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DE WIJKAGENT 
SCHRIJFT 
Beste wijkbewoners, 

Voor een interne cursus 
hadden wij recentelijk wat 
cijfermatige gegevens over 
de wijk nodig.  
Daarbij viel iets 
opmerkelijks op: in Oss-Zuid, de kleinste wijk van Oss, 
nog geen 7000 inwoners, hadden we over die periode 
de meeste meldingen met betrekking tot burenruzies. 
In eerste instantie denk je dan dat het gaat om een 
schrijffout, maar die gegevens worden digitaal uit de 
politiesystemen gehaald en ze geven een beeld dat 
voor alle wijken op dezelfde manier gedaan wordt. 
Dergelijke cijfers zijn uiteraard niet leuk om te lezen, 
een ieder wil dat het in zijn of haar wijk fijn wonen is en 
dat we zo min mogelijk negatief in beeld komen. 

Zoals in elke wijk, hebben we ook in Oss-Zuid enkele 
adressen waar mensen het elkaar als naaste buren 
stelselmatig zo lastig maken, dat er geen sprake is van 
een vrij woongenot. En juist dat vrije woongenot is wat 
we moeten koesteren en respecteren naar elkaar toe. 

Hoe komt het nu zover en wat kun je er aan doen om 
het te voorkomen of wie kun je benaderen met een 
hulpvraag? Vaak begint het met ergernissen over en 
weer, zoals geluidsoverlast, overlast van de kinderen, 
overlast van de huisdieren, parkeeroverlast, maar ook 
overhangende takken of zelfs de vallende bladeren van 
de bomen van de buren in de herfst.  

Als je merkt dat je je ergert aan zoiets, blijf er dan niet 
mee lopen, maar maak het bespreekbaar met degene 
waar je de overlast van ervaart. Vaak hebben mensen 
niet in de gaten dat hun gedrag reactie oproept bij de 
buren. Met een goed gesprek voorkom je mogelijk een 
ruzie met je naaste buren. 

Ben je het stadium van een goed gesprek voorbij, dan 
kun je een beroep doen op Buurtbemiddeling Oss. 
Een nieuw project in Oss, waarbij deskundige vrijwillige 
bemiddelaars met beide partijen een gesprek aangaan. 
Het project loopt inmiddels al een tijdje in Oss en heeft 
goede resultaten geboekt. Je kunt je als burger zelf 
aanmelden voor bemiddeling op 
buurtbemiddeling@vivaan.nl.  
Een beroep op buurtbemiddeling is net wat minder 
zwaar dan bijvoorbeeld meteen de politie bellen. 

Als gesprekken niet meer helpen en er strafbare feiten 
gepleegd zijn of worden, komt het meestal bij ons 
terecht. Voor vragen of advies kunt u uiteraard altijd 
contact opnemen met uw wijkagent. 

Laat het zover allemaal niet komen, een oud gezegde 
luidt: 'Beter een goede buur dan een verre vriend.' 

De wijkagenten, 
Ben en Niels 

Woensdag 8 januari Buurtcentrum Kortfoort 

Nieuwjaarsreceptie  

Onder het genot van een hapje en een drankje 
wisselden veel bewoners de beste wensen uit voor 
2014. 

André van den Boogaard nam de honneurs waar. 

En dat alles  werd natuurlijk omlijst door een mooi 
stukje live muziek. 



► Overlast fietsers op het trottoir hoek Oude 
Molenstraat-Molenstraat. Fietsers vanuit de 
Molenstraat kiezen uit gemakzucht regelmatig het 
trottoir om naar de Oude Molenstraat te fietsen. 
Ook vanuit de Oude Molenstraat wordt zeer vaak 
het voetpad als fietspad gebruikt. Dit levert veel 
irritatie en onveilige situaties op. Door de politie 
wordt regelmatig gecontroleerd en geverbaliseerd.  
Tevens is gesproken over de onveilige situatie in de 
Oude Molenstraat ter hoogte van de kerk. Fietsers 
ervaren de flauwe bocht vóór de stoplichten als 
gevaarlijk; het wegdek is hier veel te smal. 
De gebiedsbeheerder heeft toegezegd 
mogelijkheden te onderzoeken om tot een goede 
oplossing te komen. De politie blijft controleren en 
verbaliseren.  

► Herinrichting Gasstraat. De gemeente Oss 
heeft aan de Gasstraat grond gekocht van de 
Nederlandse Spoorwegen. De gekochte grond wordt 
gebruikt om de Gasstraat te verbreden. Autoverkeer, 
fietsers en voetgangers worden van elkaar 
gescheiden. Dit zorgt voor meer veiligheid voor 
fietsers en voetgangers. Fietsers hebben straks een 
eigen fietsstrook tussen Molenstraat en Kantsingel.  

► Er is een aanvraag ontvangen van bewoners van 
de Karel Doormanstraat voor de aanleg van een 
jeu de boulesbaan in hun straat.  

Volledige verslagen van alle wijkraadsvergaderingen 
kunt u nalezen op www.oss-zuid.nl/verslagen.  

Overige mededelingen vanuit de Wijkraad  
► Een werkgroep heeft een inventarisatie gehouden 
over de speelvoorzieningen in Oss-Zuid. De 
resultaten van deze inventarisatie zijn door de 
werkgroep voorgelegd aan de gebiedsbeheerder. 
Met hem zal een plan van aanpak worden gemaakt 
hoe de speeltuintjes – indien nodig – ʹopgepimptʹ 
c.q. aangepast kunnen worden.  
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► Leerlingen van de Pius X-school hebben de 
volgende prijs gewonnen in een wedstrijd:  

EEN KNIKKERBAAN IN DE WOONOMGEVING 
VAN DE PRIJSWINNAARS 

De knikkerbaan 
(zie foto) dient 
nog met mozaïek 
bekleed te 
worden. Dit zal 
gedaan worden 
in het 
handvaardig-
heidslokaal in de 
Pius X-school. 
Deze school 
heeft voor een 
periode van 
drie maanden 
een ruimte 
beschikbaar 
gesteld.  

