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Redactioneel: 'n Stormachtige herfst 
door Mia Keijzers 

Na een wisselvallige – soms toch iets te hete – 
zomer is het weer ineens omgeslagen en is het echt 
herfst. Zo net na Prinsjesdag kost het wel wat 
moeite om tussen alle bezuinigingsmaatregelen een 
beetje licht te zien. En dan is het goed om te lezen 
over alle leuke activiteiten in de wijk de afgelopen 
maanden (zoals bijvoorbeeld Zuid aan Zee en 
Kinderkaravaan), maar zeker ook al het goede dat 
we nog te verwachten hebben: Kerstmarkt, 
Vrijwilligersbedankavond, Workshoppendag/avond, 
etc. Helaas lukt het niet om in deze editie ook 
Burendag nog mee te nemen, maar dat verslag 
houden jullie van ons tegoed. 

Omdat de volgende Zuiderpost pas 
weer in februari verschijnt, wensen 
wij u, naast een kleurrijke herfst, 
ook alvast veel lichtpuntjes in de 
vaak wat donkere wintermaanden 
rond Kerstmis en jaarwisseling.  

Welke workshop 

heeft u te bieden? 
door Leontine Jansen, Vivaan 

De Wijkstichting organiseert in februari weer een 
workshoppenavond of -dag. Er is nog ruimte voor 
enkele workshops. 

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.   
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Bedankavond voor 
vrijwilligers 
Het grote aantal buurtactiviteiten in 
onze wijk zou zonder het werk van 
de vele vrijwilligers die zich al 
jarenlang gratis en enthousiast 
inzetten, niet kunnen plaatsvinden.  

Om de waardering voor hun inzet 
eens extra onder de aandacht te 
brengen organiseert Wijkstichting 
Oss-Zuid een gezellige avond voor 
alle vrijwilligers uit de wijk. 

De vrijwilligersbedankavond vindt plaats op dinsdag 
8 oktober vanaf 20.00 uur in Buurtcentrum Kortfoort. 
Met een achtergrondmuziekje, een hapje en een 
drankje kunnen ervaringen en ideeën uitgewisseld 
worden. Een unieke kans om collega-vrijwilligers uit 
de wijk te ontmoeten en van elkaar te leren. 
Ook zal er meer verteld worden over het 40-jarig 
bestaan van de Wijkstichting volgend jaar. 

Aan het einde van de avond is er 
een kleine loterij, waarbij alle 
aanwezigen kans maken op een 
leuke prijs. 

Laat even weten of u komt: 
e info@ws-oss-zuid.nl. 

 
Pinautomaat Rabobank 
door Ellen Bloks 

Een lang bestaande wens van de bewoners van 
Oss-Zuid is op donderdag 1 augustus jl. in vervulling 
gegaan: een geldautomaat in de wijk! 

De Wijkraad had dit verzoek al jaren op haar 
verlanglijstje staan en diverse malen onder de 
aandacht gebracht bij diverse instanties.  
De Rabobank had als eerste aangegeven mee te 
willen werken aan de realisatie van een 
geldautomaat. Het grootste probleem was echter het 
vinden van een geschikte locatie.  

Dankzij een overeenkomst met Lidl heeft de 
Rabobank uiteindelijk een geschikte locatie 
gevonden in de Oude Molenstraat.  
Door de directeur van de Rabobank, de heer Paul 
van Rijn, werd de geldautomaat officieel in gebruik 
genomen: hij mocht de automaat als eerste 
uitproberen. De heer Van Rijn nam een geldbedrag 
van € 1.000 op dat ter plaatse geschonken werd aan 
de ouderenbond KBO. De ouderenbond kan met dit 
bedrag aan hun leden internetcursussen aanbieden 
(o.a. op het gebied van internetbankieren).  

Informatiemarkt  
Op zaterdag 5 oktober van 10.30-16.00 uur 
organiseert RIGOM Ouderenwerk Maasland de 
tweejaarlijkse informatiemarkt voor senioren in 
Sportcentrum Rusheuvel. Niet alleen 55+'ers, maar 
ook andere belangstellenden zijn van harte welkom  

Bezoekers maken kennis met producten en diensten 
op het gebied van gezondheid, zorg, welzijn, zinvolle 
vrijetijdsbesteding, voeding, beweging en preventie.  

Gedurende de hele dag zijn er diverse 
demonstraties, modeshows en optredens van 
zangeres Meike van der Veer, de Sluiszangers en 
vele anderen.  

Tijdens de informatiemarkt presenteren ruim 
60 organisaties zich.  

Kom horen, zien en beleven! 
De toegang is gratis. 
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Even voorstellen  

door Niels de Lange, wijkagent  

In de voorgaande Zuiderpost stond mijn foto al.  
Ik heb toen aangegeven dat ik me op een later 
tijdstip nader zou voorstellen. Dus bij deze.  

Ik ben sinds 2001 werkzaam bij de politie in Oss.  
In deze jaren heb ik in verschillende wijken gewerkt, 
alsmede bij de opsporing. Ook ben ik al wat jaren 
actief geweest in Oss-Zuid, niet als wijkagent, maar 
als medewerker in de basispolitiezorg.  
Iedere politieman of -vrouw heeft een wijk als 
aandachtsgebied en werkt daar samen met de 
wijkagent aan veiligheid en leefbaarheid. Omdat ik al 
een paar jaar actief ben geweest in Oss-Zuid, ben ik 
al met veel mensen en instanties in de wijk in 
contact gekomen en ken daardoor de weg.  

