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DE
WIJKAGENT
SCHRIJFT
Beste wijkbewoners,
Bij deze Zuiderpost zit
een flyer over de preventiedag van woensdag
26 november 2014. Op deze dag zijn er allerlei activiteiten
georganiseerd om jullie voor te lichten en bewust te
maken. Afgelopen jaren hebben we dat gedaan met het
'witte voetjes'-project. Hierbij werd er in groepjes de wijk in
gegaan om te kijken of de bewoners ramen wel dicht
hadden en de poort hadden afgesloten. Hierbij zijn we
wellicht ook wat onvolledig geweest. Het is prima als je de
achterdeur niet op slot hebt als je beneden bent, maar als
je bijvoorbeeld gaat klussen op zolder, dan is het
verstandig om je achterdeur wel op slot te doen. Mede
hierdoor werd dit niet door iedereen als prettig ervaren.
In het najaar nemen de woninginbraken altijd weer toe.
Als politie en gemeente vinden wij het belangrijk om
preventie en toezicht onder de aandacht van bewoners te
brengen. En daar willen we uiteraard de wijkbewoners bij
betrekken. Vanuit de gemeente worden er allerlei zaken
georganiseerd waar we gebruik van kunnen maken. Hoe
we invulling geven aan dit verhaal is aan ons. Omdat we
er allemaal baat bij hebben, moeten we dit ook met zijn
allen oppakken. Op de flyer is te zien wie er allemaal
actief zijn. En daarbij horen ook mensen die niet
verbonden zijn aan een wijkraad, maar 'gewoon' in de wijk
wonen. Op de achterkant van de flyer staat een sociale
kaart. Dit zijn niet alleen de belangrijke nummers, maar
hier is ook de mogelijkheid om het telefoonnummer van
de buurman/vrouw te noteren. Voor een stukje sociale
controle is het belangrijk dat je weet wanneer je buurman/
vrouw op vakantie is. Zo kunnen we niet alleen op onze
eigen spullen letten, maar ook een beetje op die van de
buren als ze weg zijn.
Wat wij verder nog willen aanhalen, is het bellen van de
politie en dan met name 112. Het valt ons vaak op dat
mensen dit nummer niet durven te bellen of twijfelen
wanneer ze het mogen gebruiken. Als het mogelijk is, bel
in ieder geval met een vaste telefoon, dan kom je direct
bij de juiste meldkamer uit. Stel: je ziet jongeren ruiten
van een woning ingooien, bel 112. Stel: je ziet dat een ruit
al is vernield, er is niemand aanwezig, bel 0900-8844.
Gedraagt een persoon zich verdacht in de wijk, bel gerust
112. Er staat geen straf op als je naar 112 belt, wanneer
het eigenlijk gemeld had kunnen worden bij 0900-8844.
Je zult het advies krijgen dergelijke zaken de volgende
keer te melden bij het 0900-nummer.
De donkere dagen zitten er weer aan te komen en
traditiegetrouw stijgen de aantallen diefstallen en
inbraken. De donkere maanden zijn natuurlijk voor de
meeste mensen de dure maanden, dus ook voor de
crimineel. Dit geeft gelijk aan dat veel diefstallen uit
gelegenheid en noodzaak worden gepleegd. Ben je
hiervan bewust!

De wijkagenten,
Ben en Niels
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Wilt u een kraam huren voor de kerstmarkt (voor uitsluitend
kerstgerelateerde c.q. kadoar kelen), neemt u dan contact
op met: Jacqueline Eekels,
06-22335529 of
jacqueline.eekels@ziggo.nl.
Echter: hee) u een hobby c.q. talent die u graag wilt laten
zien jdens de kerstmarkt, meldt u zich dan ook aan.
Wij zien u dan graag op de kerstmarkt! Tot 13 december!
Werkgroep Kerstmarkt Oss-Zuid