Verwacht wordt 
dat de 
knikkerbaan in 
het voorjaar van 2014 gereed is. De knikkerbaan zal 
dan geplaatst worden op de hoek Kastanjelaan/
Esdoornstraat.  

Vindt u het leuk om mee te helpen om de objecten 
(onderdelen van de knikkerbaan) met mozaïek te 
bekleden? 
Meldt u zich dan aan bij:  
Alex van der Heijden, Stichting Vivaan,  
� 06-14342781.  
Ook voor overige vragen kunt u contact met hem 
opnemen.  

Alex is op de volgende dagen aanwezig in de 
Pius X-school: 

Wijkraadsvergadering 10 december 2013 

door Ellen Bloks 

Tijdens de wijkraadsvergadering van dinsdag 10 december 2013 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de 
orde geweest: 
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Computercursus in het 
Zuidergebouw 
door Mieke van der Putten 

Zat het allang in de planning maar bent u er nog niet 
toe gekomen. Dan is de tijd nu rijp. U heeft een 
computer staan, maar weet niet wat u er allemaal 
mee kunt. Of u heeft een laptop of tablet cadeau 
gekregen en wilt daar foto's opzetten maar weet niet 
hoe. Dan kunt u hieraan een einde maken en in het 
Zuidergebouw een computercursus volgen.  

Iedere woensdagmiddag en vrijdagmiddag geven 
vrijwilligers cursus voor zowel computer, laptop als 
tablet. Achter elke cursist staat 1 vrijwilliger. 
Velen zijn u, naar alle tevredenheid, al voor gegaan. 

Kunt u wel met alle apparatuur overweg en loopt u 
soms tegen een probleem aan? Ook dan kunt u 
terecht in het Zuidergebouw. Op maandagmorgen 
van 9.30 tot 11.30 uur staan 3 vrijwilligers voor u 
klaar om u te helpen bij uw probleem.  

Schroom dus niet en meld u aan. Er wordt voor u 
een tijd gezocht dat u graag wilt komen.  
U kunt zich aanmelden bij  
Robbert van de Weerdhof, � 646469. 

Informatieavond Buitenspeeldag 
en uitreiking prijsvraag  
door Leontine Jansen, Vivaan 

Ook dit jaar mogen kinderen weer voor 1 middag 
veilig op straat spelen op woensdag 11 juni tijdens 
de Landelijke Buitenspeeldag.  

Buitenspeeldag is naast één groot kinderfeest ook 
een actiedag voor een veilig en kindvriendelijk 
verkeer.  

De Buitenspeeldag wordt in de gemeente Oss 
georganiseerd door vele straatcomités, in 
samenwerking met de wijkstichtingen, de gemeente 
en Vivaan, in totaal doen een kleine honderd straten 
mee. Vivaan coördineert de vergunningaanvraag, 
verzorgt de algemene informatievoorziening naar 
betrokkenen, verzorgt de publiciteit en ondersteunt 
middels de opbouwwerkers de straatcomités in 
wijken en kernen.  

Op maandag 24 februari is er een informatieavond 
over de Buitenspeeldag in sociaal-cultureel centrum 
De Binnenstad, St. Barbaraplein 6, 19.30-21.30 uur. 
Dit keer wordt iedereen uitgenodigd die aan de 
Buitenspeeldag heeft meegewerkt omdat ook de 
prijsuitreiking plaatsvindt van de leukste opzet voor 
de Buitenspeeldag. Van de Rabobank hebben we 
hiervoor een bedragje ontvangen. Tijdens deze 
avond zal ook informatie gegeven worden over de 
vergunningaanvraag, de verzekering en kunnen 
ervaringen worden uitgewisseld.  

Mocht u samen met bewoners uit uw straat dit jaar 
mee willen doen, dan bent u van harte uitgenodigd 
voor deze avond. Indien u naar de informatieavond 
wilt gaan en ons dit tijdig mededeelt, sturen wij u 
reeds vóór deze avond informatie en het 
vergunningaanvraagformulier toe. U kunt dit 
formulier dan ingevuld meenemen en inleveren. 

Aanvraagformulieren van de Buitenspeeldag kunnen 
in februari en maart ook worden gedownload via 
www.vivaan.nl of www.oss.nl.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Carla Bloks van Stichting Vivaan, � 692080, 
carla.bloks@vivaan.nl of renske.steffen@vivaan.nl.  
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Z3: nu bent u zelf 
aan de beurt 
door Pierre Spierings 

Vanaf nu nemen de bewoners van Oss-Zuid het 
heft in eigen handen. Zij weten wat er schort in 
de wijk, wat er beter kan en… ze willen er best 
zelf wat aan doen. Ook u! Nu bent u zelf aan de 
beurt.  

Z3 is een nieuw platform 
in Oss-Zuid. Z3 staat 
voor Zuid Zorgt Zelf . 
Z3 is een 
bewonersinitiatief dat los 
van gemeente of 
instanties de bewoners 
wil stimuleren en wil 

helpen zelf plannen te maken en uit te voeren. 
Z3 nodigt de burgers uit om mee te werken aan het 
verbeteren van de leefbaarheid van de wijk en het 
welzijn van de mensen die er wonen.  

Hoe dat werkt? Heel eenvoudig. Wie weten beter 
wat er nodig is in de buurt dan de mensen die er zelf 
wonen? Daar bedenken de burgers zelf de plannen 
en nemen ze zelf het initiatief deze plannen uit te 
voeren. Deze komen tot stand nadat vanuit een 
persoon of groep een idee is ingebracht.  