Zoals iedere wijk kent ook onze wijk zo zijn eigen 
problemen. In delen van de wijk woont men dicht op 
elkaar en ontstaan er wel eens wrijvingen.  
Mijn motto is: leven en laten leven. In de huidige 
samenleving waarbij de druk op de mensen groot is, 
moeten we elkaar helpen en begrip tonen voor de 
situatie waarin mensen zich bevinden. Denk daarbij 
aan mensen in financiële problemen of werkelozen. 
Ga in gesprek met elkaar en toon begrip. Op die 
manier creëer je voor jezelf een prettige 
woonomgeving en voel je je prettig en gesteund in 
de wijk.  

Ditzelfde geldt voor de aanpak van criminele 
activiteiten. De inwoners zijn onze ogen en oren. 
Meld verdachte situaties of criminele activiteiten bij 
ons. Wij kijken wat we er vervolgens mee kunnen 
doen. Voor de rest kijk ik uit naar een prettige 
samenwerking en waar mogelijk gaan we elkaar 
helpen.  

Met vriendelijke groet, 
Niels de Lange, wijkagent Oss-Zuid 
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DE WIJKAGENT 
SCHRIJFT 
Beste wijkbewoners,  

Bij het laatste 
Wijkraadoverleg werd 
onder andere gesproken 
over de Zuiderpost, het 
wijkblaadje waarmee elke 
wijkbewoner in principe te 
bereiken is. Omdat wij als 
wijkagenten het contact 
met zoveel mogelijk 
wijkbewoners uiteraard belangrijk vinden, hebben 
we aangeboden om in elke Zuiderpost een stukje te 
schrijven. Onderwerpen zijn er voldoende, waarbij 
veiligheid in de wijk toch wel iets is wat regelmatig 
aan de orde komt.  

Bij een intern politieoverleg werden afgelopen week 
de woninginbraakcijfers besproken. Daarbij bleek 
dat er in de stad Oss, waar dus ook Oss-Zuid bij 
hoort, een aanmerkelijke daling van woninginbraken 
te constateren was. Daar zijn wij zeker blij mee, 
want wij hebben binnen de politie extra mensen vrij 
gemaakt voor het aanpakken van woninginbrekers. 
Als het dan ook nog eens uit de cijfers blijkt,dan is 
dat prachtig.  

Reden om nu achterover te gaan leunen? Nee, dat 
zeker niet. Uit ervaring weten wij dat in het najaar de 
woninginbraken weer toenemen, elk jaar weer. Het 
is eerder donker, het wordt kouder, minder mensen 
op straat, dus minder sociale controle en minder 
ogen en oren die ons kunnen helpen. Wij kunnen het 
namelijk ook niet zonder hulp van de burgers in de 
wijken. Jullie weten als geen ander wie of wat er niet 
thuishoort in jullie wijk. Blijf dit vooral bij ons melden, 
wij zijn te bellen, te mailen en te twitteren. Die 
gegevens zijn in de Zuiderpost terug te vinden. 

Voorkomen is nog steeds beter dan genezen, u kunt 
er zelf ook veel aan doen om het veiliger te maken: 
sluit ramen en deuren goed af, zorg voor licht in 
donkere brandgangen, laat geen sleutels aan de 
binnenkant in het slot zitten, laat geen waardevolle 
spullen in het zicht slingeren, enz. En helaas zijn 
velen onder ons soms toch erg hardleers. Bij het 
wijkbezoek van de ex-inbreker in de wijk hadden wij 
hem een straat genoemd waar het meeste in de wijk 
was ingebroken, om met name daar eens te gaan 
kijken. Hij kwam zonder veel problemen in die straat 
bij verscheidene huizen binnen. 

Wij wensen de wijk een 
inbraakvrij najaar toe. 

De wijkagenten, 
Ben en Niels 

Nieuwe statuten  
door Linda van Putten, secretaris 
Wijkstichting Oss-Zuid 

In de vorige Zuiderpost heeft een 
oproep gestaan aan alle 
wijkbewoners om een openbare vergadering bij te 
wonen waarin de nieuwe Statuten ten behoeve van 
de Wijkstichting Oss-Zuid besproken zouden kunnen 
worden. Dinsdag 3 september jl. heeft deze 
vergadering plaatsgevonden en thans kan worden 
medegedeeld dat de statuten zijn goedgekeurd.  
Zou iemand de statuten willen inzien, kan een e-mail 
worden gestuurd aan e linda.vanputten@hetnet.nl.  
De vernieuwde versie van de statuten zullen dan 
aan u worden toegezonden. 



Digibuurt van start 
Op vrijdag 27 september wordt 
het project DigiBuurt officieel 
geopend door wethouder 
H. Hoeksema. In DigiBuurt maken mensen elkaar op 
vrijwillige basis vertrouwd met computer, internet en 
andere alledaagse digitale toepassingen. Dit vanuit 
de wetenschap dat meedoen aan de moderne 
samenleving zonder digitale vaardigheden in feite 
niet meer mogelijk is. 

Met ingang van dinsdag 1 oktober is DigiBuurt 
wekelijks geopend van dinsdag tot en met vrijdag 
van 9.30-16.00 uur. Iedereen is welkom om 
vrijblijvend een kijkje te komen nemen. Voor de hulp 
bij het aanleren van digitale vaardigheden geldt een 
bescheiden eigen bijdrage, in de maand oktober is 
het eerste bezoek (max. 3 uur) gratis. 
DigiBuurt is gevestigd in Ontmoetingscentrum De 
Binnenstad, Sint Barbaraplein 6 te Oss, en heeft een 
eigen ingang aan de achterkant van het gebouw. 

Voor meer informatie: www.rigom.nl, � 653232 of 
vanaf 1 oktober www.digibuurt.nl, � 626467. 
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Vrijwilligerscollege 
Het Vrijwilligerspunt van Vivaan gaat 
een Vrijwilligerscollege opzetten, om 
te beginnen in Uden en in Oss. 

