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DE 
WIJKAGENT 
SCHRIJFT 
Beste wijkbewoners, 

Wij vragen ons wel 
eens af of mensen wel snappen waarom wij allemaal 
zo druk zijn met de (sociale) media. Willen wij laten 
zien wat we zoal doen? Het antwoord is nee. Wij 
willen wijkbewoners laten zien wat er leeft en speelt 
in de wijk. Dit om het gevoel van veiligheid te 
vergroten. Nu is het gevoel van veiligheid voor 
iedereen anders. Een mooi voorbeeld is de 
besmettingsbrief die vanuit de gemeente na een 
inbraak naar de buurt wordt verzonden. Doel is 
mensen te informeren, het veiligheidsgevoel te 
vergroten, omdat je weet dat politie en gemeente 
actief met jouw wijk bezig zijn. Het heeft echter ook 
een negatief bijeffect. Sommige mensen geven juist 
aan bang te zijn, omdat ze weten dat er een inbreker 
in de buurt is geweest. Ons idee is dat deze 
informatie het gevoel van veiligheid vergroot, maar 
dat blijkt niet voor iedereen op te gaan. 

In iedere wijk is er criminaliteit. Wij willen mensen 
daarvan bewust maken. Het belangrijkste is dat de 
bewoners van de wijk zelf veel kunnen betekenen. 
Zonder meldingen van u als burger lossen wij echt 
niet alles op. Soms hoor je bewoners zeggen dat er 
zoveel autospiegels zijn vernield. Als wij dat nakijken 
blijkt er maar 1 aangifte te zijn. Op papier ziet het er 
veilig uit, echter is het gevoel van de bewoners 
anders. 

Middels de sociale media willen wij mensen dus 
bewust maken, maar ook tips geven. Zo schrijven wij 
vaak: 'Meld verdachte situatie, bel 0900-8844 of bij 
heterdaad 112.'  
Aan het aanhouden van een inbreker of andere 
crimineel op heterdaad gaat bijna altijd een melding 
van een bewoner vooraf. Zo zie je dat de rol van de 
bewoners heel erg belangrijk is, zo maak je zelf je 
wijk veiliger. Wij horen regelmatig dat bewoners 
bang zijn om de politie voor niets te bellen, met 
andere woorden ze twijfelen of ze iets wel of niet 
moeten melden. Geloof ons, liever 5 keer voor niets 
een telefoontje dan 1 keer te weinig. Wij zijn 24/7 
voor uw veiligheid aanwezig, dus hoeft er niemand 
bang te zijn dat wij wakker worden gebeld.  

Wij doen er alles aan om de wijk veiliger te maken, 
maar kunnen dat natuurlijk niet alleen. Meldingen 
kun je bij ons kwijt via het meldcentrum, maar ook 
via Twitter en Facebook www.facebook.com/
wijkagentenosszuid. 

De wijkagenten, 
Ben en Niels 

Witte voetjes 1 april 
In onze wijk wordt op 1 april a.s. van 19.30 uur tot 
21.30 uur een controle gehouden in het kader van 
het 'witte voetjes'-project. Daarbij wordt 
gecontroleerd op onveilige situaties in de wijk zoals 
niet afgesloten auto's, fietsen, schuurtjes en 
dergelijke.  

De controle wordt door u als wijkbewoners gedaan. 
U gaat op pad in de wijk, met begeleiding van 
politiemensen, om zo een bijdrage te leveren aan de 
veiligheid in de wijk. Het succes van de controle is 
uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid 
deelnemers. In andere wijken van Oss zijn 
soortgelijke controles al meerdere keren gedaan 
door enthousiaste wijkbewoners.  

Wilt u die avond meewerken aan de controle in Oss 
Zuid, meld u dan middels e-mail aan bij onze 
wijkagenten: ben.post@brabant-noord.politie.nl of 
niels.de.lange@brabant-noord.politie.nl. 

 

3e wijkagent Oss-Zuid 
Ik ben Geert-Jan den Brok en ik 
ben, samen met mijn collega-
wijkagenten Ben Post en Niels de 
Lange, verantwoordelijk voor de 
wijk Oss-Zuid. 