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE
Beste bewoners van Oss-Zuid,
Op woensdag 14 januari 2015 vindt de
gezamenlijke nieuwjaarsreceptie plaats van
Wijkraad en Wijkstichting Oss-Zuid en
Beheerstichting Buurtcentrum Kortfoort.
Graag heffen wij met u het glas op het nieuwe
jaar. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een
gezellige en informele nieuwjaarsborrel in
Buurtcentrum Kortfoort, Floraliastraat 93.
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom.
Wij hopen u op 14 januari 2015 te mogen
begroeten!
Wijkraad Oss-Zuid,
Wijkstichting Oss-Zuid,
Beheerstichting Buurtcentrum Kortfoort

NR. 198 – PAGINA 2

Nieuws vanuit Wijkraad Oss-Zuid

Wijkraadsvergadering van 9 oktober 2014
door Ellen Bloks

Tijdens de wijkraadsvergadering van 9 oktober jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
Verkeerssituatie Hescheweg:
Enkele bewoners geven aan zich ernstig zorgen te
maken over de verkeerssituatie op de Hescheweg.
Het gaat hierbij om het gedeelte van de Molenstraat
tot de Asterstraat. Sinds het afsluiten van de
Mondriaanlaan is de verkeersdruk – voornamelijk
tijdens de spitstijden – erg groot. Omdat ook aan
twee kanten van de straat geparkeerd mag worden,
ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties voor zowel
auto's als fietsers. Tevens zijn veel auto's
beschadigd.
De politie en de gemeente geven aan samen in
overleg te gaan om een oplossing te vinden. De
politie zegt toe met regelmaat te gaan controleren
op het gedrag van automobilisten en fietsers (dit
betekent: handhaven en bekeuren). De gemeente
geeft aan in het verleden weinig aan de inrichting
van de straat te hebben kunnen doen omdat hier de
bus en ambulance reden. Dit is nu niet meer van
toepassing. Er zullen op korte termijn verkeerstellers
worden geplaatst en er zal een
verkeersadviesbureau worden ingeschakeld. Over
enkele weken volgt uitsluitsel.

www.oss.nl). Het voeren van de vogels kan tot
vervuiling van het water hebben geleid.
De gemeente is hierover in overleg geweest met
'Waterschap Aa en Maas'. Zij houden de situatie in
de gaten.
Controles politie:
Het nieuwe schooljaar is begonnen en de politie is
volop aan het controleren op het rijden door rood
licht. Ook staan controles gepland op het gebied van
verlichting.
Hondenuitlaatbeleid:
Door de gemeente worden thans alle reacties
verzameld. Dit zal voorgelegd worden aan het
college van Burgemeester en Wethouders.
Verzoeken van bewoners:
Door bewoners worden de volgende verzoeken
ingediend:
♦ plaatsen van een boomstam (als speelmateriaal)
in het Zuiderpark;
♦ een zogeheten 'blikvanger' in de fietsstraat.

Hazenakkervijver:
De Hazenakkervijver heeft mogelijk te kampen
gehad met botulisme. Er zijn namelijk meerdere
dode watervogels aangetroffen die symptomen
vertonen van botulisme (zie voor meer informatie:

Volledige verslagen van Wijkraadsvergaderingen
kunt u nalezen op www.oss-zuid.nl/verslagen.
De volgende Wijkraadsvergadering vindt plaats op
donderdag 20 november 2014 in Buurtcentrum
Kortfoort, aanvang 20.00 uur.
De data voor 2015 zijn: 29 januari, 26 maart, 4 juni,
10 september, 22 oktober en 10 december.

ZIN IN FILM 2014-2015

OSSE GESCHIEDENIS

'Zin in film' biedt je een waardevolle
avond waarin de beleving van het film
kijken wordt gecombineerd met het
nadenken over onszelf en ons leven.
Daarom is er voor elke film een korte
inleiding en na iedere film wordt er stil gestaan bij
wat de film in ons oproept.
LET OP!! De locatie is gewijzigd: Het Hooghuis
locatie Oss-West, Verdistraat 75, Oss. De entree
bedraagt € 5 inclusief koffie/thee in de pauze.
De films die we in seizoen 2014-2015 gaan vertonen
op vrijdagavond om19.30 uur:
31 oktober 2014
Life of Pi
12 december 2014 Fill the void
16 januari 2015
Mar Adentro
27 februari 2015
The Shawshank Redemption
Voor meer informatie: www.zininfilmoss.nl.