Vrijwilligers van organisaties en verenigingen 
kunnen daar trainingen en cursussen volgen. 
Bijzonder aan het college is dat de trainingen ook 
door vrijwilligers gegeven gaan worden. De kern van 
dit landelijke project is deskundigheidsbevordering 
dóór en vóór vrijwilligers. Vivaan zet het op voor 
iedereen die vrijwilligerswerk doet in het werkgebied 
van Vivaan met ondersteuning van het Skanfonds.  

Een aantal vrijwilligers, ondersteund door een 
sociaal werker van Vivaan, gaat aan de slag als 
talentenscouts. Aan de ene kant zoeken ze 
vrijwilligers die beschikken over de nodige kennis en 
vaardigheden die zij met anderen zouden willen 
delen. Aan de andere kant gaan ze kijken welke 
vragen er leven bij (vrijwilligers)organisaties op het 
gebied van deskundigheidsbevordering.  
Zo ontstaat er een pool van vrijwillige deskundigen 
die op aanvraag een training of cursus op maat 
willen geven aan iedereen die vrijwilligerswerk doet. 
Omdat de trainingen door vrijwilligers uitgevoerd 
worden zijn ze laagdrempelig en flexibel, een nieuwe 
manier van persoonlijke ontwikkeling.  

Coördinator Vrijwilligerscollege is Ton van Aalst, 
Vrijwilligerspunt Uden, Aldetiendstraat 21a, 
� 0413-267882, e ton.van.aalst@vivaan.nl.  
Talentenscout worden in de regio Oss? Bel of mail 
Yvonne Thijssen Vrijwilligerspunt Oss, � 692080, 
e yvonne.thijssen@vivaan.nl. 

40-jarig bestaan   

Wijkstichting 

Oss-Zuid 
door Linda van Putten, secretaris Wijkstichting Oss-Zuid 

Sommige mensen weten er waarschijnlijk al wel van: 
op 28 mei 2014 bestaat de Wijkstichting Oss-Zuid 
40 jaar. Een jubileum dat de Wijkstichting niet 
onopgemerkt voorbij wil laten gaan.  

Er zullen gedurende het jaar 2014 
verschillende festiviteiten worden 
gehouden met als hoogtepunt de 
combinatie met de viering van 
5 jaar Zuid aan Zee. U wordt 
hierover op de hoogte gehouden!  

Een inmiddels samengestelde 
'feestcommissie' houdt zich bezig 
met de organisatie van het een en 
ander. Mocht u geïnteresseerd zijn 
hulp te bieden of hebt u nog leuke 
ideeën, kunt u contact opnemen 
met e linda.vanputten@hetnet.nl.  
Wordt vervolgd! 
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Ingezonden bericht 
Beste redactie, 

Zo heb je alles netjes opgeruimd en een dag erna 
ligt het weer vol. Er lopen dagelijks meer dan 
50 honden hier langs ons huis. 
Een drollenzuiger is misschien een idee om in Oss 
in te voeren. Kosten hiervoor kunnen ze bij 
hondenbezitters terug halen. 
Veel gemeentes hebben hetzelfde probleem met de 
hondenpoep op straat. 

Met vriendelijke groet, 
Henk Thiele 

Bijzonder Aktief 
Bepaalde mensen met een verstandelijke beperking 
voelen zich soms bij een reguliere sportvereniging 
minder op hun gemak. Voor hen is er een speciale 
stichting die sport- en andere activiteiten aanbiedt. 
Dat is al vanaf 1981 Stichting De Sportclub Oss 
V.O.G.G. De afkorting staat voor Vereniging Ouders 
Geestelijk Gehandicapten. Het initiatief tot oprichting 
kwam destijds vanuit ouders en leerkrachten van de 
Bernadetteschool.  Al jaren gebruiken we als een 
soort roepnaam De Sportclub Oss. 

De eigenlijke naam is erg lang, nog altijd weinig 
bekend bij het brede publiek en moeilijk hanteerbaar 
voor met name onze deelnemers. Dat geldt 
evenzeer voor de roepnaam De Sportclub Oss. 
Daarom is het bestuur met haar vrijwilligers, 
belangstellenden, de deelnemers en hun ouders op 
zoek gegaan naar een nieuwe naam. Daarbij 
hebben we gelet op originaliteit, de nieuwe naam 
mag geen vervelende associaties oproepen en moet 
passend zijn bij de doelgroep te weten mensen met 
een verstandelijke beperking van alle leeftijden, die 
actief zijn bij een zestal sporten en andere 
activiteiten. 

De nieuwe naam is geworden:  

Behalve een nieuwe naam hebben we ook een 
ander logo en een nieuwe website. Deze is 
bereikbaar via: www.bijzonderaktief.nl. 

De mogelijkheden bij Bijzonder Aktief zijn: 
zaalsport, judo, tafeltennis, fitness, bowlen, 
zwemmen en sociale activiteiten. 

Door een donatie van Tafelronde 73 is de 
naamsverandering voor ons financieel mogelijk 
geworden. 

Zin in film 
Na het eerste seizoen 'Zin in film' 
zijn we terug!  
We bieden dit seizoen weer vier 
verschillende films aan die te 
denken geven.  

'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.  

Dit seizoen beginnen we op vrijdag 4 oktober 2013 
met een romantische komedie die iedereen gezien 
moet hebben: Amélie. Het is een film die je blijft 
kijken. Door het lachen en de ontroering heen 
ontvouwen de verschillende lagen van de film zich. 
Een hartverwarmende film waarin het kleine een 
grote rol speelt.  
Reserveren vóór 30 sept. 2013 bij voorkeur via 
e filmavondoss@gmail.com of � 06-17026323 (op 
werkdagen tussen 18 en 19 uur). 