De politie is primair 
verantwoordelijk voor de openbare 
orde en veiligheid. Door het signaleren van 
problemen en de juiste samenwerking met alle 
betrokken externe partners werken we continu aan 
veiligheid in de wijk. Mijn werkzaamheden zijn 
grotendeels gericht op de organisatie rondom de 
wedstrijden van het voormalige TOP Oss, de  
betaald-voetbalorganisatie FC Oss. Ook ben ik 
vanuit mijn functie betrokken bij de ontwikkelingen 
rondom de realisatie van de talentencampus. Mocht 
men op deze gebieden vragen hebben, danwel 
informatie willen, kan men met mij contact opnemen.  

Talentencampus  
De ontwikkeling van de talentencampus ligt bij 
Park&People in nauwe samenwerking met de 
gemeente Oss.  
Het is een project dat nieuwe verbindingen legt 
tussen onderwijs, sportorganisaties en bedrijfsleven. 
Deze maatschappelijke ambitie is gebaat met een 
directe fysieke nabijheid om de gewenste 
verbindingen tussen de organisaties goed vorm te 
geven. Rondom het stadion van FC Oss worden 
daarom de komende jaren uiteenlopende 
voorzieningen gerealiseerd. Mijn taak binnen dit 
project is, samen met de gemeente, te letten op 
diverse veiligheidsaspecten. 
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Op 6 juli a.s., aanvang 13.00 uur, 
vieren we in het Zuiderpark (hoek 
Trompstraat en Industrielaan): 

5 JAAR  

ZUID AAN ZEE  

en 

40 JAAR WIJKSTICHTING 

Naast diverse attracties, zoals strand met 'zee', een 
beachvoetbalveld, schminken, bungee jump, 
klimwand, duizelbaan, ballonnen vouwen, muziek, 
terras, etc., zal een  

info-demo-doemarkt  
worden gehouden.  

Alle bewoners, bedrijven en activiteiten uit de wijk 
kunnen zich laten zien. U kunt zich hiervoor nog 
aanmelden via info@ws-oss-zuid.nl.  
Dus bent u een bedrijf, een (sport)club of doet u iets 
leuks of liefs voor de wijkbewoners, demonstreer het 
op deze markt!  

Tot 18.00 uur kan iedereen genieten van deze 
activiteiten. Daarna gaan we nog even door tot 
21.00 uur met muziek (live muziek en DJ), dans, 
terras, gezelligheid, etc.  
Wij nodigen u hierbij van harte uit aanwezig te zijn! 

Werkgroep Zuid aan Zee/ 
Feestcommissie 40-jarig bestaan Wijkstichting Oss-Zuid 

'n Historische ontdekkingstocht 
Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van 
Wijkstichting Oss-Zuid zoeken we beeldmateriaal en 
informatie over de geschiedenis van de Wijkstichting 
en de wijk. 

Hebt u nog oude foto's van Oss-Zuid, of zelfs van 
wijk– en buurtactiviteiten die in het verleden in  
Oss-Zuid hebben plaatsgevonden?  
Wilt u uw verhalen met ons delen? 

Neem dan contact op met Gert-Jan Bloemers 
mail@gjbloemers.nl, � 06-14240804. 

P.S. Nadat we een kopie hebben gemaakt, krijgt u uw 
foto's natuurlijk weer terug. 
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ZIN IN FILM 
Als laatste film van dit 
seizoen vertonen we een op 
ware feiten gebaseerd drama 
dat in Cannes bekroond is 
met de Grand Prix:  

Des hommes et des Dieux.  
Deze film vertelt het verhaal van Franse monniken 
die in Algerije vermoord werden tijdens de 
burgeroorlog van 1996.  
Een film met grote uitersten die allerlei vragen 
oproept. Waarom bleven de monniken ten tijde van 
de oorlog? Is vrede en geweldloos verzet een 
krachtig genoeg tegengif voor geweld en oorlog? 
Wat zou ikzelf in hun situatie gedaan hebben?  
Des hommes en des Dieux is een film die nog lang 
in je geheugen zal blijven hangen. 