Overal in de wijk, in alle buurten, ontstaan op deze 
wijze kleinschalige initiatieven. Door de kwaliteiten 
en de energie van de bewoners zelf in te zetten, 
kunnen deze meestal heel snel worden gerealiseerd. 
Langdurige inspraakrondes worden overbodig. Men 
doet zelf wat men zelf kan. Alleen als het nodig is 
wordt een beroep gedaan op de gemeente of andere 
instanties die over middelen beschikken.  

Z3 gaat op 20 januari a.s. van start in de 
Bomenbuurt, inclusief de rotonde, het aangrenzende 
deel van de Willibrordusweg en de 
Hoogheuvelstraat. Alle bewoners worden persoonlijk 
bezocht. Middels een kort persoonlijk gesprek zal 
worden geïnventariseerd wat er leeft bij de mensen, 
wat hun ideeën voor verbetering zijn en of ze mee 
willen werken aan de uitvoering van hun eigen 
plannen. De kennismakingsronde wordt vervolgens 
ook in andere buurten gemaakt. Zo ontstaat een 
goed beeld van de behoeften en de betrokkenheid 
van de bewoners, die vervolgens worden 
gestimuleerd en ondersteund bij het realiseren van 
hun eigen ideeën en plannen. 

Wilt u meer weten over Z3? Bel of mail naar 
Annemarie Canninga-Uijlen (projectleider): 
annemarie@canninga.nl, � 484950. 

Officieel moment in project  

Park Zwanenberg 
door Ellen Bloks 

De sloop van het voormalige ziekenhuis kan niemand 
zijn ontgaan. De werkzaamheden vorderen inmiddels 
gestaag. Op dinsdag 7 januari jl. is met het verrichten 
van een officiële handeling – het verwijderen van de 
naam 'Bernhoven' – gestart met de sloop van de 
hoogbouw van het voormalige ziekenhuis. Er is 
afscheid genomen van het verleden om een blik te 
werpen op de toekomst: de realisatie van Park 
Zwanenberg. 

De Osse jeugdburgemeester Daan van Hooft 
verwoordde het als volgt in een gedicht: 

'Vandaag nemen we happen uit de tijd,  
een tijd die goed voor ons is geweest  
en ons heeft verrast.  
Vandaag nemen we happen uit het verleden,  
een verleden dat we warm opslaan  
in ons geheugen en hart.  
Vandaag nemen we brokken verleden tijd,  
als bouwstenen voor morgen.  
Vandaag snoepen we al een beetje,  
van het Oss, van morgen.' 

Wethouder Hendrik 
Hoeksema, Harrie Windmüller 
(algemeen directeur 
BrabantWonen) en Wilco van 
den Ban (directeur AM 
Zuidwest) voegden 
vervolgens de daad bij het 
woord.  

Ze namen onder begeleiding 
van sloopbedrijf Gubbels 
afscheid van het oude 
ziekenhuis en gaven er de 
officiële start van Park 
Zwanenberg voor terug.  

Het ziekenhuis mag dan verhuisd zijn, er komt een 
goede voorziening voor in de plaats: 
Gezondheidscentrum Oss. De karakteristieke 
ziekenhuiskapel maakt ook volwaardig deel uit van 
het nieuwe gezondheidscentrum.  

Zie verder ook 
www.brabantwonen.nl, 
www.parkzwanenberg.nl, 
www.ossvanmorgen.nl. 
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Beheers�ch�ng Buurtcentrum Kor�oort 

zoekt op korte termijn enthousiaste en betrokken 

vrijwilligers voor de volgende func�es: 

Bestuurslid 

Assistent Beheerder 

Extra Klusjesman/vrouw 

Reserve Barmedewerk(st)er 

Voor meer informa�e 

Sylvia Boerboom (voorzi'er), � 639867, 

sylvia.boerboom@efinanbv.com 

of 

André van den Boogaard (beheerder), 

� 636310, a.boogje@versatel.nl 

HIER HAD  

UW ADVERTENTIE  

KUNNEN STAAN 
voor meer informatie over  

afmetingen en tarieven 

mail: zuiderpostoss@gmail.com 

06-25283938 – info@dieza.nl 
Wij bezorgen GRATIS in Oss e.o. 

DIEZA is hét bedrijf voor al uw dierbenodigdheden, 
of het nu gaat over voeding of bodembedekking 
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NAH4US-café en activiteiten  
door Wim Staal, secretaris NAH4US-café in Oss en hoofd 
activiteitencommissie 

Voor het 3e jaar houden wij onze café-avonden in 
Buurtcentrum Kortfoort, Floraliastraat 93 in Oss, een 
rolstoelvriendelijk gebouw met een invalidentoilet, in 
de oneven weken en dan op de donderdagavonden 
van 20.00 tot 23.00 uur. Wij organiseren een 
blijvende uitgaansgelegenheid met veel gezelligheid 
(dus geen informatieavonden) voor lotgenoten met 
NAH met eventuele partners, kinderen en echte 
vriend(inn)en.  
NAH4US-café is een leuke avond uit in een rustige 
omgeving: samen een kopje koffie drinken, een 
kaartje leggen of andere Hollandse spelletjes of 
gezellig een praatje maken met een biertje erbij. 
Er is geen harde muziek, geen drukte, geen rumoer, 
geen flitslicht, maar wel gezelligheid! Kortom: 
dé gelegenheid om nieuwe contacten te maken en 
ook buiten het NAH4US-café iets af te spreken. 

Workshops 
Naast het NAH4US-café organiseren wij bij 
voldoende belangstelling ook andere activiteiten, 
zoals bijvoorbeeld workshops Paas- en Kerststukjes 
maken met bloemen, mozaïeken, herfstkrans maken 
met kastanjes, mosselenkrans maken, Bingo-avond 
en oud-Hollandse spelletjes zoals sjoelen. Door 
onze eigen vrijwilligers worden de deelnemers met 
Niet Aangeboren Hersenletsel geholpen in een 
prima sfeer van gezelligheid en er samen er wat 
leuks van maken, dus veel mag en niets moet!  

