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DE 
WIJKAGENT 
SCHRIJFT 
Beste wijkbewoners, 

Niet alleen 
De afgelopen maanden hebben we veel geschreven 
over inbraken, cijfers over inbraken en wat we 
allemaal doen om inbraken te voorkomen. Ook 
burgerparticipatie is veel gehoord, omdat wij, de 
politie, het niet alleen kunnen oplossen. We hebben 
ook geschreven over burenproblemen en wat er 
gedaan moet worden om dat te voorkomen of 
verminderen. Dit alles onder het wel bekende credo 
'een beter milieu...'. 

Nu doen wij als wijkagenten natuurlijk veel meer. 
Wat nog veel belangrijker is, is dat wij dat niet alleen 
doen. In de wijk zijn heel veel instanties actief, 
waarvan veel mensen in de wijk niet weten wie het 
zijn of wat ze doen. Zo werken wij veel samen met 
BrabantWonen, Vivaan, Dichterbij, Amarant, GGZ, 
en zo kunnen we er nog een aantal benoemen. Van 
al deze instanties zijn enthousiaste mensen 
dagelijks in de weer in de wijk. 

Ongeveer één keer in de maand proberen wij 
samen, onder het genot van de boterham, bij elkaar 
te komen. Iedereen kan vragen stellen of een casus 
bespreken. Zo maken we de verbinding met elkaar 
om alles en iedereen beter te helpen of adviseren. 
Dit doen we in het Wijkpunt. In het Wijkpunt kan 
overigens iedereen terecht met vragen of voor 
advies. Vandaar kun je ook doorverwezen worden 
naar één van de genoemde instanties. 

Tot slot toch nog even de woninginbraken. Het 
aantal gepleegde woninginbraken is heel erg laag. 
Erg positief dus. Blijf opletten, ook op het huis van je 
buurman/buurvrouw. Weet je trouwens wanneer je 
buren op vakantie zijn? 

De wijkagenten, 
Ben en Niels 

BURGERNET – MELD U AAN! 
Werk samen met gemeente en politie aan de 
veiligheid in uw woon- en/of werkomgeving. Word 
daarom deelnemer van Burgernet. Hoe meer 
mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de 
kans dat de politie snel een verdacht of vermist 
persoon kan opsporen. Help mee en meld u 
vandaag nog aan! 

Hoe werkt Burgernet? 
Burgernet wordt ingezet 
bij dringende zaken 
waarbij een duidelijk 
signalement beschikbaar 
is, bijvoorbeeld bij: 
► diefstal of inbraak; 
► doorrijden na een  
     aanrijding; 
► beroving; 
► vermiste personen. 

Burgernet gebruikt een telefonisch netwerk van 
inwoners. Burgernetdeelnemers in de buurt 
ontvangen van de politie een spraak- of sms-bericht 
met het verzoek uit te kijken naar een persoon of 
voertuig.  
Burgernet wordt ook ingeschakeld bij een bijzondere 
situatie, zoals zoekgeraakte medicijnen.  
Deelnemers met informatie kunnen rechtstreeks met 
de meldkamer bellen via het gratis 
Burgernetnummer 0800-0011. Dit telefoonnummer is 
alleen actief voor Burgernetdeelnemers.  
De informatie wordt direct doorgegeven aan politie in 
de buurt. Na afloop ontvangen alle deelnemers 
bericht over de Burgernetactie. 

Aanmelden 
U kunt zich gratis aanmelden via de website 
www.burgernet.nl.  
Bij de appstore of playstore kunt u de Burgernet-app 
voor uw smartphone downloaden.  

Meer informatie vindt u op www.burgernet.nl. 

Oud papier CITO 
Wij als vereniging RKSV CITO halen in een groot 
deel van Oss-Zuid oud papier op. Dit gebeurt op de 
tweede zaterdag van de maand.  

Wij zijn er heel blij mee als er veel papier staat.  
Maar de laatste tijd krijgen we ook veel plastic en 
piepschuim in de verpakkingsdozen aangeboden. 
Dit mogen wij niet meenemen. 

Graag zouden we willen dat het oud papier in dozen 
word aangeboden. Alvast bedankt! 
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Op 6 juli vond voor de vijfde keer het evenement 
Zuid aan Zee plaats in het Zuiderpark in Oss. Het 
werd dit jaar gecombineerd met de viering van het 
40-jarig bestaan van Wijkstichting Oss-Zuid. 

Evenals andere jaren was 
er weer van alles te doen 
voor jong en oud. Er waren 
diverse kinderattracties 
(ballenbak, zandbak, 
zwembadjes, 
bungeeschommels, een 
grote klimwand en een 
beachvolleybaltoernooi) en 
kinderen konden worden 
geschminkt en looming-
armbandjes maken of 
vouwles krijgen. Er liep 
een piraat rond die 
kinderen voorzag van prachtige kunstwerken van 
gekleurde ballonnen. 

Iedereen die eraan heeft 
meegewerkt deze dag tot een succes 

te maken: 
hartelijk bedankt!!!  

De projectgroep die 'Zuid pakt uit!' georganiseerd heeft. 

Ter gelegenheid van het feit dat Wijkstichting  
Oss-Zuid 40 jaar bestaat, was er naast de hiervoor 
genoemde activiteiten ook nog een info-demo-

doemarkt op en om het 
Industriepark. Diverse bedrijven 
en verenigingen waren aanwezig 
met spulletjes om te laten zien, te 
verkopen en om demonstraties te 
geven. Tijdens een loterij konden 
prijsjes worden gewonnen. 

Aan het eind van de middag was 
er een poppenkastvoorstelling 
van Poppentheater Ronzebons, 
waarna diverse muziekoptredens 
volgden van fanfare Hartog, Dale 
Caña en de Marshall Brothers. 

Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind en 
brak er pas een flinke bui los nadat de grote 
optredens waren verzorgd en iedereen binnen kon 
in de grote tent. 

Vele mensen hebben het 
evenement bezocht en 
positief gereageerd op de 
activiteiten en met name 
al hetgeen wat – gratis – 
voor kinderen werd 
aangeboden. 

Een geslaagde dag! 

5 jaar Zuid aan Zee + 40 jaar Wijkstichting Oss-Zuid: 

Dubbel feest op 6 juli 2014 
door Linda van Putten 
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De gemeente is bezig met het ontwikkelen van 
beleid voor het uitlaten van honden. De nieuwe 
uitlaatregels moeten in 2015 en 2017 ingaan. Kort 
samengevat dient de hondenbezitter vanaf januari 
2015 overal de hondenpoep op te ruimen, behalve 
op hondenlosloopvelden, de hondenbezitter is 
verplicht een opruimmiddel bij te hebben en honden 
binnen de bebouwde kom dienen altijd aangelijnd te 
zijn, behalve op een losloopveld.  
Vanaf 2017 moet de hondenbezitter overal binnen 
de bebouwde kom de hondenpoep opruimen. Ook 
op een losloopveld. Er geldt een uitzondering voor 
'hulphonden'. 

Om deze maatregelen uit te voeren zullen de 
volgende voorzieningen getroffen worden: 
► de hondenuitlaatplaatsen vervallen; 
► de hondenlosloopvelden worden opnieuw 

verdeeld over de wijken en kernen; 
► alle hondenlosloopvelden krijgen een omheining 

en worden vaker gemaaid; 
► aanschaf van speciale afvalbakken voor 

hondenpoep die aangesloten worden op het riool.  

Aan Wijkraad Oss-Zuid is hierover advies gevraagd 
maar intussen zijn de media gevoerd met de nieuwe 
plannen. De Wijkraad vindt dit geen goede gang van 
zaken.  

De grieven van de Wijkraad zijn als volgt:   
► de Wijkraad is veel te laat betrokken bij de 

plannen, pas toen de gemeente klaar was, mocht      
de Wijkraad meedenken over de uitvoering; 

► de plannen gaan uit van meer regeltjes en dure 
investeringen terwijl daar geen aanleiding voor 
bestaat; 

► het gaat bij honden uitlaten altijd over gedrag en 
ervaring, daar moet de gemeente iets mee doen: 
voorlichting geven; 

► de gemeente bedenkt iets vanachter het bureau; 
beter is het om in de wijk te praten, samen met de 
bewoners; 

► de huidige handhaving toont veel willekeur en is 
niet doelgericht om de bewoners samen aan te 
zetten tot een beter gedrag; 

► het gebruik van een hondenuitlaatservice wordt 
door de nieuwe regels onmogelijk gemaakt. 

Het advies van de Wijkraad luidt daarom: plannen 
intrekken, inzetten op handhaving met een goed 
gesprek, niet met bekeuringen.  
Let wel: de Wijkraad is zonder meer van mening dat 
anderen nooit en te nimmer overlast mogen hebben 
van honden c.q. hondenpoep! 

Op www.oss-zuid.nl treft u de brief aan die door de 
Wijkraad naar de gemeente is verstuurd.    

Volledige verslagen van Wijkraadsvergaderingen 
kunt u nalezen op www.oss-zuid.nl/verslagen.  
De volgende Wijkraadsvergadering vindt plaats op 
donderdag 9 oktober 2014 in Buurtcentrum 
Kortfoort, aanvang 20.00 uur.  

Nieuws vanuit Wijkraad Oss-Zuid 
door Ellen Bloks 

Hondenpoepbeleid werkt averechts 

 

Betaalbare service  
voor al uw computerproblemen!!!  

Zie voor meer informa�e adverten�e op pagina 12 

Maatje zijn, 

dat doe je niet 

zomaar! 
'Er zijn voor jou' – het Maatjesproject 
van PROTA, (Platform in Oss tegen armoede) – 
draait nu ruim 4 jaar voor mensen die vanwege 
geldgebrek of financiële problemen in een isolement 
dreigen te raken.  

We zijn weer op zoek naar nieuwe maatjes. Het kost 
je 2 uur in de 2 weken. Je krijgt van ons een training 
van 3 avonden, er zijn maatjesavonden en je wordt 
begeleid. In het najaar willen we weer een nieuwe 
training starten, dan kun je aansluiten.  

Ben je iemand die kan luisteren? Ben je iemand die 
een mens in zijn eigen wereld wil accepteren? Ben 
je iemand die de kracht van anderen op waarde kan 
schatten? Dan pas je precies in ons project!  

Interesse, nieuwsgierig geworden?  

Neem contact op voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek met een van onze 
coördinatoren, Corine en Jolanda: � 06-21850860, 
� maatjesproject@erzijnvoorjou.nl. 
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door Pierre Spierings 

Onder flinke belangstelling van de bewoners is 
zondag 29 juni jl. de nieuwe jeu de boules-baan aan 
de Karel Doormanstraat officieel in gebruik 
genomen. Wethouder René Peters gooide de eerste 
bal, daarbij geassisteerd door initiatiefnemer Simon 
van Veen. Met een drankje en een hapje werd de 
nieuwe aanwinst van de Zeeheldenbuurt gevierd.  

Nadat enkele leden van de pétanquevereniging 
Boules de Boeuf uitleg hadden gegeven over de 
spelregels en een demonstratiepartij hadden 
gespeeld, werd de baan aan de bewoners 
overgedragen. Met een spannende wedstrijd tussen 
een buurtteam en de ervaren spelers van Boules de 
Boeuf werd de baan ingespeeld. 

