met de penselen en alle kleurtjes in haar 
hand zegt: 'Ik kan het nog niet zo goed, hoor.'  
Maar een poosje later loopt er een trotse spiderman 
rond. De vier avonden cursus – ook aangeboden 
door de Wijkstichting en Vivaan – hebben duidelijk 
resultaat gehad.   
De kleine spiderman is naar het voetbalveldje 
gerend. Het fanatieke spel van de grotere kinderen 
is hem iets te veel, maar toekijken en spelen op de 
luchtkussens die het veld afbakenen, is ook leuk. 

Even was er wat twijfel over de opkomst, maar nu de 
zon doorgebroken is, komen overal kinderen 
vandaan om mee te doen. De tent, die Vivaan 
samen met de buurtbewoners heeft opgezet, staat 
stevig genoeg om de wind tegen te houden. Geen 
wegwaaiende knutselblaadjes dus en een goede 
plek om wat limonade of een kopje koffie te drinken.  

De komende 
maanden zal de 
Kinderkaravaan 
nog meer 
plekken in Oss-
Zuid aandoen.  
Kinderen (en 
ouders), houd  
de website van 
de Wijkstichting 
in de gaten 
zodat er geen 
gezellige 
speelmiddag aan je voorbij gaat!  
Zie www.ws-oss-zuid.nl.  
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Kinderkaravaan weer van start 

Samen 
Actief 

Het Maasland Gilde bemiddelt tussen personen die 
samen iets willen ondernemen en hun contacten 
willen uitbreiden. Het is géén relatiebemiddeling. 

Lees de uitleg en bekijk de advertenties die er al 
staan op www.maaslandgildeoss.nl. 
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Inspraak Industrielaan 
Buurtbewoners van de Industrielaan zijn bij de 
vergadering aanwezig om aandacht te vragen voor 
de volgende onderwerpen: de verkeerssluis in de 
Industrielaan, de overlast van het (vracht-)verkeer in 
deze straat en de JOP.     
Met betrekking tot de overlast van het vrachtverkeer 
doet de politie het verzoek aan de bewoners om 
kentekens en/of opschriften van vrachtwagens te 
noteren (met data en tijden) en deze door te geven 
aan de wijkagenten.                                                                                                                                          

Gedeeltelijke omvorming 'groen' 
In Oss-Zuid zal een gedeeltelijke omvorming van 
'groen' plaatsvinden (van struiken naar gras). De 
bewoners krijgen de mogelijkheid om een stukje 
'groen' (struiken) in eigen beheer te houden zodat dit 
niet wordt omgevormd tot gras.   

AED 
Regelmatig ontvangt de Wijkraad een verzoek voor 
de aanschaf van een AED. De regel hierin is dat 
alleen buurthuizen hiervoor in aanmerking komen. 

Ambulancestandplaats 
De bouw van de ambulancestandplaats vordert 
gestaag. In september/oktober 2013 dient de 
standplaats operationeel te zijn. 

Pinautomaat  
De supermarkt Lidl is in gesprek met de Rabobank. 
De bouwvergunning is nagenoeg rond.  

Status crematorium 
Het onderzoek loopt nog.  

Stand van zaken Talentencampus 
Van de gemeente waren de projectmanagers 
Patrice Kuypers en Marjo Creemers aanwezig om 
het bestemmingsplan voor het gebied bij het 
FC Oss-Stadion en het Sibeliuspark te onthullen.  
De Talentencampus is een miljoenenproject waarbij 
verbindingen worden gelegd tussen onderwijs, sport 
en bedrijfsleven.  
De bouw van de Talentencampus gaat minimaal zes 
jaar duren.  
De eerste fase van de bouw, die in het eerste 
kwartaal van 2014 begint, staat in het teken van 
businessfaciliteiten rondom het stadion (22.000 m2 
voor o.a. fitnesscentrum, ROC-vestiging, 
kinderopvang, sporthotel, nieuw kantoor en 
parkeervoorziening voor 'BrabantWonen').  
Voor bezoekers wordt eveneens een parkeerplaats 
aangelegd voor ongeveer 200 auto's.  
Tot 2017 is het consortium 'Park & People' bezig 
met de eerste fase.  

KRUIWAGEN  
Het college van B&W heeft aan alle Wijk- en 
Dorpsraden een kruiwagen met onder andere 
gereedschap geschonken in het kader van het 
opknappen en bijhouden van de wijk, buurt en/of 
straat door de bewoners zelf. 
Als u gebruik wilt maken van deze kruiwagen, kunt u 
dit aanvragen bij de Wijkstichting via  
e info@ws-oss-zuid.nl.  

Meer informatie vindt u op de website van de 
Wijkstichting: www.ws-oss-zuid.nl. 

Wijkraadsvergadering in kort bestek 
door Ellen Bloks 

Tijdens de Wijkraadsvergadering van dinsdag 5 maart 2013 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde 
geweest: 

Oss-Zuid 

een ridder 

rijker! 
 