De andere data van dit seizoen zijn: 22 november 
2013, 31 januari 2014 en 11 april 2014.  
De films worden vertoond in het Hooghuis, locatie 
Oss-Zuid, De Ruivert 5, aanvang: 19.30 uur, entree: 
€ 5,– inclusief koffie/thee in de pauze. 

We hebben gemerkt dat de films die we vertonen 
veel stof tot nadenken geven. Het nagesprek krijgt 
niet alleen vorm ter plaatse, maar gaat ook door in 
de kroeg bij een borrel of thuis op de bank. En dat is 
mooi. Mensen hebben de behoefte hun nieuwe 
bevindingen over de film te delen en dat kan nu op 
onze website: www.zininfilmoss.nl.  

Op de website is verdere informatie over 'Zin in film' 
op te zoeken, zoals de data, de films, mogelijkheid 
tot aanmelden, en ook kun je zien welke films we 
vorig seizoen hebben vertoond. 



 

ZUIDERPOST OKTOBER 2013 

 

NR. 193 – PAGINA 7 

Als afsluiting van de lustrumactiviteiten organiseert 
Stichting Chaja op vrijdagmiddag 15 november een 
symposium waarin creatieve beeldende verwerking 
bij kanker centraal staat. Dit in samenwerking met 
het IKZ (Integraal Kankercentrum Zuid), Stichting 
Kanker in Beeld, Provinciale raad voor gezondheid, 
het KZE (Kenniscentrum voor Zelfhulp en 
Ervaringsdeskundigheid) en ziekenhuis Bernhoven. 

Een bijzonder symposium dat mede mogelijk is 
gemaakt door de gemeente Oss, Universiteit voor 
Humanistiek, het KZE, zorgverzekeraars, oncologen, 
Kunstcollectief K26, en ervaringsdeskundige Mylène 
d'Anjou, cabaretière.  

Beheerstichting Buurtcentrum Kortfoort 

zoekt op korte termijn enthousiaste en betrokken 

vrijwilligers voor de volgende functies: 

Bestuurslid 

Assistent Beheerder 

Extra Klusjesman/vrouw 

Reserve Barmedewerk(st)er 

 

Voor informatie kan contact opgenomen worden 

met 

Sylvia Boerboom (voorzitter), � 639867, 

e sylvia.boerboom@efinanbv.com 

of 

André van den Boogaard (beheerder), 

� 636310, e a.boogje@versatel.nl 

Kerstmarkt 
2013 
door Linda van Putten,  
secretaris Wijkstichting Oss-Zuid 

Op 7 december 2013 wordt de 
jaarlijkse Kerstmarkt van Oss-Zuid 
gehouden. De Kerstmarkt vindt plaats van 
10.00-17.00 uur op de parkeerplaats van het 
Zuidergebouw in de Oude Molenstraat.  

Evenals vorige jaren wordt ook dit jaar weer voor 
leuke activiteiten gezorgd voor jong en oud: er kan 
een ritje worden gemaakt op een arrenslee, de 
Kerstman deelt kadootjes uit, kinderen kunnen zelf 
tingieten, en door DFM worden materialen geleverd 
waarmee kinderen zelf Kerststukjes kunnen maken. 
Ook is er weer een levende Kerststal aanwezig en 
een kleine kinderboerderij, vooral dit laatste wordt 
door de kinderen altijd als heel leuk ervaren.  

Er zijn diverse Kerstkramen 
waar artikelen te koop 
worden aangeboden en ook 
kan tegen een klein prijsje 
een hapje of drankje 
genuttigd worden.  
De toegang tot de Kerstmarkt 
en de deelname aan de 
genoemde activiteiten is 
gratis. 

Mochten er geïnteresseerden zijn in het huren van 
een kraam op de markt, kan contact worden 
opgenomen met Jacqueline Eekels 
(e jacqueline.eekels@ziggo.nl of � 06-22335529). 

 

 

 

Voor dit symposium worden hulpverleners die 
werken met mensen met kanker, zorgverzekeraars 
en mensen die tot de doelgroep van Stichting Chaja 
horen, uitgenodigd. Het voorlopige programma is te 
vinden op www.stichtingchaja.nl. 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar 
e stichtingchaja@live.nl. 
Het symposium vindt plaats op vrijdag 15 november 
van 13.00 tot 18.00 uur in het Osse Gemeentehuis. 

 Symposium Chaja: 'Voel je goed!' 

De kracht van creatieve verwerking bij kanker 
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Zuid aan Zee 2013: 'n fotoimpressie 
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SCHOONHEIDSACTIE 
in de buurt  
door Mia en Jan de Munnik 

Door de samenwerkingspartners van 'Keten in de 
buurt' werd op zaterdag 24 augustus een grote 
schoonmaakactie gehouden voor de Zeeheldenbuurt 
1 en 2 – onder het motto 'hou je buurt fraai en mooi'. 
De bewoners van de Industrielaan werden op deze 
dag al vroeg gewekt. Uitslapen was niet mogelijk 
vanwege de drukte in de straat door de aanvoer van 
containers. 

Een heuse milieustraat werd in de INDUSTRIELAAN 
ingericht waar de bewoners van de beide 
Zeeheldenbuurten van negen tot twaalf uur al hun 
afval zoals onder andere hout, ijzer, tuinafval, 
huisraad, puin en ander grof vuil, kwijt konden. 
Daarnaast waren zelfs het kringloopbedrijf en de 
Chemokar aanwezig. Deze actie vond veel 
weerklank bij de buurtbewoners en dat bleek wel 
doordat iedereen elkaar hielp.  