De opening was georganiseerd door de Werkgroep 
Zeeheldenbuurt I. Wijkstichting Oss-Zuid en 
BrabantWonen droegen financieel hun steentje bij. 
Voorzitter Pierre Spierings heette de gasten welkom 
en gaf uitleg over de wijze waarop de baan was 
gerealiseerd. Een spontane handtekeningenactie in 
de buurt en een verzoek aan de gemeente leverde 
een snelle toezegging en de nodige activiteit op. 
Binnen een maand was de baan aangelegd. Ze 
wordt inmiddels al regelmatig gebruikt.  

door Simon van Veen 

Hoe is de jeu de Boules Baan bij onze flats 
ontstaan? 

Toen ik van diverse mensen hoorde dat ze graag 
een baan bij de flats hadden, ben ik via de 
Wijkraadsvergadering bij de gemeente terecht 
gekomen. Aan afgevaardigde Ruben Harmsen heb 
ik gevraagd of er mogelijkheden daarvoor waren. In 
overleg met hem moesten er handtekeningen op 
gehaald worden. Daarbij ben ik geholpen door 
Jacqueline Eekels en Nico Hennevelt. Zij hebben 
meer dan 100 handtekeningen opgehaald. Dit was 
voldoende voor de gemeente om de baan toe te 
zeggen. Na overleg waar de baan zou komen, is hij 
heel snel neergelegd. En de baan wordt regelmatig 
gebruikt. 

Opening Jeu de boulesbaan Zeeheldenbuurt 1 

door Jacqueline Willemsen 

Op 29 juni werd de baan officieel geopend. Jeu de 
Boulesclub Boules de Boeuf stuurde een delegatie. 
Sindsdien boulen we met verschillende 
buurtbewoners. Regelmatig komen bewoners 
voorbij, groeten, maken een praatje en spelen 
spontaan een spelletje mee. En de volgende keer 
zijn ze er weer bij. Er zijn hele goede spelers bij en 
mindere goden, het belangrijkste is dat we plezier 
met elkaar hebben, en dat hebben we. We proberen 
elkaar af te troeven en de ene keer lukt het en de 
andere keer heeft de andere partij een paar 
millimeter beter gescoord. Al doende leert men het 
spel en mekaar kennen. Allemaal precies zoals het 
bedoeld is.  

Jack Twigt en Nico 
Hennevelt hebben op 
de valreep nog een 
standaard gemaakt 
om de scorelijsten op 
in te vullen. 
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BUURTFEEST 
ZEEHELDENBUURT I 
BELOOFT SPEKTAKEL 
TE WORDEN 

door Pierre Spierings 

Voor de negende maal wordt voor de bewoners 
van de Zeeheldenbuurt I het jaarlijkse buurtfeest 
gehouden. Het feest vindt plaats op zaterdag 
27 september op het Piet Heynplein. 
Alle bewoners van de buurt zijn welkom. Ze 
hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. 

De Werkgroep Zeeheldenbuurt I heeft weer een 
interessant programma voor jong en oud in petto. 
Om 13 uur gaat een uitgebreid kinderprogramma 
van start. Er kan naar hartenlust gespeeld worden 
en er wordt weer een gezamenlijk buurtschilderij 
gemaakt.  

Nieuw is het 
Zeehelden jeu de 
boules-toernooi, 
waarbij de 
deelnemers hun 
krachten meten op 
de nieuwe jeu de 
boulesbaan. Het 
belooft een 
spannende strijd 
te worden, want er 
is de afgelopen 
weken al flink 
geoefend. Het 
winnende team 
neemt straks de 
Piet Heyn Cup 
mee naar huis.  

Traditiegetrouw is 
de buurtbarbecue 
het hoogtepunt van het feest. Dit jaar zijn er ook 
halal-gerechten. Bewoners die willen meeëten 
moeten zich even opgeven. De kinderen (tot 10 jaar) 
worden getrakteerd op poffertjes. 

De dag wordt afgesloten met een avond vol muziek, 
gezelligheid en spanning. Er kunnen prachtige 
prijzen worden gewonnen tijdens de traditionele 
loterij. De avond wordt opgeluisterd door de 
bekende bluesgitarist Jan de Bruijn en singer-
songwriter Josje van Bogaert. Het muzikale duo 
breng een scala aan bekende en minder bekende 
blues-, pop- en rocknummers. Om 23 uur wordt het 
buurtfeest afgesloten.  

Het buurtfeest wordt mede mogelijk gemaakt door 
het Oranje Fonds, BrabantWonen en Wijkstichting 
Oss-Zuid. 

Oproep Zonnebloem 
Afdeling Oss-Zuid 

door Annie Schade 

Op zondag 14 september is het weer Nationale 
Ziekendag. In dat weekend wordt uw aandacht 
gevraagd voor de zieke medemens.  

Graag vertel ik u over de activiteiten van het 
Zonnebloem-Ziekencomité Oss-Zuid.  
Het comité telt 20 dames en 2 heren.  
Het is meer dan 40 jaar geleden opgericht als 
ziekencomité van de St. Jozefparochie.  
Later is aansluiting gezocht bij de Nationale 
Vereniging De Zonnebloem, maar er is nog steeds 
een goede samenwerking met de Titus 
Brandsmaparochie.  

Regelmatig bezoeken de vrijwilligers zieke, 
eenzame, oude of gehandicapte gasten thuis. 
Daardoor ontstaat er een band tussen de gast en 
degene die hem of haar bezoekt. 