Des hommes et des Dieux 
In een klooster, in het afgelegen Algerijnse 
Atlasgebergte, leven zeven Franse monniken in 
harmonie met de islamitische dorpsgenoten. 
De monniken zijn vriendelijke mannen op leeftijd, die 
deelnemen aan dorpsfestiviteiten, vaderlijk advies 
bieden, schoeisel uitdelen en de rol van dorpsarts 
uitoefenen.  
Decennia lang verblijven ze er al, levend van het 
land en vredig optrekkend met omwonenden.  
Dit alles verandert wanneer het geweld dat het land 
verscheurt oprukt en de regio bereikt: 
de fundamentalistische moslimbeweging die een 
strijd uitvecht met het Algerijnse leger, waarbij niet 
op een burgerslachtoffer meer of minder wordt 
gekeken.  
Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt, 
groeit de vastberadenheid onder de monniken om te 
blijven. Wanneer ze besluiten om enkele gewonde 
terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten 
furieus en zetten hen onder druk om terug te keren 
naar Frankrijk.  
Een verhaal over waarden die geconfronteerd 
worden met fundamentalisme.  

De film wordt vertoond met een inleiding en 
nagesprek op vrijdag 11 april 2014 om 19.30 uur in 
Het Hooghuis, locatie Oss-Zuid, De Ruivert 5. 
Entree: € 5, inclusief koffie/thee in de pauze. 
Reserveren voor 9 april 2014 via 
filmavondoss@gmail.com of  www.zininfilmoss.nl. 

In samenwerking met: 

Het maatschappelijk werk 
ondersteunt mensen met allerlei 
problemen. Denk aan psychische 
problemen, relatieproblemen, 
problemen thuis, op school of werk, 
geldproblemen, overmatige stress. 

Voor Oss Zuid vindt u het kantoor van Aanzet 
(zo heet het maatschappelijk werk tegenwoordig) 
aan de Schadewijkstraat 6 (Anton Jurgens Huis). 
Twee keer per week (op woensdag en donderdag) is 
er spreekuur van 9 tot 10 uur. Jos van den Berg is 
de maatschappelijk werker voor Oss-Zuid. 

Uit zijn praktijk…… 

Sylvia is op advies van 
de huisarts naar het 
maatschappelijk werk 
van Aanzet gekomen. 
Ze zit niet lekker in 
haar vel en voelt zich 
vaak gespannen en 
somber.  
Ze is prikkelbaar en 
slaapt slecht.  

Tijdens het intake-gesprek komt naar voren dat ze 
zich niet meer prettig voelt in haar relatie.  
Ze vindt dat ze altijd voor haar man moet zorgen en 
geen ruimte heeft voor zichzelf.  
Haar partner zoekt niet veel contact met haar.  
Hij zit heel de avond achter zijn computer, zegt 
Sylvia. Als ze er over probeert te praten, eindigt dit 
vaak in ruzie en vindt hij dat ze zeurt.  
Sylvia twijfelt of ze nog wel bij haar partner wil 
blijven.  

In ons gesprek wordt duidelijk dat Sylvia vanuit thuis 
niet goed geleerd heeft om te vertellen wat ze vindt, 
denkt en voelt. Ze vindt het ook moeilijk om op een 
goede manier voor zichzelf op te komen en haar 
grenzen aan te geven.  
Wanneer ze met haar partner praat, maakt ze hem 
vaak allerlei verwijten. Hierdoor gaat hij in de 
verdediging en ontstaat er ruzie.  

In onze gesprekken leert Sylvia praten vanuit haar 
behoeftes en wensen. Ze krijgt handvatten mee om 
op een goede manier kritiek te uiten.  

Haar relatie is sindsdien 
beter geworden en Sylvia 
voelt zich door haar man 
beter begrepen. Over het 
computeren zijn afspraken 
gemaakt.  

Aanzet is bereikbaar via  
� 623880,  
info@aanzet.nu en 
www.aanzet.nu. 

COLUMN 
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De kinderkaravaan van Vivaan gaat deze zomer 
weer door Oss Zuid.  
Komen jullie weer allemaal bij ons spelen????? 