De bewoners van de Willem Barendszstraat, de 
Industrielaan, de Van Galenstraat en de Karel 
Doormanstraat maakten er bijzonder dankbaar 
gebruik van i.v.m. met de aanstaande renovatie van 
hun woningen. Velen hadden al op de dagen ervoor 
hun groen en materialen buiten voor het huis 
opgeslagen. Het was voor hen en ook voor het 
bouwbedrijf een geweldig voordeel: de bewoners 
hun spullen kwijt en het bouwbedrijf minder 
problemen en/of hinder van de nog aanwezige 
voorwerpen die verwijderd dienden te zijn. 
De samenwerkingsorganisatie verdient absoluut een 
pluim, vindt men in de buurt. 

Renovatie  
De renovatie door 
BrabantWonen van deze 
28 woningen wordt nu  
meer zichtbaar. De steigers 
zijn geplaatst bij het blok in 
de Willem Barendszstraat 
en de Industrielaan.  
Het zal natuurlijk nog wel wat ongemak opleveren 
voor de buurt vanwege het vele bouwverkeer en de 
opslag van bouwmaterialen, maar dat moet men op 
de koop toenemen, het is niet anders. 

Zuid aan Zee 2013 
weer groot succes 
door Leontine Jansen, Vivaan 

Zuid aan Zee was ondanks het slechte weer toch 
een groot succes, vooral vanwege het zeer 
gevarieerde optreden van de Braziliaanse 
dansgroep MCN Capoeirashow. Er werd ook weer 
lekker gevoetbald, nu ook door een team van 
Dichterbij. Ook de klimwand en de 
bungeetrampoline hadden veel succes. 

Via het project 'Doe wat voor een ander' van 
Dichterbij zijn bewoners op zoek naar 
vrijwilligerswerk. Bij Zuid aan Zee hebben zij veel 
werk verzet als vrijwilligers bij de opbouw en het 
afbreken. Een leuke aanwinst voor wijkactiviteiten. 

Zie hiernaast voor een fotoimpressie. Meer foto's zijn 
te bekijken in de fotogallerij op www.ws-oss-zuid.nl. 

Voor meer info over 'Iets doen voor een ander': 
Loes van Eldijk van Dichterbij, � 06-21178788 of 
e l.vaneldijk@dichterbij.nl. 

Buurtbewoner 
Kareldoormanstraat 
met talent: 

Gerie van de 
Veerdonk 
van Dichterbij 

Al ruim anderhalf jaar verkoopt Gerie van de 
Veerdonk biologische- en streekproducten op de 
markt in Heesch. Dit doet hij in samenwerking met 
André Ruijters en Geertje van de Stappen. Gerie 
schuift het hek weg, zodat de bus met de aanhanger 
op het marktterrein kan. Daarna bouwen ze met z'n 
drieën de kraam op en stallen alle spullen uit. 

Gerie zorgt vooral voor een vriendelijke lach en een 
gezellig muziekje voor alle klanten en waarschuwt 
iedereen die over de markt fietst of rijdt voor de 
parkeerpolitie. Om half vier is het weer voorbij en 
lopen André en Gerie naar de dagbestedingslocatie 
Werkkracht, waar ze de taxi terug naar huis nemen. 

Gerie voelt zich thuis op de markt en laat dit graag 
zien aan anderen. Om deze reden is hij uitgenodigd 
om deel te nemen aan de Kerstmarkt in deze wijk, 
zodat anderen ook kunnen meegenieten.  

Bellen naar  

via één nummer:  14 0412 
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Nieuwe activiteit in en 
om het Zuidergebouw 
Sinds mei dit jaar is er bijna iedere week op 
maandagavond een ontmoeting voor mensen met 
een lichtverstandelijke beperking. Zes jaar geleden 
is dit gestart door Dichterbij in de Ruwaard waar we 
gebruik maakten van de inlooplocatie van de GGZ 
aan de Coornhertstraat. Maar zoals gezegd 
gebruiken we nu de ruimte van het Wijkpunt in het 
Zuidergebouw als uitvalsbasis.  

De activiteiten, die door vrijwilligers samen met 
deelnemers worden georganiseerd, zijn heel 
gevarieerd zoals fietsen, wandelen, bowlen, bingo, 
uit eten, hapjes maken (BBQ), enzovoort.  
Voor deze activiteiten maken we graag gebruik van 
de mogelijkheden die jullie wijk ons biedt. 
Voorbeelden hiervan zijn:  
► BBQ op het plein achter Zuidergebouw 
► Jeu de boules bij CITO   
► Bloemschikken met medewerking van Josina.  

Hebt u een idee, of wilt u structureel meedoen en 
meedenken met onze deelnemers, laat dat mij 
weten. We zoeken nog versterking van ons 
vrijwilligersteam. Iemand die de weg in de buurt/wijk 
kent, is een prettige aanvulling voor ons. 

Met vriendelijke groeten, 
Arnold Braks 
e a.braks@dichterbij.nl, � 06-21489906 

'Het Paard' zoekt schakers 
Schaken is leuk, inspannend en rustgevend. Bij de 
KBO-Ruwaard weten ze dat maar al te goed. 
Daarom nodigen wij graag nieuwe leden uit voor ons 
schaakteam. Ook als u het spel niet zo goed onder 
de knie hebt, bent u van harte welkom. Wij geven 
graag les in deze fameuze denksport 

Elke dinsdagmiddag wordt 
door schaakafdeling 'Het 
Paard' van 14.00 uur af 
geschaakt in D'n Iemhof, 
Sterrebos 35, 5344 AN Oss. 
Kom eens een kijkje nemen 
op een dinsdagmiddag.  