Daarnaast worden er 4 keer per jaar een gezellige 
middag georganiseerd. De gasten die niet zelf 
kunnen komen worden door bereidwillige chauffeurs 
opgehaald en weer thuis gebracht. In de tijd voor 
Pasen en Kerstmis wordt een Eucharistieviering 
gehouden, die al jaren muzikaal verzorgd wordt door 
het dameskoor van de Titus Brandsmaparochie 
onder leiding van Maria Wegh. Na de vieringen is er 
altijd een gezellig samenzijn in het zaaltje, waarbij 
de inwendige mens niet vergeten wordt.  
Gasten worden ook uitgenodigd voor regionale 
activiteiten van de Zonnebloem zoals de 
vakantieweek en de boottocht op de Maas.  
Jaarlijks zorgt ook de serviceclub De Lions ervoor 
dat er gasten naar het concert in het 
Provinciehuis kunnen of bij het 
project 'Samen aan Tafel' van een 
heerlijk diner kunnen genieten. Onze 
vrijwillig(st)ers zorgen ervoor dat hun 
gasten aan de diverse activiteiten 
kunnen deelnemen. 

Het jaarlijkse uitje ter gelegenheid van Nationale 
Ziekendag is voor onze gasten een mogelijkheid om 
ook eens een hele dag op stap te zijn.  
Tot slot breng ik u de actie 'Zon in de schoorsteen' 
onder de aandacht. De actie betekent voor menig  
gast een onverwachte verrassing met Sinterklaas. 
Ook bij deze actie krijgen wij hulp vanuit de 
parochie. 

Wij zouden graag nieuwe gasten erbij krijgen.  
Mocht u door het lezen van dit bericht belangstelling 
hebben gekregen om als gast of als vrijwillig(st)er 
met ons mee te doen, dan kunt u contact opnemen 
met mij (� 640601) of mevr. Hannie Peters 
(� 638074), die het bezoekwerk coördineert. 
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HIER HAD  

UW ADVERTENTIE  

KUNNEN STAAN 
voor meer informatie over  

afmetingen en tarieven 

mail: zuiderpostoss@gmail.com 

 

 

Nieuw in Oss:  
biedt  

begeleiding  
aan  

volwassenen  
en  

kinderen 

die te maken hebben met omgangsproblemen  
in echtscheidingssituaties. 

www.juvako.nl 

 
 zoekt  

IT specialist  

voor hulp bij het professionaliseren van  
nieuwsbrief en website  

Ben jij of ken je iemand die ons hierbij kan helpen? 

Neem dan contact op: � stichtingchaja@live.nl 
of Marleen van den Berg  

(� 631963 of 06-39507185)  
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Buurtbewoner met talent: 

Linda van Putten 
Nieuw in Oss: 
Juvako omgangsbegeleiding . 

Kent u iemand die te maken heeft 
(gehad) met een echtscheiding waar 
ook kinderen bij betrokken zijn? Dan 
heeft u ongetwijfeld bemerkt wat voor een impact een en 
ander heeft op de volwassenen, maar zeker ook op de 
kinderen. In de 12,5 jaar dat ik advocaat ben geweest, 
heb ik vele vechtscheidingen meegemaakt. Ik vind het 
wenselijker dat juist energie in de kinderen wordt gestopt, 
zij verdienen beter. Mede om die reden ben ik recent in 
Oss een buro begonnen, Juvako omgangsbegeleiding. 

Juvako biedt een unieke vorm van begeleiding aan 
volwassenen en kinderen die te maken hebben met 
echtscheidings- en/of omgangsproblemen en dit kan 
zowel tijdens als na de echtscheiding plaatsvinden.  
Mijn doel is om ervoor te zorgen dat ouders elkaar 
vertrouwen en respect hebben voor elkaar, dat kinderen 
zo weinig mogelijk hinder ondervinden van het verbreken 
van de relatie van hun ouders en dat hun stem wordt 
gehoord. Een vechtscheiding moet altijd worden 
voorkomen. 

Het doel van de begeleiding is te komen tot een 
ouderschapsplan waar u als ouder allebei achter kunt 
staan, en het ondersteunen en horen van het kind indien 
mogelijk. De manier van begeleiding van Juvako is uniek; 
gesprekken kunnen plaatsvinden in een kantoorruimte 
maar ook bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld tijdens 
een boswandeling een stevig gesprek aan te gaan. Voor 
kinderen bestaat de mogelijkheid het praten af te wisselen 
met wandelen, schilderen of boksen. 

Voor meer informatie verwijs ik naar mijn website 
www.juvako.nl. 

Jeu de boulesclub Voila 
door Leny Boerboom 

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. Er zijn 2 overdekte banen en 2 buitenbanen. 

Wij zijn een klein groepje enthousiaste sportieve 
boulers en spelen onderling competitie. Na afloop 
drinken we gezellig wat in de kantine. 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Kom 
gerust eens langs om te kijken of om mee te spelen. 
Bij voetbalvereniging CITO, Kloosterstraat 37. 

Voor meer informatie kunt u ook bellen met Leny 
Boerboom, � 637462.  

Nieuw multicultureel koor 
voor vrouwen 
WereldVrouwen Oss is een nieuw en bijzonder koor, 
kleurrijk en gezellig. Het is een koor voor vrouwen uit 
diverse culturen en van alle leeftijden. Ze zingen liedjes 
uit verschillende landen en gaan ook eigen liedjes zingen. 
Liedjes die onze dirigent/songwriter schrijft op de (levens)
verhalen die de koorleden willen vertellen en schrijven, 
met hulp van een taal-/ 
schrijfcoach, indien nodig  
In het koor is zangervaring 
helemaal niet nodig. Wel 
respect voor elkaar, voor 
elkaars culturen én … 
enthousiasme en plezier! 

Het koor start officieel op vrijdag 12 september 2014. 
Iedereen is welkom van 9:30-12:00 uur in zaal 'De Linck', 
Muzelinck, Raadhuislaan 18. Graag even laten weten via 
� wereldvrouwenoss@gmail.com of � 624924.  
Het koor oefent van september tot en met juni (m.u.v. 
vakantieperiodes) elke vrijdag van 9:30-11:30 uur bij 
Talentcentrum, Berghemseweg 8B. Deze ochtenden 
staan open voor vrouwen die interesse hebben om mee 
te doen. Ze kunnen elk moment inhaken. 
Meer info: www.wereldvrouwenoss.simpsite.nl, 
� wereldvrouwenoss@gmail.com of � 624924. 