Half december komt Derksen uitgever met de
uitgave van het eerste deel uit een serie van
6 boeken. De titel van het eerste deel is 'De
geschiedenis van Oss en zijn industrie in beeld'.
De overige titels zijn: 'Oss en zijn monumenten',
'Oss en zijn cultuur', 'Oss en zijn sport', 'Oss en zijn
dorpen', 'Oss en zijn inwoners'.
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Je krijgt door dit boek in te kijken en te lezen een
beeld van Oss vanaf de prehistorie, je ziet hoe het
vruchtbare Oss al eeuwenlang succesvol
concurreert, samenwerkt en innoveert. Je ziet hoe
Oss zich heeft ontwikkelt en dat de economie een
basis is voor een goede samenleving.
Om in het bezit te komen van dit boek kunt u
jh.derksen@kpnmail.nl.
intekenen o.a. via
De kosten van het boek zijn € 34.
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Dagje Efteling voor cliënten woongroep Oss
door Ilse van den Elsen, Amarant

In de afgelopen zomervakantie kregen de kinderen
en jongeren van Amarant woongroep
Anemoonstraat Oss te horen dat ze deze zomer een
dagje naar de Efteling mochten. De gehele dag werd
gesponsord door Autobedrijf Huiskes, Kia &
Mitsubishi dealer, te Oss.
Dinsdag 19 augustus 2014 was het zover en stond
iedereen om 8.00 uur 's ochtends al paraat.
Regenjassen en fototoestellen werden ingepakt en
met goede zin vertrokken we naar de Efteling. Al in
de auto werd bedacht in welke attracties de kinderen
en jongeren als eerste wilden gaan en welke
attracties zeker niet gemist mochten worden.
Het was een ontzettend leuke en gezellige dag,
waarbij één van de kinderen wel 5 keer in de Python
is geweest (dus wel 10 keer over de kop!). Dit kon,
want er was slecht weer aangegeven voor die dag
en dat maakte dat het niet druk was in de Efteling.
Zo hoefden wij maar 5 minuten te wachten bij de
meeste attracties, zelfs bij Joris en de Draak!
Uiteindelijk hebben we weinig regen gehad en