De sfeer is ontspannen en de koffie is goed. 

Nadere informatie bij:  
Peter Hessels, secretaris KBO-Ruwaard  
(� 646035, e pjhessels-c@telfort.nl) of  
Hans Spierings, voorzitter 'Het Paard'  
(� 625428, e p-mspierings@home.nl) of  
bij Cor Kaufman, secretaris 'Het Paard'  
(� 632529, e corkaufman@live.nl). 

De slimste weg van Brabant 

N329 geopend! 
door Ellen Bloks 

Op zondag 8 september jl. is de N329, de Weg van 
de Toekomst ,officieel geopend. Honderden mensen 
bezochten de tunnel bij de Meubelboulevard waar 
de officiële opening plaatsvond. Er werden veel 
dankwoorden uitgesproken, o.a. door wethouder Jan 
van Loon en gedeputeerde Ruud van Heugten. Zij 
wezen op de unieke technieken die gebruikt zijn en 
roemden de intensieve samenwerking met alle 
partijen. 

Centraal thema bij de opening was de tijdcapsule. In 
deze tijdcapsule zijn spullen van diverse Ossenaren 
verzameld (kinderwensen, foto's, etc.). De capsule 
werd in de wand van de tunnel geplaatst voor 
toekomstige generaties. Vier kinderen kregen een 
sleutel overhandigd voor het openen van de capsule 
na 2050. 

De aanwezigen konden verder met elektrische 
bussen de Weg van de Toekomst bekijken. Ook 
konden de bezoekers een helikoptervlucht winnen 
om vanuit de lucht de Weg te bewonderen.  

Voor meer informatie en filmpjes en foto's kunt u 
www.n329wegvandetoekomst.nl raadplegen. 
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Vrijwilligersavond 

Wijkpunt Oss-Zuid 
Ongeveer 60 mensen (inclusief ±15 Wijkpunters) 
hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de 
vrijwilligersavond in het Zuidergebouw op 28 mei jl. 
Na de opening door Leontine Jansen van Vivaan 
draagt Constantijn Gremmé een door hem gemaakt 
gedicht voor. 

We zijn met vele mensen 

Elk met hun gevoelens gedachten en wensen 

Elk bereid om iets te geven 

Aan een ander in hun leven 

Ze zeggen we doen het voor niets 

Maar we voelen wel iets 

We voelen de waardering in ons leven 

Terwijl we een ander een lichtje proberen  

te geven    

Dat is een mooie aftrap voor deze avond. Er wordt 
uitleg gegeven over hoe de 5 wijksteunpunten 
ontstaan zijn en hoe dit langzamerhand is 
uitgegroeid doordat meerdere organisaties zich 
hebben aangesloten. Uitgangspunt hierbij is: 
de bewoner moet er wat aan hebben. 

Vanaf januari 2013 is er een inloopuur gestart op 
donderdag van 11.00-12.00 uur, eerst alleen door 
Pantein en BrabantZorg, maar dat wordt nu door 
vrijwel alle organisaties binnen het wijksteunpunt, 
gedragen. De leden van het Wijkpunt staan op een 
bord in het Wijkpunt. 

Het doel van de avond wordt benoemd: 
Inventariseren wat we missen in de wijk, wat anders 
moet en benadrukken wat juist heel goed gaat. 
Gehoopt wordt op een nog betere gerichte 
samenwerking tussen alle professionele en 
vrijwilligersorganisaties. Benoemd wordt dat er een 
goede sociale kaart van alle organisaties, die bij het 
Wijkpunt betrokken zijn, beschikbaar is. 

In 3 groepen gesplitst worden – met gele en groene 
briefjes – de minder goede en goede punten binnen 
de wijk benoemd.  

Verbeterpunten die genoemd worden, gaan o.a. 
over hondenpoep, communicatie met de gemeente, 
verkeersveiligheid en voorzieningen. 

Tevredenheid is er o.a. over sociale contacten, 
activiteiten, supermarkt, groen en… over deze 
avond: voor herhaling vatbaar! 

Vrijdag 
6 september 

Kinderkaravaan  
in het Zuiderpark 
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Samen Actief is de activiteit van het Maasland Gilde 
Oss waarbij belangstellenden sociale contacten en 

activiteiten kunnen 
uitbreiden, versterken of 
opnieuw opbouwen. Samen 
Actief bemiddelt mensen die 
een of meerdere personen 
zoeken om samen een leuke, 
educatieve, kunstzinnige of 
sportieve activiteit te 
ondernemen.  

Hoe werkt Samen Actief 
Belangstellenden schrijven zich in bij het Maasland 
Gilde (aanmelding kost € 5,- per jaar) via de website 
www.maaslandgildeoss.nl. Daar vindt men het 
inschrijfformulier. Of men komt naar het spreekuur 
van het Maasland Gilde, of belt voor het maken van 
een afspraak. Vervolgens krijgt men de mogelijkheid 
een anonieme advertentie te 
plaatsen.  

Op het inschrijfformulier vult men 
in welke activiteit men graag zou 
willen ondernemen met een ander 
en naam en adres, geboortedatum, 
man/vrouw. Die tekst wordt als 'advertentie' op de 
website van het Maasland Gilde geplaatst.  

Andere deelnemers kunnen reageren op 
advertenties die hen aanspreken, door een reactie te 
sturen naar het Maasland Gilde met het 

advertentienummer. Als 
deelnemer kan men per jaar 
drie advertenties plaatsen en 
op drie advertenties van een 
ander reageren. 