Extra activiteiten 
� Op 17 september sluit ANBO 
de zomer af met een stadswandeling onder leiding 
van stadsgids Jan Ulijn en daarna een lunch bij de 
Groene Engel. Opgeven vóór 15 september bij 
George Bogaers, � 637501, 
� georgebogaers@online.nl. 
� Notaris Barbara van Kampen geeft op woensdag 
24 september 2014 een lezing over o.a. erfrecht in 
de kleine zaal van Buurtcentrum Kortfoort, 
Floraliastraat 93, 13.30-16.00 uur. De lezing is 
gratis, maar u moet zich wel opgeven bij George 
Bogaers, � georgebogaers@online.nl, � 637501. 
� De cursus Windows 8 is weer gestart op 
maandag 1 september 2014 en wordt gehouden in 
de kleine zaal van Buurtcentrum Kortfoort, 
Floraliastraat 93.  
Nieuwe aanmeldingen bij Aad Wildenburg, 
� 633372; � aad.wildenburg@kpnplanet.nl.  

� Op 21 oktober: lezing over osteoporose. 
� In december: kerststukjes maken en kerstdiner. 
Meer info: www.anbo.nl/afdelingen/oss-maasland. 
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 Als je inbrekers  
echt buiten wilt houden,  
bel dan 

    Ben Stroet  
 
 
 

 

Slotenmakerij & Mechanische Beveiliging 
Gecertificeerd bedrijf VEB-TBMB 

06-54233459      info@slotenmakerij.nl      www.slotenmakerij.nl 

GEZELLIGE CONTACTEN 

Vrouw (1971), Oss, 
verstandelijke beperking. 
Ik ben een spontane, vlotte 

vrouw en wil graag meer sociale contacten.  
Daarom zoek ik een zachtaardige, spontane 
vrijwilliger die het leuk vindt om regelmatig samen 
dingen te ondernemen. Een spelletje doen, lekker 
samen een kop koffie drinken of naar de stad gaan. 
Heb jij hier ook zin in? 

Meer informatie: � info@blinkuit.nl, � 088-7540400.  
Zie ook www.blinkuit.nl/vrijwilligers/vacatures.  

 

Betaalbare service  
voor al uw computerproblemen!!!  

 

 

 

 

 

 

 
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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Onze wijk kent diverse initiatieven om bewoners bij 
elkaar te brengen, zoals bijvoorbeeld 'Broodje Zuid' 
dat iedere vrijdag in 
Buurtcentrum Kortfoort 
wordt gehouden van 
12.00-13.00 uur. In de 
Zuiderpost staat in de 
uitnodiging: 'WELKOM 
Samen lunchen met 
bewoners van Oss-
Zuid. Wij nemen onze 
eigen boterhammen 
mee en eten gezellig 
samen. Wijkstichting 
Oss-Zuid zorgt voor drinken, Vivaan zorgt voor fruit 
en Dichterbij zorgt voor de ontvangst'. 

Ik had het al diverse malen gelezen en was 
nieuwsgierig: wie komen er zoal naar 'Broodje Zuid', 
hoeveel mensen komen er, hoe is de sfeer? Er is 
maar één manier om daar achter te komen en dat is 
door er zelf op uit te trekken. Ik ging dus met mijn 
lunchpakketje op een vrijdag naar Buurtcentrum 
Kortfoort. 

'Ik kom voor Broodje Zuid,' zei ik bij binnenkomst. 
'Nou, dan ben je hier goed,' kreeg ik 
te horen, terwijl ik hartelijk werd 
verwelkomd door gastvrouw Els. 
'Zoek een plekje aan tafel.' Ik keek 
opzij en zag een gezellig gedekte 
tafel met daaraan een aantal 
mensen, die vrolijk met elkaar aan 
het praten waren. Vanwege de 
vakantieperiode is de opkomst dit 
keer niet zo groot, werd me later 
duidelijk. Bijgaande foto's geven dus 
geen representatief beeld van het 
aantal deelnemers dat normaliter 
aanwezig is. Vandaag zit de vaste 
kern aan tafel, maar andere keren kan de groep wel 
uit 15 personen bestaan en is er ook meer diversiteit 
in leeftijd. 'Broodje Zuid' is immers bedoeld voor jong 
en oud. 

De mensen die hier komen, willen graag gezellig 
een broodje buitenshuis eten, een babbeltje maken 
en andere mensen ontmoeten. Op mijn vraag of 
'Broodje Zuid' er ook toe heeft geleid dat er buiten dit 
initiatief onderlinge contacten met buurtbewoners 

zijn ontstaan, krijg ik als antwoord dat 
dat niet het geval is. Een aantal geeft 
aan dat jammer te vinden en al pratende 
blijkt dat zij behoefte hebben om na 
afloop van 'Broodje Zuid' nog een uurtje 
te blijven hangen voor het leggen van 
een kaartje, het spelen van een 
bordspel, rummikub of sjoelen. Van 
deze gelegenheid wordt dus meteen 
gebruikgemaakt om een oproep te 
plaatsen en om belangstellenden uit te 
nodigen naar 'Broodje Zuid' te komen en 

wat langer te blijven, zodat er een spelletjesmiddag 
van de grond kan komen. Bij deze dus:  
KOM NAAR BROODJE ZUID in combinatie met 
EEN SPELLETJESMIDDAG. 

Het initiatief voor het opzetten van 'Broodje Zuid' is 
afkomstig van de organisatoren van 'Broodje Ussen'. 
Dit idee was zo geslaagd, dat de deelnemers 
hierover zijn gaan vertellen in de Wijkpunten. De 
sociaalwerkers van Vivaan zijn dit toen gaan 
introduceren binnen andere wijken in Oss en zo 

bestaat er inmiddels ook 
een 'Broodje Ruwaard' en 
een 'Broodje Centrum'.  