RECEPTEN MET OUD BROOD
door Jolanda van Turnhout

Veel mensen bewaren oud brood voor de eenden
of voor de herten en geiten in het hertenkamp. En
het is ook leuk om samen met de (klein)kinderen de beesten te
voeren. Er is echter ook een nadeel: de dieren raken overvoerd
en de kwaliteit van het vijverwater gaat achteruit door het vele
brood dat daarin terechtkomt. Toch is het zonde om brood dat
over is, zomaar weg te gooien, want daar kunt u nog lekkere
dingen mee maken. Daarom geef ik u twee recepten, die u een
keer kunt uitproberen. Brood van een paar dagen oud is
hiervoor heel geschikt, want dat neemt goed vocht op en ook
krentenbrood kunt u gebruiken. Een aantal van u zal deze
recepten vast kennen van vroeger, maar voor wie dit nog niet
kent, kan ik het zeker aanraden. Ook kinderen zullen hier vast
van smullen.
Wentelteefjes (voor 2 personen)
Ingrediënten: 1½ dl melk, 1 ei, kaneel, 4
sneetjes oud brood, 40 gram boter
Bereiding:
→ Klop melk, ei en kaneel goed
dooreen.
→ Week de sneetjes brood in het melkmengsel.
→ Laat boter in de koekenpan lichtbruin worden.
Bak hierin de wentelteefjes aan weerskanten vlug bruin.
→ Leg de wentelteefjes op een verwarmde schaal en geef er
basterdsuiker en kaneel bij.
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scheen soms zelfs de
zon. Toch was de
begeleiding kletsnat
geworden, niet door de
regen, maar wel door
de piranha's. Dit
vonden de kinderen en
jongeren natuurlijk erg
grappig. De show van
Raveleijn was voor
velen erg
indrukwekkend.
We hebben de dag
afgesloten met een heerlijke maaltijd in de Efteling,
want Autobedrijf Huiskes had zelfs aan de hongerige
maagjes gedacht.
Het was een topdag en een hele mooie afsluiter voor
in de laatste week van de zomervakantie.
Autobedrijf Huiskes, heel erg bedankt voor deze fijne
dag, namens begeleiding en kinderen en jongeren
van woongroep Anemoonstraat Oss!
Broodschotel met rozijnen en appel (toetje voor 2 personen)
Ingrediënten: ¼ liter melk, 100 gram oud witbrood (krentenbrood
kan ook), 20 gram boter, 30 gram suiker*, 50 gram rozijnen,
1-2 zoetzure appel(s), geraspte schil van ½ citroen, 1 ei
Voor de afwerking: 15 gram suiker, ½ theelepel kaneel,
15 gram boter
Bereiding:
→ Was de appel(s), verwijder het klokhuis en snijd in dunne
schijfjes. De appel hoeft niet te worden geschild.
→ Breng de melk aan de kook.
Voeg het kleingesneden brood, suiker, gewassen rozijnen,
citroenrasp en losgeklopt ei toe.
→ Meng het geheel goed door elkaar.
→ Beboter een vuurvaste schotel.
Leg op de bodem een laag appelschijfjes (dakpansgewijs).
Doe de broodmassa hier overheen, strijk de bovenkant glad
en eindig met weer een laag appelschijfjes.
→ Meng suiker en kaneel door elkaar en strooi het over de
appelschijfjes.
→ Smelt 15 gram boter en giet het over de suiker en kaneel.
→ Plaats de schotel 30 minuten in een warme oven (200°C,
stand 4 of 5).
Om te voorkomen dat de bovenkant verbrandt, kan de
schotel eerst worden afgedekt met aluminiumfolie dat de
laatste 10 minuten wordt verwijderd, zodat de bovenkant
mooi kan kleuren.
* Afhankelijk van ieders smaak. Ik gebruik voor mezelf
nauwelijks witte kristalsuiker, want appels in combinatie met
rozijnen vind ik zoet genoeg. Wil ik het toch iets zoeter, dan
gebruik ik palmsuiker.
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Struikelstenen, ook in Oss-Zuid
door Piet van Rosmalen, bewoner Ruwaardstraat

Struikelstenen bij Maasland Gilde

Ook in onze wijk liggen sinds enige maanden
zogenaamde 'Struikelstenen', o.a. in de
Kortfoortstraat waar een steen ligt voor Egon
Steiner. Een ventje dat ten tijde van zijn deportatie
pas vijf jaar jong was.

Het project Struikelstenen is opgenomen in het
aanbod van het Maasland Gilde. Het verhaal achter
de struikelstenen van Oss wordt verteld door Conny
Leijten, de auteur van het boek 'Stilstaan bij de
Struikelstenen in Oss'. Hierin worden 72 adressen
beschreven waarvan de bewoners in de Tweede
Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord.
Conny Leijten houdt voor groepen lezingen en geeft
rondleidingen over dit onderwerp.
Vanaf 1 september 2014 zijn deze rondleidingen en
lezingen opgenomen in het aanbod van het
Maasland Gilde (een programma van 2 uur).
De presentaties zijn geschikt voor zowel jongeren
als volwassenen. De kosten bedragen € 45 en
eventueel de huur van een zaaltje voor de lezing.