Eénmaal per maand op vrijdagmiddag  
van 15.00-17.00 uur: 

25 april Veld naast de Bernadetteschool 
23 mei Zuiderpark 
27 juni  Speelveld Rozenstraat  
29 augustus Hazenakker/Hertenkamp 
19 september Veld aan de Nieuwe Hescheweg  

Lekker spelen, ballen, knutselen, schminken en 
buitenspelletjes voor alle kinderen uit de buurt en 
de wijk. De ouders hebben we er ook graag bij voor 
een kopje koffie of thee en voor een praatje over de 
wijk. En misschien willen ze ons wel helpen als 
vrijwilliger. 

Voor vragen of aanmelding als vrijwilliger bel of 
mail: Leontine Jansen van Vivaan, � 06-14342859 
of leontine.jansen@vivaan.nl. 

► Speeltuin Asterstraat  en fietsstraat. In de 
speeltuin wordt veel gevoetbald en vaak gaan de 
ballen richting fietsstraat. Buurtbewoners spreken 
hun zorgen uit over de fietsers die hierdoor in 
gevaarlijke situatie's terecht komen (valpartijen) en 
voor de auto's die geparkeerd staan (deuken). Het 
verzoek wordt gedaan om tot een oplossing te 
komen (hekwerk?). De gebiedsbeheerder gaat de 
mogelijkheden onderzoeken en zal tijdens de 
volgende wijkraadsvergadering (17 april 2014) 
hierop terugkomen.  

► Oude Molenstraat-Molenstraat. De Oude 
Molenstraat wordt als onveilig ervaren. Fietsers 
ervaren vooral de flauwe bocht – ter hoogte van de 
kerk – als gevaarlijk en kiezen daardoor vaak het 
trottoir. Als (mogelijke) oplossing zal de rode 
markering – aanduiding van het fietsgedeelte – 
worden doorgetrokken tot de flauwe bocht.  

► Herinrichting Gasstraat . De Gasstraat wordt 
breder gemaakt. Autoverkeer, fietsers en 
voetgangers worden van elkaar gescheiden.  

Dit zorgt voor meer veiligheid. De aanbesteding is 
inmiddels in gang gezet. Eind 2014 zijn de 
werkzaamheden gereed. 

► Talentencampus. De eerste stappen voor de 
bouw van de Talentencampus worden binnenkort 
gezet: op het terrein zal gestart worden met het 
kappen van ongeveer 50 bomen. 

► Presentatie Seniorenraad. De heer J. Groot, lid 
van de Seniorenraad, heeft een presentatie gegeven 
over de doelstellingen van de Seniorenraad. 
De Seniorenraad behartigt de belangen van alle 
inwoners van 55 jaar en ouder in de gemeente Oss. 
Zij onderhoudt contacten met diverse 
maatschappelijke instellingen die zich met ouderen 
en ouderenzorg bezig houden, zoals de wijk- en 
dorpsraden, RIGOM en andere welzijnsorganisaties. 
De ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB hebben 
een vertegenwoordiging in de Seniorenraad. Indien 
nodig, kunnen de Wijkraad en de Seniorenraad 
elkaar van dienst zijn door de samenwerking te 
zoeken om doelen te bereiken. Voor meer informatie 
over de Seniorenraad: www.seniorenraadoss.nl.  

Volledige verslagen van Wijkraadsvergaderingen 
kunt u nalezen op www.oss-zuid.nl/verslagen.  
De volgende Wijkraadsvergadering vindt plaats op 
donderdag 17 april 2014 in Buurtcentrum Kortfoort, 
aanvang 20.00 uur.  
 

WIJKRAAD OOK BLIJ MET DE VERNIEUWDE UITGAVE 

De eerste kleurenuitgave van de Zuiderpost gaf 
aanleiding tot vele positieve reacties over de 
vernieuwde opzet en leesbaarheid. Een kleine 
steekproef toonde aan dat de Zuiderpost veel wordt 
gelezen.  
De wijkraad is heel tevreden met de nieuwe opzet 
en hoopt op een toename van advertenties, zodat 
we nog meer nummers per jaar kunnen uitgeven. 
Hierdoor sluit de verschijning van de uitgaven ook 
beter aan bij de vergaderingen waardoor we 
optimaal gebruik kunnen maken van de krant voor 
onze werkzaamheden, 
Voor de allerlaatste nieuwtjes verwijst de wijkraad 
naar de website van ZuidZorgtZelf, daar tref je de 
agenda voor de dag aan en de laatste oproepen. 
Vanwege deze twee redenen sturen we zelf dan ook 
geen nieuwsbrief meer rond. 
Hulde aan dit initiatief van de Zuiderpost, ga zo door! 
Gerben Canninga, voorzitter wijkraad 