Broodje Zuid' is op 
16 januari 2014 van start 
gegaan en omdat Els en 
Edgar resp. als gastvrouw 
en gastheer van het 
Buurtcentrum optreden, is 
het er heel gezellig en 
prima verzorgd. (Edgar is 
vanwege de vakantie 
vandaag niet aanwezig en 
ontbreekt op de foto's.) 

Tijdens de lunch wordt er veel gelachen, vrolijk 
gepraat en gediscussieerd over verschillende 
onderwerpen. Er wordt met elkaar gesproken over 
wat er reilt en zeilt en dat alles in een gemoedelijke 
sfeer. Tegen 13.00 uur druppelen de leden van de 
biljartclub binnen en wordt het tijd af te ronden.  
Het was een gezellige lunch. Ik bedank de 
aanwezigen voor hun gastvrije onthaal en kom 
graag nog een keer terug. 

Voor het 
voetlicht… 
Broodje 
Zuid 
door Jolanda van Turnhout 

NIEUW in de Zuiderpost 
In onze wijk Oss-Zuid bestaan diverse initiatieven om 
bewoners bij elkaar te brengen. Het leek ons, als 
redactie, leuk om daar wat meer aandacht aan te 
besteden. En zo komt het dat in deze Zuiderpost de 
aftrap plaatsvindt van de nieuwe rubriek 'VOOR HET 
VOETLICHT', waarbij als eerste in de reeks 'Broodje 
Zuid in de schijnwerpers wordt gezet. 
We hopen dat u dit initiatief weet te waarderen en – wie 
weet – staat een van ons binnenkort bij u op de stoep! 

Redactie Zuiderpost 
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Kwartiermaken Oss: sterk 
in informele ondersteuning 
door Eleonoor Willemsen 

Al ruim een jaar biedt Stichting Door en Voor 
(www.doorenvoor.nl) ook informele ondersteuning in 
twee wijken in Oss: Ussen en Oss-Zuid. 
In Buurtcentrum Kortfoort zijn op vrijdagochtend 
steeds twee kwartiermakers aanwezig. Zij bieden 
een luisterend oor en laagdrempelige ondersteuning  
aan mensen met maatschappelijke, psychische of 
psychosociale vragen of problemen. Vaak zoeken ze 
ook sámen met de 'klant' naar een oplossing voor 
een vraagstuk. Dat kan van alles zijn: graag meer 
sociale contacten of een 'maatje', meer 'om handen 
hebben' om verveling te bestrijden, de verkeerde 
(of geen) zorg krijgen; relationele of financiële 
problematiek; meer voor anderen betekenen via 
vrijwilligerswerk – het zijn slechts enkele 
voorbeelden.  

In de gesprekken blijkt vaak 
dat er méér speelt. Daar 
kunnen kwartiermakers goed 
mee overweg, zij zijn zelf 
ervaringdeskundigen en zijn 
ervoor opgeleid om anderen 
te ondersteunen, te helpen 
bij hun herstel, begripvol te 
luisteren en samen met 
iemand te kijken naar wat hij/

zij wil. Om vervolgens met deze klant een stap 
verder te maken: richting een oplossing, meer 
houvast en meer zelfregie. Indien nodig én gewenst 
verwijzen Kwartiermakers door naar andere 
organisaties. 

Kwartiermaken Oss 
Buurtcentrum Kortfoort, iedere vrijdag van 10:00
-12:00 uur (met aansluitend Broodje Zuid!)  
Indien gewenst kunnen kwartiermakers op andere 
tijden en plaatsen ondersteuning bieden. 
� kwartiermaken-oss@doorenvoor.nl,  
� 06-47138175, www.kwartiermaken-oss.nl. 

door Gerard Rutten, Voorzitter Wijkstichting Schadewijk 
en secretaris Repair Café. 

Sinds 1 januari wordt er in de Bonte Hoef 1 maal in 
de maand op woensdag een Repair Café gehouden.  
Sinds juni draait er ook in de Schadewijk een Repair 
Café in Donkey op vrijdag. 

De doelstelling is: 'Weggooien, 
mooi niet.'  
Iedereen die iets heeft dat  
kapot is, kan naar het Repair 
Café toekomen en zonder 
betaling het voorwerp laten 
repareren.  

De data zijn: 
De Bonte Hoef woensdag 24 september, 29 oktober, 
26 november en 17 december, 10.00-12.00 uur.  
Donkey vrijdag 12 september, 10 oktober, 
14 november en 12 december,14.00-17.00 uur  

Zowel in De Bonte Hoef als in 
Donkey staat de koffie klaar met 
altijd iets lekkers.  

Iedereen is van harte welkom.  

Aankondiging Kerstmarkt  
Oss-Zuid 
Officieel is het nog zomer, maar de 'Werkgroep 
Kerstmarkt 2014' is al druk bezig met de 
voorbereiding van deze gezellige markt.  

De Kerstmarkt 2014 zal plaatsvinden op zaterdag 
13 december 2014.  

De locatie zal op een later tijdstip bekend worden 
gemaakt. Uiteraard bestaat de Kerstmarkt weer uit 
gezellige (Kerst)kramen, de Kerstman met zijn 
cadeautjes, de arrenslee, de kinderboerderij, 
ballonnenman, Kerststukjes maken, muziek, warme 
chocomel en glühwein!  

Noteer 13 december 2014 alvast in uw agenda! 

Wilt u een kraam huren voor kerst-/
cadeaugerelateerde artikelen?  
Neem dan contact op met Jacqueline Eekels, 
� jacqueline.eekels@ziggo.nl, � (0412)856690. 
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OPEN DAG Scouting  
door Martijn Tonies, Scouting Titus Brandsma Oss. 