Bewegen 
Ook hebben wij in samenwerking met Medifit Oss 
een NAH-groepje Bewegen opgezet. Onder 
begeleiding van 2 deskundige Fysiotherapeuten 
kunnen zo'n 10 mensen met NAH allerlei spelletjes 
doen en achteraf gezellig een lekker kopje koffie 
o.i.d. drinken. Een echte aanrader voor je geestelijke 
en lichamelijk conditie. 

Ook hebben wij een klein groepje mensen met NAH 
die op de dinsdagochtend gaan zwemmen in het 
Golfbad van 10.00 tot 12.00 uur. 

En in de zomer/herfst gaan we regelmatig jeu de 
boules spelen op de gratis baan in het 
Elzenhoekpark nabij de kinderboerderij in de 
Ruwaard. 

Willen jullie meer weten, kijk dan op onze website 
www.nah4us.nl of � 622103 (liefst 's avonds en op 
dinsdag/donderdag).  

Buurtbewoner 
met talent: 

Femke 
Keijzers 
Van 
caviaopvang 
naar online 
dierenspeciaal-
zaak 
Al van jongs af aan heeft Femke iets met dieren, 
speciaal aan cavia's heeft ze haar hart verpand. 
Zo richtte ze haar eigen dierenclub op – Dieren Actie 
Groep Oss – en blies de plaatselijke Kids for 
Animals nieuw leven in. In april 2003 begon ze met 
het opvangen van cavia's die mensen niet meer 
wilden hebben. Toenmalig wethouder Jules Iding 
opende CaviaOpvang Oss, kortweg COOSS, 
officieel op 7 september 2003. Veel verweesde 
cavia's vonden door Femke's inspanningen een 
nieuw tehuis. 
Natuurlijk koos Femke ook in haar studie voor 
dieren. Ze deed de 4-jarige MBO-opleiding 
Diermanagement aan het Helicon in Nijmegen. 
In die tijd werd COOSS caviarusthuis voor de 
overgebleven opvangcavia's. Tijdens haar studie 
begon ze met het fokken van US-Teddy driekleur in 
Caviastal De Maasvallei. Daarna werkte ze enige tijd 
in een dierenwinkel.  
In oktober 2010 begon ze haar eigen online 
dierenspeciaalzaak DIEZA. Vanuit de showroom in 
de Landweerstraat Zuid rijdt ze wekelijks een 
bezorgronde in Oss en directe omgeving.  

Jeu de boulesclub Voila 
Heeft u zin in een sportief ontspannen avondje? 
Kom dan eens langs bij jeu de boulesclub Voila. 

Wij spelen op 
donderdagavond om 
19.45 uur bij voetbalclub 
CITO. We zijn een klein 
groepje enthousiaste 
sportieve boulers, spelen 
onderling competitie en na 
afloop drinken we gezellig 
samen wat in de kantine. 
Er zijn 2 overdekte banen 
en 2 buitenbanen. 

Heeft u interesse of wilt u 
meer informatie, kom 
gerust eens langs om te 
kijken of mee te spelen. 

Voor meer informatie kunt u ook bellen met 
Lenie Boerboom, 637462. 
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In het kader van hun studie Journalistiek aan de 
Fontys Hogeschool zijn een aantal studenten o.a in 
Oss-Zuid op zoek naar nieuws. Hieronder een 
impressie hoe 4 aspirant-journalistes ieder op haar 
eigen wijze verslag doet van een interview met 
Mia Keijzers, eindredacteur van de Zuiderpost. 

door Sanne Timmerman 

Mia Keijzers is vrijwilligster voor de Zuiderpost, de 
wijkkrant van Oss-Zuid. We hebben haar geïnterviewd 
over normatieve theorieën en haar medium. 
We begonnen met de vraag 'Wat is journalistiek voor u?' 
Mia gaf aan dat ze dit van het medium af vond hangen. 
'Voor mij is het de bedoeling om de mensen uit Oss-Zuid 
zo breed mogelijk  te informeren,' zegt Mia. 
Dat informeren gaat dan vooral over de activiteiten in 
Oss-Zuid en alles wat daarbij hoort. Mia stelt zichzelf 
hierbij dan de vraag wat belangrijk is voor haar doelgroep. 
Ze verwijst ons naar het Wijkpunt. Het Wijkpunt is een 
punt waar allerlei stichtingen samen komen, denk hierbij 
aan Brabantzorg en bijvoorbeeld de wijkagent. 
'De activiteiten en spreekuren van het Wijkpunt horen ook 
allemaal in de Zuiderpost,' zegt Mia. Buiten het Wijkpunt 
komen ook activiteiten in het krantje die door mensen zijn 
georganiseerd voor hun eigen buurt.  

door Pija Perlo 

De Zuiderpost is de wijkkrant van Oss-Zuid, het is een 
krantje dat drie à vier keer per jaar verschijnt en wordt 
verspreid door Oss-Zuid. De wijkkrant kent een oplage 
van 2800 exemplaren. Het is bedoeld om mensen zo 
breed mogelijk te informeren over wat van belang is in 
Oss-Zuid.  

De wijkkranten onderling zijn geen concurrenten van 
elkaar, omdat zij allen berichten over een andere deel van 
Oss. Wel kunnen we van elkaar leren.  
Ook Brabants Dagblad is geen concurrent.  
Mensen lezen in de Zuiderpost wat zij niet in het Brabants 
Dagblad lezen. Het is veel meer gespecificeerd gericht op 
Oss-Zuid. Maar het Brabants Dagblad zal ook geen 
berichten overnemen van de Zuiderpost. Het is dan niet 
belangrijk genoeg.  

door Jessie Post 

Mia heeft een hele lijst met e-mailadressen waarnaartoe 
ze een 'reminder' stuurt om de mensen eraan te 
herinneren een nieuwtje te sturen. Mia maakt een selectie 
uit de mailtjes en plaatst die vervolgens in de Zuiderpost. 
De Zuiderpost komt 3 à 4 keer per jaar uit, dus in het 
krantje staan ook dingen die nog moeten gebeuren en 
dingen die al gebeurd zijn.  
Mia is in 1997 begonnen bij de Zuiderpost en heeft een 
korte pauze gehad van 2002 tot 2007.  