Medewerkers van Samen 
Actief van het Maasland 
Gilde zorgen voor 
bemiddeling. 
Als er contact gelegd is en 

het klikt, kan men samen afspraken maken om 
kennis te maken en de activiteit te gaan 
ondernemen. 

Als het niet klikt, geeft men 
aan het Maasland Gilde door 
op dit moment af te zien van 
verder contact.  
Het Maasland Gilde zal 
regelmatig informeren hoe 
het gaat. 

Kruimeltje vernieuwd 

Peuterwerk 'KRUIMELTJE' – onderdeel van 
Stichting Peuterwerk Oss (SPO) – aan de Oude 
Molenstraat 17 heeft een nieuwe uitstraling 
gekregen. De vestiging voor peuterwerk zit 
inmiddels bijna 25 jaar in de ruimte achter het 
Zuidergebouw en deze ruimte voldeed niet meer aan 
de huidige eisen. Zo waren er bijvoorbeeld nog 
stalen kozijnen met enkel glas en was het stucwerk 
nodig aan vervanging toe.  

De Mgr. Van den Boerstichting (sinds enkele jaren 
eigenaar) besloot om het Zuidergebouw te 
renoveren, beginnend met de ruimte van het 
peuterwerk. Tijdens de zomervakantie hebben 
medewerkers van Koelen Bouw gedurende zes 
weken ongelooflijk hard gewerkt om het pand om te 
toveren tot een lichte, luxe en gezellige ruimte waar 

peuters naar hartenlust 
kunnen spelen en 
leren. Er is gekozen 
voor een zonnige 
uitstraling door het 
gebruik van zomerse 
kleuren. Verder zijn 
onder andere de entree 
en de speelplaats 

verplaatst, is er een luchtzuiveringsinstallatie 
aangelegd en een nieuwe verwarmingsketel 
geplaatst. Bovendien is er in de gehele ruimte 
gebruik gemaakt van veiligheidsglas. Architect 
Mollen heeft de authentieke uitstraling van het 
gebouw daarbij goed kunnen bewaren, waardoor de 
warme sfeer behouden is gebleven. Het team heeft 
zich vervolgens gestort op de inrichting van de 
ruimte en is terecht trots op het resultaat. 

Stichting Peuterwerk Oss verzorgt peuterwerk op 
15 vestigingen binnen de gemeente Oss voor 
peuters van 2-4 jaar. Hun ontwikkeling wordt 
gevolgd en gestimuleerd door deskundige 
medewerkers en spelenderwijs worden zij 
voorbereid op de basisschool. Hierbij wordt altijd 
aangesloten bij de interesses en belevingswereld 
van het kind. Peuterwerk biedt de gelegenheid in 
een vertrouwde omgeving om samen te spelen met 
leeftijdsgenootjes buitenshuis, in de eigen buurt en 
met veel speel- en ontwikkelingsmogelijkheden.  

Mocht u de ruimte van onze vestiging 'Kruimeltje' 
willen komen bekijken, dan bent u uiteraard van 
harte welkom! U kunt hiervoor rechtstreeks contact 
opnemen met het team (� 633346). Voor meer 
informatie over SPO verwijzen wij u naar onze 
website: www.spo-oss.nl. Hier vindt u ook ons 
inschrijfformulier. Vanaf de leeftijd van 1,5 jaar kunt 
u uw zoon of dochter inschrijven bij één van onze 
vestigingen.  

Samen Actief 
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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 computerclub, ANBO, Buurtcentrum 
Kortfoort, 13.30-17.00 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 (zelf brood meebrengen) 
Tekenen en schilderen (1), ANBO, Buurtcentrum 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, Buurtcentrum 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, Buurtcentrum 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, Buurtcentrum Kortfoort, 14.00 uur  

Regelmatig op donderdag  
NAH-café, NAH4US, Buurtcentrum 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 

 

Zaterdag 28 september  
Meditatief Dansen, Stichting Chaja, Volksuniversiteit, 9.30-11.30 uur 

(stichtingchaja@live.nl) 

Zondag 29 september  
Repaircafé, HOI, Carmelzaal Titus Brandsmaparochie, 14.30-17.00 

uur  

Vrijdag 4 oktober: 
Film Amélie, Zin in Film, Het Hooghuis, locatie Oss-Zuid, De Ruivert 5, 
19.30 uur   
Zaterdag 5 oktober  
Seniorenmarkt, RIGOM, Sportcentrum 
Rusheuvel, 10.30-16.00 uur 

Maandag 7-zondag 13 oktober 
Week van de Opvoeding  
Zaterdag  12 oktober  
Meditatief Dansen, Stichting Chaja, Volksuniversiteit, 9.30-11.30 uur 
(stichtingchaja@live.nl) 

Zondag 13 oktober  
Wolvilten, Carmelzaal Titus Brandsmaparochie, 14.30-17.00 uur 

Donderdag 17 oktober  
Lippenbalsem maken, HOI, Pinksterterp, 9.30-12.00 uur 

Dinsdag 22 oktober 
Wijkraadsvergadering, Buurtcentrum Kortfoort, 20.00 uur 

Zaterdag 9 november  
Meditatief Dansen, Stichting Chaja, Volksuniversiteit, 9.30-11.30 uur 
(stichtingchaja@live.nl) 

Donderdag 14 november  
Kerstkaarten maken, HOI, Pinksterterp, 9.30-12.00 uur 

Vrijdag 15 november  
Symposium 'Voel je goed!', Stichting Chaja,  
Gemeentehuis Oss,  13.00-18.00 uur 

Vrijdag 22 november  
Zin in Film, Het Hooghuis, locatie Oss-Zuid, De Ruivert 5, 19.30 uur   
Zaterdag  23 november  
Meditatief Dansen, Stichting Chaja, Volksuniversiteit, 9.30-11.30 uur 
(stichtingchaja@live.nl) 