Op zaterdag 
13 september houdt 
Scouting Titus 
Brandsma aan de 
Industrielaan een 

OPEN DAG van 
10:00 tot 12:00 uur. 

Wie wil weten wat 
Scouting is, wat we 
doen, etc., is dan van 
harte welkom! 

Ik leef nog steeds met weinig geld en wil me inzetten 
voor andere mensen. Inzetten voor mensen zonder 
verschil te maken, wit of gekleurd, rijk of arm, jong of 
oud, fit of ziek. Het helpt mij om uit het sociale 
isolement te komen en dat gun ik anderen ook. 

Is deze sportavond daarvoor geschikt? 
Ik denk van wel, maar zeker weten doe ik het ook 
niet. Er komen nu maar enkele mensen en ik voel 
me er ook wel eens een beetje alleen voor staan.  
In september ga ik nog gewoon door. 

Wil je me helpen organiseren of mee sporten? Bel 
me of kom gewoon langs op woensdagavond tussen 
19.00 en 20.00 uur in het Zuiderpark.  
Voor meer info: Wim, � 06-11515227 

Sinds begin mei ben ik begonnen met een 
sportclubje in Oss-Zuid. In het Zuiderpark iedere 
woensdagavond om 19.00 uur met een groepje 
trimmen, oefeningen doen en eventueel een balspel. 
Leuke ontmoetingen hebben de afgelopen maanden 
plaatsgevonden. Voor mijzelf, mijn vriendin, mijn 
kinderen en een handvol deelnemers.  

Waarom : 
Ik ben Wim (43 jaar) en een jongen van de straat 
geweest. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven zoals 
jeugdzorg, geweld en armoede. Sinds 2009 woon ik 
in deze wijk met mijn vriendin en dochter. Samen 
probeer ik alles in orde te houden, wat soms beter 
gaat en dan weer eens wat minder.  

POPPENMAMA gezocht  
Al enkele weken, zelfs de hele grote vakantie, sta ik 
achter het voorraam van een huis in de Evertsenstraat. Er 
is de hele dag wel iets te zien in de straat, maar liever ben 
ik bij mijn poppenmama in haar armen. Wie is mij kwijt? 
Het telefoonnr. van mijn logeeradres is � 613954.  
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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). 

Sinds 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.  

Bijzonder Aktief 
houdt weer een 
rommelmarkt op 

zondag 7 september van 10.00-13.00 uur op 
Vierhoeksingel 5. De opbrengst van de rommelmarkt 
komt ten bate van de stichting.  

Kom erbij! In de week 
tegen eenzaamheid van 
25 september-4 oktober: 

Eet u ook mee?  Op donderdag 25 september, 
12.00-14.00 uur, Talentcentrum, Berghemseweg 8b, 
€ 2, met muziek en loterij. 
RIGOM DateCafé  voor single 50-plussers,  
zondag 28 september, 15.00-17.00 uur, Vivaldi, 
Molenstraat 81, € 5 incl. 2 consumpties. 
Workshop Schilder mee met Beppie Lotterman, 
dinsdag 30 september 9.30-12.00 uur, 
Ontmoetingscentrum de Binnenstad, 
St. Barbaraplein 6, € 5 inclusief materialen.  
Haakt u aan? Op vrijdag 3 oktober Sterrebos, 
Sterrebos 62, 9.30-11.30 uur en Katwijk, 
Kruisstraat 55, 14.00-16.00 uur, gratis, inclusief 
materialen en koffie/thee. Aanmelden en info: 
� 653240, www.rigom.nl, � info@rigom.nl.  

Thuiszorg en Dementie  door Anne van Doorn, 
teamleider Verzorging & Verpleging bij Interzorg 
Thuiszorg, maandag 8 september in het Alzheimer 
Café Oss-Maasland, Ontmoetingscentrum 'De 
Binnenstad', St. Barbaraplein 6, 19.30-21.30 uur. 
Info: Eef Rubbens, � erubbens@rigom.nl, 
� 653233. 

Bewegen, spelen en ontdekken via 
ouder- en kindgym! Info: 
www.sportinoss.nl/ouderenkindgym. 

Speelgoedbeurs AEK , Rode 
Kruisgebouw, Kromstraat, 9 november. 
Inzameling speelgoed : vrijdag 
19 september, 4 en 18 oktober en 
1 november, 14.00-15.00 uur, Gemaal  3. 

MS Fonds zoekt collectanten in 
Oss, Berghem en Ravenstein voor 
collecteweek 17-22 november.  
Voor donatie: giro 5057. Aanmelden/

info: � 010-5919839,� info@nationaalmsfonds.nl, 
www.nationaalmsfonds.nl. 

DOE HET VRIJWILLIG ZOALS…  
Info: www.blinkuit.nl of � 088-7540400 
of � info@blinkuit.nl.  

Cinema Plus  in Utopolis Oss 
Geniet op donderdag 25 september van de 
romantische komedie 'A weekend in Paris'. Aanvang 
13.30 uur, start film 14.00 uur, tickets € 6,50 per 
persoon. Tijdens de voorstelling wordt het volume 
ingesteld op een lager niveau.  
Info: www.utopolis.nl/nl/events/93 

Cursus Familiegeschiedenis,  
november 2014 t/m maart 2015 
(drie bijeenkomsten en digitale 

studiebegeleiding), € 84. 
Inschrijven: via Regionaal Archief Tilburg. 

Natuurwandeling 
Ossermeer,  
5 september,  
14.00-16.00 uur 
(verzamelpunt 

gecombineerd vervoer: 13.30 uur parkeerplaats 
Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6), € 2 p.p., 
aanmelden en info: www.maaslandgildeoss.nl. 

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

� Spelen voor je Leven,  toegepaste 
Theatertraining verzorgd door theatercoach Wim 
Wijnakker, vanaf 5 september, 9.30-11.30/12.00 uur.  