We vroegen ons af hoe lang de Zuiderpost nu al bestaat: 
'Dat durf ik niet precies te zeggen, ik ben er zelf namelijk 
nog niet zo heel lang bij.' Mia ging op zoek naar het 
oudste nummer dat ze had liggen en vond nummer 115 
uit het jaar 1996.  

door Tahnee van Nispen 

Hoeveel lezers de wijkkrant heeft is onduidelijk voor de 
redactie. 'Vorig jaar hebben we een enquête gehouden. 
Het lijkt er op dat de mensen de Zuiderpost wel kennen, 
maar het is heel wisselend of ze hem lezen. Er zijn 
mensen die zeggen: 'Ja, ik lees 'm van A tot Z,' en er zijn 
mensen die zeggen: 'Ik weet dat we 'm krijgen, maar die 
gaat gelijk bij het oud papier' en alle gradaties daar 
tussen. Het is dus heel moeilijk om te zeggen hoeveel 
mensen hem nou echt lezen.' 

De kosten worden gedragen door de Wijkstichting en de 
Wijkraad, een adviesorgaan van B&W. 'Gezien de 
bezuinigingen hier en daar zijn er stemmen opgegaan om 
toch over te gaan naar advertenties,' aldus Mia. 'En als je 
advertenties gaat plaatsen, vind ik dat je een adverteerder 
ook een bepaalde kwaliteit moet bieden.'  
Begin 2014 komt hopelijk het eerste vernieuwde nummer 
uit. Volledig in kleur en op een betere kwaliteit papier.  

Studenten journalistiek actief in Oss-Zuid  

Diverse activiteiten van maandag t/m vrijdag 
in het Zuidergebouw 

Nieuwe leden zijn van harte welkom! 

Neem contact op met Mieke v.d. Putten 
� 06-52479630 of mieke.vdputten@kbokortfoort.nl 

 
KBO Kortfoort  

 
KBO St. Jozef  

Belangenvereniging voor senioren 

 

 

 

 

 
Dé vindplek voor professionals in de wijk  

voor zorg en welzijn 
Heeft u vragen, kom langs iedere donderdag 

tussen 11.00 en 12.00 uur in het Zuidergebouw 
� 0412-644640 of mail wijkpuntzuid@gmail.com 
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Kwartiermaken Oss 
Voor bewoners van Oss-Zuid  

door Eleonoor Willemsen 

Sinds afgelopen zomer draait in twee Osse wijken 
het project Kwartiermaken Oss. Eén van die wijken 
is Oss-Zuid. Op vrijdagochtend van 10 tot 12 uur 
kunnen wijkbewoners binnenlopen in Buurtcentrum 
Kortfoort voor kortdurende, laagdrempelige 
ondersteuning op velerlei gebied. Mensen die 
behoefte hebben aan méér sociale contacten, of die 
passend (vrijwilligers)werk zoeken bijvoorbeeld. 
Bij een concrete vraag zoekt een kwartiermaker – 
samen mét de hulpvrager zelf – naar een 
bevredigend antwoord. Een oplossing die aansluit bij 
de (behoefte van de) persoon in kwestie. Maar ook 
voor vragen en problemen waar niet direct een 
passend antwoord op te vinden is, kan men bij de 
kwartiermakers terecht. De kwartiermakers bieden 
een luisterend oor, kunnen meegaan naar instanties 
en iemand – indien nodig en gewenst – overdragen 
aan een hulpverlener. Er is veel mogelijk. 

De kwartiermakers werken 'bottom-up', en staan 
náást mensen. Er is dus geen sprake van een 
hulpverlenersrelatie. Kwartiermakers zijn opgeleide 
ervaringsdeskundigen, die de geestelijke 
gezondheidszorg hebben doorleefd en daarin een 
herstelproces hebben doorgemaakt. Zij zijn erin 
getraind om herstelgericht te werken, mensen weer 
'in hun kracht' te zetten en hen te helpen de regie 
over hun eigen leven te houden. 

Kwartiermaken Oss wordt betaald door de gemeente 
en wordt uitgevoerd door Stichting Door en Voor. De 
gemeente vindt het belangrijk dat álle inwoners van 
Oss kunnen participeren – in hun eigen wijk of 
daarbuiten. Niet iedereen hoeft daarvoor naar een 
'professionele' instantie, en veel mensen willen dat 
ook niet. Bijvoorbeeld omdat zij een te hoge drempel 
ervaren of omdat zij daarvoor geen indicatie (willen) 
krijgen. De kwartiermakers zijn er voor iedereen en 
werken samen met bestaande hulp- en 
dienstverlenende instanties. 

Meer informatie :  
Buurtcentrum Kortfoort, elke vrijdag 10:00-12:00 uur, 
kwartiermaken-oss@doorenvoor.nl, � 06-4713817, 
www.kwartiermaken-oss.nl, 
www.facebook.com/KwartiermakenOss.  

Contactplaats voor elke 
vorm van contact 
door Anna Armstrong-Bosch 

Eenzaamheid, gebrek aan gezelschap, hulp en 
advies hoeft niet te bestaan anno 2013. Met wel 
4000 verschillende contactdoelen heeft deze 
landelijke gratis marktplaats potentieel om een 
begrip te worden voor het vinden van mensen in je 
eigen buurt! Elkaar lokaal voor elk doel snel vinden, 
op de centrale plek waar iedereen actief zoekt.  