Wijkraadsvergadering 13 maart 2014 
door Ellen Bloks 

Tijdens de Wijkraadsvergadering van donderdag 13 maart 2014 zijn o.a. de volgende 
onderwerpen aan de orde geweest: 
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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 

 

 

 

 

 
Dé vindplek voor professionals in de wijk  

voor zorg en welzijn 

Heeft u vragen, kom naar het Zuidergebouw, 
� 0412-644640 of mail wijkpuntzuid@gmail.com 
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Buurtbewoner met talent: 

Pim de Groot  
Sinds juni 2013 is Pim de 
Groot, afgestudeerd 
fysiotherapeut in 2012, 
gestart met zijn eigen praktijk 
bij SportivaLife gevestigd in 
Hotel de Naaldhof aan de 
Docfalaan 22 in Oss.  

Tijdens zijn studie werkte Pim hier als 
fitnessinstructeur, maar in 2013 werd hem de 
mogelijkheid geboden om een praktijk te starten als 
zelfstandig fysiotherapeut. Omdat zijn praktijk 
gevestigd is bij het Sportcentrum, heeft hij ook alle 
fitnessapparatuur tot zijn beschikking, zodat hij een 
gericht plan van aanpak kan maken, afgestemd op 
de klachten van zijn patiënt. Wanneer het moeilijk is 
om naar de praktijk toe te komen, bestaat ook de 
mogelijkheid om een afspraak voor een 
thuisbehandeling te maken.  

Pim is gespecialiseerd in het behandelen van 
sportblessures, rug- en nekklachten, knie-, 
schouder- en gewrichtsklachten en 
stabiliteitstraining. Na een uitgebreide intake wordt 
een plan van aanpak gemaakt en wordt er samen 
met de patiënt gekeken naar de mogelijkheid die het 
zorgpakket biedt. Zijn passie voor dit vak ziet hij 
vooral in het bevorderen van het herstel en het 
persoonlijk begeleiden van de patiënt.  

Voor meer informatie over de mogelijkheden:  
www.fysiopadegroot.nl of � 06-34956467. 

Workshops die gepland staan voor de 
Workshoppendag van de Wijkstichting op zaterdag 
5 april in Buurtcentrum Kortfoort, zijn:  

► Tin gieten en beschilderen 

► Chi Neng Qigong 

► Paasei Bloemstuk 

► Vlechtjes & Frutsels 

► Kledingstuk Hotfix 

► Omgaan met mobiel en smartphone 

► Verrassings-Knutselactiviteit 

► Mindful Organizing 

► Poppenspel 

Lezing in Zuidergebouw  

Het gelukkige konijn 
door Femke Keijzers 

Op zaterdag 24 mei 
van 13.30-16.00 uur 
geeft schrijfster 
Bernice Muntz een 
lezing over  
'Het gelukkige konijn' 
in het Zuidergebouw.  
Wil je meer weten over 
welke huisvesting, 
verzorging en voeding 
je konijn gelukkig 
maken? 
Dan mag je deze 
lezing niet missen! 

Tijdens de lezing en 
na afloop is het mogelijk om vragen te stellen. Na de 
lezing kunt u uw boek 'Het gelukkige konijn' en/of 
'High Five met je konijn' laten signeren door Bernice. 

De lezing wordt georganiseerd door uw online 
dierenspeciaalzaak www.dieza.nl en is interessant 
voor alle konijnenliefhebbers boven de 10 jaar. 

Meer informatie en/of opgeven* :  
www.dieza.nl, info@dieza.nl of � 06-25283938. 
De entree bedraagt € 20 per persoon (inclusief 
2 consumpties). 
Kijk voor meer informatie over Bernice Muntz op 
www.dierentrainer.nl. 

* De lezing gaat alleen door als er genoeg deelnemers zijn. 

Inschrijven kon t/m 
16 maart. Het definitieve 
programma is uiterlijk 
28 maart bekend 
gemaakt. De kosten zijn 
minimaal en inclusief een 
eenvoudige lunch tussen 
de middag.  
 