� Dansen met Chaja , proefles zaterdag 11 oktober, 
9.30-11.30 uur. 

� Het schrijven van je Levensverhaal door Conny 
Leijten, dinsdag 30 september, 9.30-11.30 uur. 

� Workshop Beeldend verwerken door Marianne 
Willems, 17 september, 1, 15 en 29 oktober,  
13.30-16.00 uur. 

� Zingen voor je leven koor Chaja,  repetitie op 
vrijdagen, 09.30-12.00 uur.  

� Workshop Mandala tekenen,  zaterdagochtend 
29 november. 

� Workshop broodbakken, najaar.  

� Tapas Kookworkshop, november/december. 

� Workshop gedichten schrijven.  

� Expositie Anton Jurgens apotheek.  

Info en aanmelden � stichtingchaja@live.nl. 
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Buitenspeeldag 
door Leontine Jansen, Vivaan 

Leuk, gezellig en volgend jaar in 
meer straten! 

In 3 straten is in Oss-Zuid 
meegedaan aan de 
Buitenspeeldag op 11 juni. Dat is 
leuk voor de kinderen, goed voor 
de contacten in de straat en in de 
buurt. De Wijkstichting komt 
langs met een ijsje. Het was in 
deze 3 straten weer heel gezellig.  

trekt door de wijk. 

Zorg dat je erbij bent!! 

Vrijdag 19 september van 15.00-17.00 uur 

Groenstrook Nieuwe Hescheweg bij de 

Margrietlaan 

Samen spelen, knutselen, schminken en 

voetballen of anders sportief bezig zijn! 

En je ouders en buren zijn ook welkom,  

helemaal als ze komen helpen! 

Contact: Leontine Jansen van Vivaan,  

� leontine.jansen@vivaan.nl, � 06-14342859 

De kinderkaravaan is een project uit het 

Wijkplan Oss-Zuid 

Denkt u nu: misschien wil ik dat volgend jaar bij mij 
in de straat ook organiseren? Geef uw naam dan 
door aan de sociaal werker van de wijk Oss-Zuid: 
� leontine.jansen@vivaan.nl. Dan wordt u begin 
volgend jaar uitgenodigd voor een informatieavond. 
Hier krijgt u tips en hoort u hoeveel subsidie u kunt 
krijgen. Daarna kunt u besluiten of u wel of niet mee 
gaat doen op een woensdagmiddag in juni 2015. 
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 Titus Brandsmaparochie 
 Oude Molenstraat 8 
 5342GC Oss 

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

VORMSEL 
De informatieavond over het Vormsel is op maandag 
9 september van 19.30-20.30 uur. Waarschijnlijk is 
dan ook de datum van het Vormsel bekend (medio 
november). De presentatieviering is gepland op 
zaterdag 27 september.  
Voor meer informatie: Leon Teubner, � 622164, 
� pastor.teubner@tbparochie.nl. 

ROND DE SCHRIFT 
Donderdag 4 september zijn we weer begonnen met 
de bijeenkomsten Samenscholen rond de Schrift. 
U bent elke week welkom van 9.30-11.30 uur om het 
evangelie van de zondag te lezen. Samen proberen 
we de betekenis van de verhalen te ontdekken voor 
ons dagelijkse leven. Iedereen kan meedoen, 
bijbelkennis is niet nodig. Deze bijeenkomsten 
worden gehouden op de pastorie van de Titus 
Brandsmaparochie, Oude Molenstraat 8.  
Info: Leon Teubner, � 622164, 
� pastor.teubner@tb-parochie.nl. 

HET ONZE VADER 
Het komende werkjaar lezen wij teksten die mystici 
als Augustinus, Meister Eckhart, Simone Weil, e.a. 
hebben geschreven bij het Onze Vader. We zullen 
hun teksten lezen met het oog op de betekenis 
ervan voor ons eigen, concrete leven. 
Er zijn 2 groepen die elke eerste resp. derde vrijdag 
van de maand bij elkaar komen van 9.30-11.30 uur 
op de pastorie van de Titus Brandsmaparochie, 
Oude Molenstraat 8. De kosten bedragen € 60 voor 
de gehele cursus (10 bijeenkomsten).  
Info: Leon Teubner, � 622164, 
� pastor.teubner@tb-parochie.nl. 

Oss-Zuid feliciteert  
pastor George Zeegers  
met zijn 75e verjaardag  
op 14 augustus jl.  

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. 

Een gewaarschuwd mens... 
Regelmatig horen we de verhalen en verbazen ons 
dat anderen erin trappen, totdat het onszelf ook 
overkomt. Ook in onze wijk kom je ze tegen, de 
mensen die proberen je met een mooi of zielig 
verhaal over te halen om geld te geven of hen 
binnen te laten. Dus hou je portemonnee en je 
deur gesloten voor onbekenden met verhalen als: 
► 'Ik heb mezelf buitengesloten en wil geld voor de 

trein lenen.' 
► 'Ik collecteer voor sport voor kinderen in opdracht 

van de gemeente.' 
► 'Mijn vrouw heeft diesel getankt en nu moet ik 

iemand bellen om me te komen helpen.' 
► 'Ik bied in opdracht van de gemeente een contract 

aan voor rioolonderhoud.' 
► 'Mag ik even bellen, want mijn telefoon doet het 

niet meer.' 
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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  

Wijkverpleegkundige Thuiszorg Pantein : bereikbaar 8.30-17.00 uur � 0413-244309; buiten genoemde tijd � 0900-8803, 
� Oss-oostzuid@pantein.nl  
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:  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, Ron Klokgieters,  
  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 
12.00-13.00 Broodje Zuid 
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, Jolanda van Turnhout, 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 november 2014 

Kopijsluiting: 16 oktober 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 