Statistisch gezien zoeken 2,5 miljoen Nederlanders 
voortdurend nieuw sociaal contact voor vele 
doeleinden. Vaak vormt de vraag 'Waar begin ik?' 
een probleem. Anna Armstrong ziet Eureka: 'Alle 
vraag en aanbod centraal bundelen op 1 marktplaats 
en nooit meer verlegen om mensen in je buurt.'  

Minimaal 1 advertentie is essentieel voor je succes. 
Zet in je titel zo veel mogelijk relevante trefwoorden. 
Overige informatie, tips en trucs vind je op 
www.contactplaats.nl in het Helpcentrum  en op de 
pagina 'Over Contactplaats'.  

Zaterdag 5 april in Buurtcentrum Kortfoort 

Workshoppendag  

Mis dit niet!  

U kunt kiezen uit vele workshops, 
creatieve, leerzame en informatieve. 
Maar vooral leuk en gezellig. 
Helaas is nu nog niet alles bekend, 
maar we kunnen toch alvast een 
tipje van de sluier oplichten. 
Workshops die al gepland staan, zijn 
o.a. tingieten (inclusief verven), chi neng/chi gong, 
iets creatiefs, haken of breien, bloemschikken, 
mindfull organizing, etc. Dus geef uw e-mailadres op 
bij de Wijkstichting en u ontvangt in maart een 
overzicht van alle workshops waaruit u kunt kiezen.  
De kosten zijn minimaal en tussen de middag kunt u 
een eenvoudige lunch krijgen. Kortom: dit wordt een 
gezellige dag met veel lol.  

Wilt u op de hoogte gehouden worden? 
Geef uw e-mailadres door aan  
info@ws-oss-zuid.nl . 
Zo vlug er meer bekend is aan welke workshops u 
kunt meedoen, krijgt u van ons bericht! 
En natuurlijk vindt u de informatie dan ook op de 
website van de Wijkstichting, www.ws-oss-zuid.nl. 
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IN KORT BESTEK 

Geslaagd symposium  
'Voel je goed!' 

Nieuw: 'Dansen met Chaja' in Yogacentrum Stilte in 
beweging Oss. Informatie: � 631963/06-39507185, 
www.stichtingchaja.nl, stichtingchaja@live.nl. 

Unilever Research Prize 2013   
voor scriptie van sociologiestudente Ikram Taouanza 
over het effect van het aangekondigde massa-
ontslag op de bestaansonzekerheid van (oud)
werknemers van MSD/Organon. Info: 
www.unilever.nl/innovatie/unileverresearchprijs/. 

Deelname aan 
Special Olympics 
2014 mogelijk door 

sponsorbedrag Vetipak. Info: www.bijzonderaktief.nl. 

Gratis kunstuitleen  Annet Teunissen   
Info: www.annetteunissen.nl. 

Cursus 'Omgaan met 
dementie' start op 
woensdag 5 maart 2014. 

Info: Eef Rubbens, � 653233, erubbens@rigom.nl. 

RIGOM Maaltijdservice zoekt vrijwilligers om 
senioren te helpen bij het opwarmen van hun 
maaltijd in Oss. Info: � 653234, www.rigom.nl. 

Contactpersoon voor het aanvragen 
van verslag en presentaties PROTA 
armoededebat 2013:  
Frans Schmit, � 06-10213723, 
armoededebatprota@gmail.com 
 

► NIX 18! 
► Informatieavond 'Autisme'  
► Informatieavond 'Maak seks  
     lekker duidelijk' 

Info: www.centrumjeugdengezin-maasland.nl, 
info@centrumjeugdengezin-maasland.nl. 

Jongerenraad adviseert gemeente  over 
veiligere fietspaden. Info: www.jongerenraadoss.nl. 

The Final Touch organiseert 

Jeugd- 

Carnaval 

voor basisschool-
leerlingen 

zaterdag 1 t/m  
dinsdag 4 maart 

Entree € 1,50 
in 

Buurtcentrum Kortfoort 
 

Familie- 

Carnaval 

maandag 3 en  
dinsdag 4 maart 
13.00-16.30 uur 

Gratis entree  
in 

Buurtcentrum Kortfoort 

Open avond voorOpen avond voorOpen avond voorOpen avond voor    

50505050----plussers plussers plussers plussers     

elke 1elke 1elke 1elke 1eeee    woensdag van de maandwoensdag van de maandwoensdag van de maandwoensdag van de maand        

19:00 – 22:30 uur  

Data voor 2014Data voor 2014Data voor 2014Data voor 2014 

5 februari, 5 maart, 2 april,  

7 mei, 4 juni, 2 juli,  

3 september, 1 oktober,  

5 november, 3 december 
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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/cursus, 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 (www.alzheimer-nederland.nl/ossmaasland, 
� 653233, erubbens@rigom.nl) 

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 
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 
Kwartiermaken Door en Voor, Buurtcentrum Kortfoort, 10.00-12.00 uur 
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 

Donderdag 30 januari 
Wijkraadsvergadering, Buurtcentrum Kortfoort, 20.00 uur 

Vrijdag 31 januari 2014 
Nachttrein naar Lissabon, Zin in Film, Het Hooghuis, 
locatie Oss-Zuid, De Ruivert 5, 19.30 uur 
(www.zininfilmoss.nl) 

Dinsdag 11 februari 
Jaarvergadering, ANBO, Buurtcentrum Kortfoort (www.anbo.nl/oss) 

Maandag 24 februari 
Informatieafvond Buitenspeeldag, Vivaan, De Binnenstad, 
St. Barbaraplein 6, 19.30-21.30 uur 

Maart 
Belasting invullen, ANBO, Buurtcentrum Kortfoort 

Zaterdag 1 t/m 4 dinsdag maart 
Jeugd-Carnaval, The Final Touch, Buurtcentrum Kortfoort 

Maandag 3 t/m 4 dinsdag maart 
Familie-Carnaval, The Final Touch, Buurtcentrum Kortfoort, 13.00-
16.30 uur 