Bij het ter perse gaan van deze 
Zuiderpost was niet bekend of er nog 
last minute plaatsen beschikbaar zijn 
voor deelnemers. Voor meer informatie: 
a.boogje@versatel.nl. 

Zaterdag 5 april in Buurtcentrum Kortfoort 

Workshoppendag 
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Meedoen met de BUITENSPEELDAG?  
Nu snel aanvragen! 

door Leontine Jansen, Vivaan 

Ook dit jaar mogen kinderen weer een middag veilig 
op straat spelen op de Landelijke Buitenspeeldag op 
woensdag 11 juni. Wilt u in uw straat ook een leuke 
dag, inclusief een kleine subsidie, dranghekken en 
vuilafvoer? Vraag het aan voor 1 april bij Vivaan. 

Tijdens de Landelijke Buitenspeeldag worden in heel 
Nederland straten afgesloten voor het verkeer. 
Kinderen krijgen zo voor één dag weer een echte 
speelstraat. Dit is leuk voor de kinderen en het 
contact binnen de straat. Maar ook als demonstratie 
tegen de gevaren in het verkeer die kinderen in hun 
bewegingsvrijheid beperken. Zo is deze dag naast 
één groot feest ook een actiedag voor een veilig en 
kindvriendelijk verkeer.  

De Landelijke 
Buitenspeeldag wordt 
in de gemeente Oss 
georganiseerd door 
bewoners(groepen), 
in samenwerking met 
de wijkstichtingen, de 
gemeente en Vivaan. 
In Oss doen altijd vele 
straten mee.  

Vivaan coördineert de vergunningaanvraag, verzorgt 
de algemene informatievoorziening naar 
betrokkenen, verzorgt de publiciteit en ondersteunt, 
middels de sociaal werkers, de straatcomités in 
wijken en kernen.  

Het inschrijfformulier kunt u downloaden op 
www.vivaan.nl, direct onder de foto of op de website 
van de gemeente Oss www.oss.nl. U ontvangt van 
de gemeente en van Vivaan een kleine bijdrage en 
de wijkstichting of wijk- of dorpsraad leveren vaak 
een bijdrage of materialen. 

Heeft u vragen dan kunt u mailen of bellen met 
Leontine Jansen, sociaal werker bij Vivaan: 
leontine.jansen@vivaan.nl of � 06-1434 2859.  

Wij hopen samen met u dit jaar een heel leuke 
buitenspeeldag te organiseren op woensdag 11 juni! 

Carnaval Pius X 
van Carnavalscommissie Pius X 2014  

Het zit er weer op : carnaval 2014. 
Maar wat was het weer een mooie 
ochtend op de Pius X !!! 

Jeugdprins Laurens, zijn adjudant 
Loek en hun gevolg kwamen ons 
iets na half tien bezoeken. 
Wij waren vol trots dat onze 
schoolgenootjes ons feestje 
kwamen openen. Het was ook meteen reuze 
gezellig! De prins en zijn adjudant deelden wat 
medailles uit om zo enkele leerkrachten en 
onderwijsassistenten extra in het zonnetje te zetten. 
Na jaren van afwezigheid mochten zij ook weer onze 
eigen Prins en Prinses Pius X bekend maken. 
Vol spanning stonden Prins Stefanos en Prinses 
Alyssa in de coulissen te wachten, maar eenmaal op 
het podium spatte het enthousiasme er vanaf en leek 
het alsof ze niet anders gewend waren! Een betere 
Prins en Prinses konden we ons niet wensen. 
Zij hebben de hele ochtend al hun verplichtingen 
stralend voldaan! 
Deze traditie zetten we volgend jaar ook zeker voort. 

Uiteraard kon de optocht ook niet ontbreken. Dus we 
trokken weer door de straten van Oss-Zuid. Meneer 
Reijs van de Kantsingel ging voorop met de Prins en 
Prinses op de wagen. Meneer Terwindt van Teross 
sloot onze stoet af met zijn auto en zorgde daar voor 
de muziek, super! Iedereen zag er mooi uitgedost uit 
en er waren mooie loopgroepen en praalwagens bij! 
Geweldig dat er zoveel bewoners van Oss-Zuid langs 
de route stonden. De kinderen hebben genoten van 
jullie aandacht en aanwezigheid. Bedankt!! 