Op vrijdag 26 april 2013 is door burgemeester 

Wobine Buijs in het gemeentehuis van Oss een 

koninklijke onderscheiding uitgereikt aan een 

bewoner van Oss-Zuid, de heer John van Boekel.  

Hij mag zich sinds deze dag Ridder in de Orde van 

Oranje Nassau noemen.  

Wijkraad en Wijkstichting Oss-Zuid feliciteren 

de heer Van Boekel van harte met deze 

onderscheiding, ook namens de redactie van de 

Zuiderpost. 
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Workshoppendag,  
wat kunt u bieden? 
door Leontine Jansen, Vivaan 

In het najaar organiseert de 
Wijkstichting  weer een 
workshoppenavond of -dag.  

Bent u ergens goed in en wilt u dit vertellen  aan 
wijkbewoners of kunt u anderen iets aanleren?  
MELD U AAN via e info@ws-oss-zuid.nl.  

U mag iets laten zien, ook om wijkbewoners warm te 
maken voor een cursus die u geeft of om met u mee 
te doen aan iets. 

Wat kan het zijn?  
Iets creatiefs doen, bijv. vouwwerk, schilderen, 
mozaïeken.  
Of  samen een actie voeren, bijv. een inzamelactie 
ontketenen voor een goed doel.  
Of  technieken aanleren,  bijv. tingieten, modelbouw.  
Of om iets samen te ondernemen, bijv. het oprichten 
van een kookclub, een leesclub of bij elkaar komen 
om thema's  te bespreken. 

Kortom:  
denk eens na wat u uw medewijkbewoners kunt 
aanbieden.  
U kunt zelf aangeven hoeveel tijd u nodig heeft, 
hoeveel mensen u in uw groep wilt en of u dit één of 
twee keer op een dag of avond wilt aanbieden.  

Voor vragen kunt u bellen met Leontine Jansen van 
Vivaan, � 06-14342859.   

Jongerensoos The Final Touch  

door Ferry Vullings 

Algemeen 
Al  bijna 17,5  jaar verzorgt 
Jongerensoos The Final 
Touch activiteiten voor 
kinderen die op een 
basisschool zitten, 1x per 
2 weken op vrijdagavond in 
Buurthuis Kortfoort. 
Kinderen kunnen komen (break-)dansen, jumpen, 
computeren, tafelvoetballen en nog veel meer. 
Ook organiseren wij diverse andere activiteiten zoals 
met Carnaval, Pasen en Kerst. Natuurlijk brengt de 
Goedheiligman ook ieder jaar een bezoek aan de 
Jongerensoos. 

Vrijwilligers 
Onze jeugdactiviteiten zouden geen bestaan hebben 
zonder onze vrijwilligers. Tijdens de activiteiten 
begeleiden onze vrijwilligers uw zoon of dochter. 
Waar nodig corrigeren wij de jeugd en bij leuke 
dansjes dansen we mee. Voor al onze activiteiten 
zoeken wij enkele nieuwe enthousiaste vrijwilligers. 

Hoe ziet een avond eruit? 
De gehele avond draait onze 
DJ de beste hits en de 
mooiste dansnummers. 
Iedere jeugd/discoavond zijn 
er verschillende spelletjes 
voor de kinderen, alles onder 
het toeziend oog van een 
vrijwilliger. 

Tijden 
Eén keer in de twee weken op vrijdagavond  van 
19.30 tot 22.00 uur. 
Wij vragen u vriendelijk om uw kind na afloop van 
een jeugdavond binnen op te halen. 

Voor meer informatie over onze openingstijden kunt 
u contact opnemen met Ferry Vullings,  
� 06-20010645. Of ga naar onze website: 
www.jongerensoosthefinaltouch.nl. 

Buurthuis Kortfoort vind je op de hoek van de 
Floraliastraat en de Rozenstraat. 

Special 'Ouders op Stap'  
Voor ouders van 'beginnende' stappers (12-16 jaar) 
uit Oss, Bernheze en Maasdonk. Dinsdag 4 juni 
19.00-22.00 uur. Objectieve informatie en een kijkje 
ter plekke bij Uitgaanscentrum Lunenburg in 
Loosbroek. Aanmelden: � 473626, 
e info@centrumjeugdengezin-maasland.nl, of via  
www.centrumjeugdengezin-maasland.nl. 