Dinsdag 11 maart 
Lezing over slechthorendheid, ANBO, Buurtcentrum Kortfoort 

Donderdag 13 maart 
Wijkraadsvergadering, Buurtcentrum Kortfoort, 
20.00 uur 

April 
Paasstukjes maken, ANBO, Buurtcentrum Kortfoort 

Zaterdag 5 april  
Workshoppendag, Wijkstichting Oss-Zuid, Buurtcentrum Kortfoort 

Vrijdag 11 april 2014 
Des Hommes et des Dieux, Zin in Film, Het Hooghuis, locatie Oss-
Zuid, De Ruivert 5, 19.30 uur (www.zininfilmoss.nl) 

Donderdag 17 april 
Wijkraadsvergadering, Buurtcentrum Kortfoort, 20.00 uur 

Mei/juni 
Biljarttoernooi t.g.v. 40 jaar Wijkstichting 

Mei 
Dagje uit, ANBO, Buurtcentrum Kortfoort 

Woensdag 28 mei 2014  
40-jarig bestaan Wijkstichting Oss-Zuid (officiële datum) 

Woensdag 11 juni  
Landelijke Buitenspeeldag 

Donderdag 19 juni 
Wijkraadsvergadering, Buurtcentrum Kortfoort, 20.00 uur 

Zondag 6 juli 
Zuid pakt uit! 
5 jaar Zuid aan Zee met beachvoetbaltoernooi en  
40 jaar Wijkstichting met info-demo-doemarkt, in  
en rond Zuiderpark 

Donderdag 4 september 
Wijkraadsvergadering, Buurtcentrum Kortfoort, 20.00 uur 

Zaterdag 27 september 
Burendag 

Donderdag 9 oktober 
Wijkraadsvergadering, Buurtcentrum Kortfoort, 20.00 uur 

Donderdag 20 november 
Wijkraadsvergadering, Buurtcentrum Kortfoort, 20.00 uur 
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 Titus Brandsmaparochie 
 Oude Molenstraat 8 
 5342GC Oss 

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

AFRIKA ENGAKOOR  
Op carnavalszondag 2 maart zingt het Afrika 
Engakoor tijdens de viering van 10.00 uur in de 
St. Jozefkerk. U bent van harte welkom! 

ASKRUISJE  
Op Aswoensdag ontvangen we het zogeheten 
'askruisje'. U bent van harte welkom in deze viering 
op woensdag 5 maart om 19.00 uur in de 
St. Jozefkerk. 

GEZAMENLIJKE  VIERING 
De jaarlijkse gezamenlijke viering met de katholieke, 
protestantse en de moslimgemeenschap in Oss 
vindt plaats op zaterdag 29 maart om 16.00 uur in 
de St. Jozefkerk. Iedereen is van harte uitgenodigd. 

SACRALISSIMO  
Op zaterdag 22 maart is er om 20.00 uur in de 
St. Jozefkerk een concert van het Bulgaarse 
ensemble Sacralissimo o.l.v. Dillian Kushev. 
Ze brengen heilige aria's en liederen uit de hele 
wereld ten gehore. De toegang is gratis, een 
vrijwillige bijdrage mag. U bent van harte welkom. 

LENTECONCERT  
Op vrijdag 28 maart organiseert de Rotary wederom 
het Lenteconcert in de St. Jozefkerk. Deelnemers 
zijn de pianist Peter Mourad, het klassieke 
kamerkoor Ton sur Ton en de muziekvereniging 
Hartog. In de pauze en na afloop kunt u luisteren 
naar de swingende muziek van de jazzband The 
New Dixie Muppets. De aanvangstijd is 19.30 uur en 
het concert eindigt rond 22.00 uur. De toegangsprijs 
is € 10 en kaartjes zijn verkrijgbaar aan de zaal. 

OP WEG NAAR  PASEN 
Ook dit jaar bereiden wij ons in de vastentijd voor op 
het Paasfeest. In vier bijeenkomsten willen wij het 
thema van sterven en dood verkennen.  

We zullen mediteren op een afbeelding van Chagall 
en teksten uit de Schrift en de mystieke traditie 
overwegen op hun betekenis voor ons eigen leven. 
Hoe kunnen zij ons helpen om ons te verhouden met 
onze eigen sterfelijkheid en dood? 

In de St. Jozefkerk op dinsdag 11 en 18 maart, 
1 en 8 april, 14.00-16.00 uur. 

Info: Leon Teubner, � 622164 of  
pastor.teubner@tb-parochie.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, frvanorsouw@home.nl 

 
 
HET  
OSSE  
INLOOPHUIS 

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. 

Extra activiteiten HOI 
Op donderdag 23 januari in de Pinksterterp en 
op zondag 2 maart repaircafé in de Carmelzaal  
voor al uw kleine reparaties aan kleding, elektrische 
apparaten enz. 

Op donderdag 20 februari en 
op donderdag 27 maart in de Pinksterterp – 
aansluitend aan HOI – gezamenlijk lunchen (zelf 
brood meebrengen, voor drinken wordt gezorgd). 
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 WIJKINFORMATIE OSS-ZUID               OM TE BEWAREN 

Gemeente Oss – Postbus 5, 5340BA Oss, � 14 0412 – www.oss.nl  
Wijkcoördinator Oss-Zuid: Frank van Lent, � 14 0412, 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, baliebml@oss.nl, 9.00-16.00 uur – voor alle vragen of meldingen 
betreffende stoepen, wegen, verkeersinstallaties en verkeersborden, riolering, verlichting, groen, vijvers, buitenmeubilair, enz. 