Na de optocht was er tijd voor onze eigen 
Pronkzitting in de gymzaal. Elke groep deed wel een 
dansje, liedje of gedichtje, maar ook was er tijd voor 
moppen, een liedje op keyboard, om te dansen, te 
zingen en spelletjes te doen.  

De kinderen hebben een ontzettend leuke ochtend 
gehad. We genieten nog even na.  
En volgend jaar zullen we zeker weer door de straten 
van Oss-Zuid lopen, dus zet vrijdag 13 februari 2015 
maar alvast in je agenda!!!! 
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IN KORT BESTEK 

Naar de gemeente? Maak altijd 
een afspraak! � 14 0412,  
8.30-17.00 uur (ma t/m vr). 

Vanaf 1 april 2014 kunt u alleen met een afspraak 
terecht aan onze balies. U maakt een afspraak en 
hoeft bij uw bezoek aan het gemeentehuis niet te 
wachten. U weet wat u moet meenemen en onze 
medewerker weet precies waarvoor u komt.  
Zo kunnen wij u sneller en beter van dienst zijn.  

Op zaterdag 28 en zondag 29 juni 
2014 vindt de SamenLoop voor 
Hoop plaats in Oss. Dit is een  
24 uur durende wandelestafette met 
indrukwekkende ceremonies, 
(muziek)optredens en acties om 

geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.  
Info: oss@samenloopvoorhoop.nl,  
www.stijl-oss.nl/samenloopvoorhoop.  

Reclame op rotondes Oss 
Bedrijven kunnen een rotonde 
adopteren om reclameborden te 

plaatsen. Arjan Brok Tuin en Zwembadinrichting 
verricht acquisitie, aanleg en onderhoud.  
Info: www.arjan-brok.nl.  

Welzijn op Waarde wordt versterkt 
Aanzet, MEE Noordoost Brabant, 
RIGOM en Vivaan gaan onderzoeken of 
zij als één brede welzijnsorganisatie 
verder kunnen werken. Zij zijn actief op 
het terrein van maatschappelijke 
dienstverlening, 
cliëntondersteuning, 
ouderenwerk en welzijn in 

een deel van Noordoost Brabant. 
Info: www.aanzet.nu, www.mee.nl,  
www.rigom.nl, www.vivaan.nl. 

► Vrijdag 4 april een gezellige 
klets-en speelochtend , 9.00-
11.00 uur, voor (aanstaande) 
ouders van jonge kinderen.  

► Maandag 7 april 'Ouders op stap ' in 'Lunenburg 
Events & More' in Loosbroek. Meer info:  
www.centrumjeugdengezin-maasland.nl 
► 26 mei t/m 26 juni: 'Wizper on tour ' in 
samenwerking met SEC (Sport Expertise Centrum). 
Info: www.wizper.nl. 
► Rapport over de fysieke en psychosociale 
gezondheid van Nederlandse kinderen en 
jongeren (0-19 jaar) gaat ook in op leefstijl en 
mogelijke problemen in de sociale omgeving: 
www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/
Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/
Jeugd_is_gezond_maar_leefstijl_punt_van_ 
aandacht. 

Alzheimer Theehuis  op donderdag 3 april 2014 
voor Turkse mensen in Oss in ontmoetingscentrum 
'De Binnenstad', St. Barbaraplein 6, 19.30-21.30 uur. 
Thema: Bewegen en Dementie met gastspreker 
Cebrail Tatu, fysiotherapeut St. Maartenskliniek.  

Expertmeeting Sport & Gezondheid   
op woensdag 23 april vanaf 18.00 uur in 
Gemeentehuis Oss. 
Info: www.sportinoss.nl/expertmeeting. 

Verhalen vormen kern nieuwe website  
Blink (www.blinkuit.nl). 

Ruim 35.000 samenvattingen 
van notariële akten uit het lokale 
werkgebied van het BHIC (Land 

van Cuijk en Ravenstein) toegevoegd aan zijn 
database www.bhic.nl/notarisschepen.  

Gratis kunstuitleen Annet Teunissen iedere 
eerste zondag van de maand 13.00-16.00 uur.  
Info: www.annetteunissen.nl. 