Zondag 1 december  
Sinterklaasspel, HOI, Carmelzaal Titus Brandsmaparochie, 
14.30-17.00 uur 

Donderdag 5 december  
Sinterklaasspel, HOI, Pinksterterp, 9.30-12.00 uur 

Zaterdag 7 december 
Meditatief Dansen, Stichting Chaja, Volksuniversiteit, 9.30-11.30 uur 
(stichtingchaja@live.nl) 
Kerstmarkt Oss-Zuid, parkeerplaats Zuidergebouw, Oude 

Molenstraat, 10.00-17.00 uur 

Dinsdag 10 december  
Wijkraadsvergadering, Buurtcentrum Kortfoort, 
20.00 uur 

Vrijdag 31 januari 2014 
Zin in Film, Het Hooghuis, locatie Oss-Zuid, De Ruivert 5, 19.30 uur  
Vrijdag 11 april 
Zin in Film, Het Hooghuis, locatie Oss-Zuid, De Ruivert 5, 19.30 uur  
Woensdag 28 mei 2014  
40-jarig bestaan Wijkstichting Oss-Zuid 



 

ZUIDERPOST OKTOBER 2013 

 

NR. 193 – PAGINA 14 

 Titus Brandsmaparochie 
 Oude Molenstraat 8 
 5342GC Oss 

 � 622164 
 e algemeen@tb-parochie.nl 
 www.titusbrandsmaparochieoss.nl 
 

IN GESPREK OVER ARMOEDE 
Het Diakonaal Beraad van de Titus 
Brandsma-parochie en Stichting 
De Vonk te Tilburg organiseren 
drie avonden over armoede in de 
St. Jozefkerk van 19.30-22.00 uur.  

Maandagavond 7 oktober: Inleiding 
door René Gabriëls over armoede in Nederland en 
hoe we deze kunnen duiden in deze tijd. Hierna is er 
gelegenheid vragen te stellen en met de inleider in 
gesprek te gaan. 

Maandagavond 21 oktober: Paneldiscussie met  
vertegenwoordigers van diverse dienstverlenende 
en (nood)hulpverlenende organisaties uit Oss over 
waar zij voor staan en over vragen uit de praktijk van 
armoede. 

Maandagavond 4 november: Workshop van Marja 
Wittenbols die met ons op zoek gaat naar wat wij 
zelf kunnen doen aan armoede en hoe diaconale 
hulp vorm kan krijgen op parochieniveau. 

Wij nodigen u uit voor deze cyclus van 3 avonden, 
maar ook als u een of twee bijeenkomsten bij wilt 
wonen bent u van harte welkom!  
U kunt zich tot 1 oktober  aanmelden bij stichting 
De Vonk (e k.van.leeuwen@stichtingdevonk.nl). 
Vermeld er even bij voor welke avonden u zich aan 
wilt melden.  

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 

Extra activiteiten HOI 
Op zondag 29 september repaircafé in 
de Carmelzaal voor al uw kleine 
reparaties aan kleding, elektrische 
apparaten enz. 

Op zondag 13 oktober wolvilten in de 
Carmelzaal; graag een handdoek meenemen. 

Op donderdag 17 oktober lippenbalsem maken in de 
Pinksterterp. 

Op donderdag 14 november 
kerstkaarten maken in de 
Pinksterterp. 

Op zondag 1 december 
Sinterklaasspel in de Carmelzaal. 

Op donderdag 5 december 
Sinterklaasspel in de 
Pinksterterp. 

HOI is open voor iedereen die zin heeft in een kop 
koffie of een praatje 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. 

 
 
HET  
OSSE  
INLOOPHUIS 
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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 2013: 22 oktober, 10 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 
Bijzonder Aktief:  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  



WEEKAGENDA  
BUURTCENTRUM KORTFOORT 
Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342BH Oss,  
� 636310, www.buurthuiskortfoort.nl 
Secretariaat: Seringenhof 16, 5342CR Oss, 
e secretariskortfoort@gmail.com 

Bestuurssamenstelling 
Voorzitter : Sylvia Boerboom 
Secretaris : Jolien Panneman 
Penningmeester : Gerrit Arts 
Bestuurslid : Joke Kuitert, Riek van Uden,  
  André van den Boogaard 
Beheerder : André van den Boogaard 

Maandag 
09.00-12.00 Heesche Amateur Schilders  
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid 
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 
20.00-22.00 Openbare vergadering Wijkraad  
 (voor data zie www.oss-zuid.nl)  

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

Donderdag 
09.00-12.00 Werelddansen 
13.30-17.00 ANBO 
19.00-22.00 NAH-café 
 (voor data zie www.nah4us.nl) 

Vrijdag 
10.00-12.00 Stichting Door en Voor 
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid 
19.00-22.00 Jeugdsoos The Final Touch (voor data 
 zie www.jongerensoosthefinaltouch.nl)  
In het weekend op verzoek én in overleg bij uitzondering 
geopend (zie ook website: www.buurthuiskortfoort.nl) 

WEEKAGENDA  
ZUIDERGEBOUW 
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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C O L O F O N  Z U I D E R P O S T  
Redactie: Ellen Bloks, Mia Keijzers 
Redactieadres: Kortfoortstraat 66, 5342AG Oss 
e-mail: zuiderpostoss@gmail.com 
Foto 's: o.a. aangeleverd door auteurs en organisaties en uit 
fotoarchief wijkactiviteiten 
Druk: SenB druk, Oss 

 

De volgende Zuiderpost verschijnt in 
februari 2014 
 

Kopijsluiting: 15 januari 2014 

 
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 