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

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, ben.post@brabant-noord.politie.nl, https://twitter.com/WijkAg_OssZuid; 
Niels de Lange, � 0900-8844, Niels.de.Lange@Brabant-Noord.Politie.nl, https://twitter.com/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, j.govers@brabantwonen.nl – voor huurderszaken op het sociale vlak, o.a. verbeteren van de 
leefbaarheid in de buurt en ondersteunen van bewonersparticipatie 
Rayonopzichter: Hennie Kouwenberg, h.kouwenberg@brabantwonen.nl 
Wijkbeheerder: Dennis van Liempd, d.van.liempd@brabantwonen.nl  
Huismeester: Ben van Schaik, b.van.schaik@brabantwonen.nl 

Wijkraad Oss-Zuid – www.oss-zuid.nl; wijkraad.osszuid@gmail.com – schakel tussen gemeente en burger, geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan B&W over zaken betreffende de wijk, bevordering van leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners bij wijk 
Data wijkraadsvergaderingen 2014: 30 januari, 13 maart, 17 april, 19 juni, 4 september, 9 oktober, 20 november 
Voorzitter: Gerben Canninga, Kastanjelaan 47, 5342XL Oss, � 06-27033853, gerben@canninga.nl 
Vice-voorzitter: Koos Keen, Hescheweg 28, 5342CJ Oss, � 06-54756610, kooskeen@live.nl 
Secretaris: Jan Uijlen, De Ruijterstraat 17, 5342TN Oss, � 06-33832437, j.uijlen@fontys.nl 
Penningmeester: Ellen Bloks, Oude Molenstraat 19, 5342GA Oss, � 623424, bloks.ellen@gmail.com 
Leden: Jacqueline Eekels, Industrielaan 30, 5342EW Oss, � 856690, jacqueline.eekels@ziggo.nl; Manon Moers, Narcishof 11, 
5342CV Oss, 06-33608555, manonmoers@live.nl; vacature 

Wijkstichting Oss-Zuid – www.ws-oss-zuid.nl; info@ws-oss-zuid.nl – bevordering van leefbaarheid door samenwerking met 
buurtbewoners en buurtverenigingen bij de organisatie van sociaal-culturele activiteiten voor jong en oud 
Voorzitter: André van den Boogaard, Willem III-laan 15, 5342GL Oss, � 626523/06-44376100, a.boogje@versatel.nl 
Vice-voorzitter: Steef de Graauw, Karel Doormanstraat 16a, 5342TL Oss, � 854299/06-54707285, sjadegraauw@home.nl 
Secretaris: Linda van Putten, Irenelaan 20, 5342EL, � 455940, linda.vanputten@hetnet.nl 
Penningmeester: Jan de Munnik, Industrielaan 47, 5342EV Oss, � 622555, munnikoss@hetnet.nl 
Leden: Ellen Bloks, Oude Molenstraat 19, 5342GA Oss, � 623424, bloks.ellen@gmail.com (contactpersoon WS/WR); 
Betsie Jilesen, De Ruijterstraat 12, 5342TN Oss, � 658138/06-50964565, betsiejilesen@hotmail.com; Jo Zwiers, Joannes 
Zwijsenlaan 31, 5342BS Oss, � 625259/06-61351068; Wil Panneman, Seringenhof 16, 5342CR Oss, � 637709/06-57655150, 
wil@wjipanneman.nl; Gerrit van Orsouw, Perenhof 29, 5345 JZ, Oss, � 769013, riet.van.orsouw@gmail.com 
 

Beveiliging MSD (Organon): � 662392 
Aanzet (Maatschappelijk Werk): � 623880 (dag en nacht), Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6, 5348BC Oss, � 625036, 
www.aanzet.nu (Hulp Online) 
Centrum Jeugd & Gezin: Kerkstraat 13, 5341BK Oss, � 473626, www.centrumjeugdengezin-oss.nl 
ANBO voor 50-plussers:  secretaris afd. Oss/Maasland, Wil de Vreede, � 852816, afd.oss@anbo.nl, www.anbo.nl/oss 
KBO Kortfoort:  voorzitter: Ton Bookelaar; penningmeester: Tiny van Berkel; secretaris: Mieke van der Putten; voor informatie:  
� 06-52479630, info@kbokortfoort.nl, www.kbokortfoort.nl 
RIGOM: 653232, info@rigom.nl, www.rigom.nl, klussenhulp � 653235, cursussen � 653240 
Stichting Maaslandgilde Oss e.o.:  � 653249, maaslandgildeoss@hetnet.nl 
Bijzonder Aktief:  secretariaat Henny Zopfi, Bourgondiëstraat 86, 5346RD Oss, � 630608/06-53702051, h.zopfi@hccnet.nl, 
www.bijzonderaktief.nl  
Fotoclub Focoss: www.focoss.nl 
Jongerensoos The Final Touch:  Ferry Vullings, � 06-20010645, ferry.vullings@gmail.com, www.jongerensoosthefinaltouch.nl 
Scouting Titus Brandsma:  Els Jacobs, � 06-42754588, www.titusbrandsmagroep.org 
KinderVakantieWerk Oss-Zuid:  Tina Tonies, � 06-11322615 en Ferry Vullings, � 06-20010645  
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 WEEKAGENDA  
ZUIDERGEBOUW 
Oude Molenstraat 17, 5342GA Oss,  
� 06-52479630, 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 (www.kbokortfoort.nl) 

Donderdag 
11.00-12.00 Inloopspreekuur Wijkpunt 
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 

 

WEEKAGENDA  
BUURTCENTRUM KORTFOORT 
Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342BH Oss,  
� 636310, www.buurthuiskortfoort.nl 
Secretariaat: Seringenhof 16, 5342CR Oss, 
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/computercursus 
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 Inloopcafé voor 50-plussers  
 (1e woensdag van de maand) 

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

 C O L O F O N  Z U I D E R P O S T  
Redactie: Ellen Bloks, Manon Moers, Jessie Post, 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 april 2014 

Kopijsluiting: 13 maart 2014 

Voor informatie over advertentieafmetingen en -tarie ven  
zuiderpostoss@gmail.com 

 
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 redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de 
inhoud van door derden aangeleverde berichten. 

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

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