Rechtswinkel Oss betrekt het 
Zuidergebouw 

door Irene Theunisse 

Op vrijdag 21 februari opende wethouder Hoeksema 
de nieuwe locatie van Rechtswinkel Oss in het 
Zuidergebouw.  
De Osse stichting geeft sinds april 2010 kosteloos 
juridische hulp aan inwoners van de regio en 
behandelde sindsdien bijna 1400 hulpvragen.  
De wethouder toonde zijn enthousiasme en stelde 
dat de rechtswinkel tot voorbeeld voor velen kan 
dienen, omdat tientallen vrijwilligers kwalitatief 
uitstekende hulp geven aan hun medeburgers.  

Rechtswinkel Oss werd in 2009 opgericht door vier 
Nijmeegse rechtenstudenten met ruime 
rechtswinkelervaring en banden met de regio.  
De gemeenteraad van Oss steunde de plannen en 
besloot om een subsidie te verlenen.  
Na steunverlening door het Oranjefonds opende de 
rechtswinkel haar deuren in wijkcentrum de 
Binnenstad. Maar na ruim vier jaar groeide de 
rechtswinkel uit haar jasje en werd er besloten om te 
verhuizen naar het Zuidergebouw. 

Mensen met juridische vragen zijn van harte welkom 
op donderdag- en vrijdagavond van 19:30-21:00 uur 
in het Zuidergebouw. 
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 Titus Brandsmaparochie 
 Oude Molenstraat 8 
 5342GC Oss 

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

BEZINNING 'OP WEG NAAR  PASEN' 2014  
Ook dit jaar bereiden wij ons 
in de St. Jozefkerk in de 
vastentijd voor op het 
Paasfeest. Tijdens 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? 

De laatste 2 bijeenkomsten zijn op dinsdag 1 en 
8 april van 14.00-16.00 uur. Voor meer info: 
Leon Teubner, pastor.teubner@tb-parochie.nl of  
� 622164 

COMMUNICANTEN 
In de Familieviering van 25 januari hebben zich 
28 communicanten aan de parochie gepresenteerd.  
Ze zullen op 6 april de Eerste Communie doen. 

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 

Het Osse Inloophuis (HOI) is open op  

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

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

U kunt er terecht voor een praatje, een kop koffie of 
thee of een spelletje. 

Op 27 maart en 24 april is er aansluitend een 
lunchmogelijkheid in de Pinksterterp.  
Graag zelf uw boterham meenemen.  
Voor een kop soep, koffie en thee wordt gezorgd. 

Op 18 mei is er in de Carmelzaal bloemschikken.  
Graag zelf een (snoei)schaar of een mesje 
meenemen.  
Voor bloemen en bakjes wordt gezorgd. 

Jeu de boulesbaan  in de 
Karel Doormanstraat 
In de Karel Doormanstraat wordt binnenkort gestart 
met de aanleg van een Jeu de Boulesbaan.  
De gemeente zal deze baan, met een afmeting van 
4 x 15 meter, aanleggen.  

Circa 100 buurtgenoten ondersteunen het initiatief. 
Na realisatie zullen de initiatiefnemers het dagelijkse 
onderhoud van de baan op zich nemen. De locatie 
van de baan ziet u op onderstaande tekening. 
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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, vposs@vivaan.nl  

Wijkzuster Pantein : Monique Ringoir, � 06-30403387 en Petra Egelmeer, � 06-20242551 

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); Jo Zwiers, 
Joannes Zwijsenlaan 31, 5342BS Oss, � 625259/06-61351068; Wil Panneman, Seringenhof 16, 5342CR Oss, � 637709/06-
12910650, 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: vacature; 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 : vacature 
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 Bridgemiddag  

Woensdag 
13.00-17.00 KBO Kortfoort (www.kbokortfoort.nl) 

Donderdag 
13.00-17.00 Soos KBO St. Jozef 
14.45-16.30 Ouderenkoor Toontje Lager 

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 juni 2014 

Kopijsluiting: 15 mei 2014 

Voor informatie over advertentieafmetingen en -tarie ven  
zuiderpostadvertenties@ws-oss-zuid.nl 

 
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 