Bellen naar  
vanaf 1 maart  

via één nummer:  14 0412 
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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,  
13.30-14.00 uur 

Elke 2e maandag van de maand 

Alzheimer Café Oss-Maasland, De Binnenstad, St. Barbaraplein 6, 
19.30-21.30 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 (rolstoelvriendelijk), 
Maaslandgilde, startpunt Stadsherberg 
Wilhelmina, Spoorlaan 56, 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 
Spreekuur Maaslandgilde, Anton Jurgenshuis, 10.00-12.00 uur 
(behalve in de periode van 1 juli tot 15 augustus) 
Inloopuur Wijkpunt, Zuidergebouw, 11.00-12.00 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 

Bingo, ANBO, Buurthuis Kortfoort, 14.00 uur  

Regelmatig op donderdag  

NAH-café, NAH4US, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

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 

 

 

 

Dinsdag 28 mei  
Kennismakingsavond actieve wijkbewoners Oss-Zuid, Wijkpunt, 
Zuidergebouw, 19.30-21.00 uur 

Donderdag 30 mei  
Zangevenement 'Zing, voel je 
goed!' met Ernst Daniël Smit en 
Jan Kortie, Stichting Chaja 

Zaterdag 1 juni  

Open dag Golfbad,  
9.30-17.00 uur 

Dinsdag 4 juni  

Special 'Ouders op Stap', Centrum Jeugd en Gezin 

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 

Vrijdag 21 juni  
Midzomeretentje met wandeling vooraf, ANBO, Het Bomenpark, 
16.00 uur 

Zondag 23 juni  

Zuid aan Zee, Zuiderpark, 13.00-18.00 uur 

Dinsdag 25 juni 
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

Zondag 30 juni  

Kaarten maken, HOI, Carmelzaal St. Jozefkerk, 
14.30-17.00 uur 

Zondag 1 september  
Rommelmarkt, De Sportclub 

Dinsdag 10 september 

Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 
20.00 uur 

Zaterdag 21 september  

Burendag, o.a. Zeeheldenbuurt 1 

Zondag 22 september  

Kookevenement: 'Kook ... voel je goed!', Stichting Chaja, 
Het Hooghuis locatie Zuid 

Donderdag 26 september  

Informatiemiddag mondmedicentrum Oss, ANBO 

Zaterdag 5 oktober  

Seniorenmarkt, RIGOM 

Dinsdag 22 oktober 
Wijkraadsvergadering, Buurthuis Kortfoort, 20.00 uur 

November  
Symposium met thema 'Voel je goed!', Stichting Chaja 

Zaterdag 7 december 

Kerstmarkt Oss-Zuid, 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 
 

TUINGROEP TITUS BRANDSMAPAROCHIE  ZOEKT 
HULP  
De Tuingroep van de Titus Brandsmaparochie 
(St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8), bestaande uit 
een paar mannen en vrouwen, zoekt hulp.  
Ze zijn op zoek naar handige handen die willen 
helpen met het onderhouden van de parochietuin.  
Behalve in de winter zijn ze wekelijks bezig in de 
tuin.  

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met 
Els Draad (� 622164). 

GRATIS KUNSTUITLEEN IN 2013 

 Op de eerste zondagen van elke maand ben ik van 
13.00 tot 16.00 uur in mijn Atelier aan de Wethouder 
van Eschstraat 278 te Oss aanwezig. Mijn collectie 
bestaat uit honderden schilderijen waarvan u er één 
gratis uit mag kiezen. Dit werk mag dan een half jaar 

kosteloos bij u thuis logeren. 

Maak eens van de gelegenheid gebruik en neem 
vrijblijvend een kijkje in het zeer ruime Atelier, waar 

veel meer te zien is dan schilderijen. 

U bent van harte welkom! 

Meer weten? 
Klik dan eens op 

www.annetteunissen.nl 

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 

HOI is open voor iedereen die zin heeft in een kop 
koffie of een praatje, ook in de zomermaanden, op 
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. 

Op zondag 30 juni kunt u kaarten komen maken 
voor allerlei soorten gelegenheden. 

 
 
HET  
OSSE  
INLOOPHUIS 

Chaja viert 
eerste lustrum 
Ter gelegenheid van het eerste lustrum van Stichting 
Chaja worden er in de loop van dit jaar diverse 
activiteiten georganiseerd met als thema: 'Voel je 
goed!'. Zo is er op donderdag 30 mei het 
zangevenement 'Zing, voel je goed!' met 
operazanger Ernst Daniël Smid en stembevrijder Jan 
Kortie en op 22 september het kookevenement 
'Kook... voel je goed!'.  
De lustrumviering wordt in november afgesloten met 
het symposium 'Voel je goed!'. 
Zie voor meer info: www.stichtingchaja.nl.  
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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, � 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. 

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 

Wijkagenten: Ben Post, � 0900-8844, e ben.post@brabant-noord.politie.nl, t https://twitter.com/WijkAg_OssZuid; 
Niels de Lange, � 0900-8844, e Niels.de.Lange@Brabant-Noord.Politie.nl, t @WijkAg_Oss_Zuid – 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, Irenelaan 20, 5342EL, � 455940, e linda.vanputten@hetnet.nl 
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:  Tina Tonies, � 06-11322615 en Ferry Vullings, � 06-20010645  



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 
Secretariaat: Seringenhof 16, 5342CR Oss, 
e secretariskortfoort@gmail.com 

Bestuurssamenstelling 
Voorzitter : Sylvia Boerboom 
Secretaris : Jolien Panneman 
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 
september 2013 
 

Kopijsluiting: 15 augustus 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 