Een paar weken geleden (op de datum dat hij in
Auschwitz werd vergast) heb ik voor hem een
overdenking met een foto van de betreffende steen
op FaceBook gezet. Om zijn naam even aan de
vergetelheid te onttrekken. De respons daarop was
ongehoord groot. Vanuit het hele land en zelfs vanuit
Duitsland heb ik reacties ontvangen.
EGON ARTHUR STEINER
(8 maart 1937-3 september 1942)
Om de hoek van mijn straat ligt
voor jou een 'struikelsteen'.
Als baby moest je samen met
jouw ouders in 1937 vanuit
Maagdenburg naar het Brabantse
Oss voor het nazi-geweld vluchten… Geboren op de
verkeerde plaats; in het verkeerde tijdperk.
Je eerste woordjes heb je gebrabbeld; je eerste
pasjes gezet… in dat 'veilige' huis in die straat…
nog geen honderd meter hemelsbreed vanwaar ik
woon…
Op 28 augustus 1942 ben je op reis gegaan.
Als klein ventje vond je het wellicht erg spannend;
temeer omdat je ouders hun angst en onzekerheid
voor jou verborgen probeerden te houden.
Met de bus naar Den Bosch en na een overnachting
daar in een gymzaal van een school met je papa en
mama in een trein gezet, die je naar Kamp
Westerbork bracht.
Hoe vreemd en angstig moet de wereld er voor jou
hebben uitgezien toen je twee dagen later aan de
hand van je vader of moeder als vee in een
goederenwagon werd gedreven…
Bestemming: Auschwitz.
72 jaar later sta ik stil bij jouw struikelsteen en buig
mijn hoofd om jouw naam te kunnen lezen…
EEN MENS IS PAS ECHT VERGETEN ALS ZIJN
NAAM VERGETEN IS…
Inmiddels is het stukje ook op de site van
Struikelstenen Oss geplaatst
(http://struikelstenenoss.blogspot.nl/p/
koornstraat.html).
Er kan niet genoeg aandacht worden besteed aan
dit mooie initiatief en vooral de trieste geschiedenis
daarachter. Die zich heel dichtbij, ook in onze wijk,
heeft afgespeeld.
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Voor meer informatie of reservering kunt u contact
opnemen met Conny Leijten, www.op-verhaal.nl, of
met het Maasland Gilde,
653249,
lmaaslandgildeoss@hetnet.nl.
Een indrukwekkend overzicht:
263 struikelstenen in Oss (youtube)

Ook in Oss-Zuid hebben bewoners stilgestaan bij de
slachtoffers van de vliegtuigramp met de MH17.
Ter nagedachtenis van de slachtoffers zijn
wensballonnen opgelaten.

Milieustraatactie Oss-Zuid
Zaterdag 18 oktober jl. werd de Floraliastraat
omgetoverd in een milieustraat. Voor bewoners van
de buurt reden om een opruiming te houden in en
om hun huis. Veel mensen hebben hier gebruik van
gemaakt; het was mooi om te zien hoe bewoners
hun overtollige huisraad en overige spullen kwamen
brengen naar de opgestelde containers. Mede
dankzij het prachtige weer was het een gezellige
drukte. Veel bewoners wilden dan ook graag langer
doorgaan dan de geplande eindtijd van 12.00 uur.
Al met al: een geweldig initiatief van Brabant
Wonen, gemeente Oss en Stichting Vivaan.
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Buurtcentrum Kor oort vraagt uw medewerking.
We willen het gebruik van het Buurtcentrum op de middagen graag verbeteren.
Nu kan de bestuur zelf wel het één en ander bedenken, maar u als (toekoms!g) gebruiker weet nog beter wat u leuk
vindt.
We hebben een enquête gemaakt om achter uw wensen te komen voor het gebruik van het Buurtcentrum. En daar
hebben we uw medewerking nou voor nodig. U zou ons een groot plezier doen door deze vragenlijst in te vullen en in
te leveren. Dit mag anoniem. Maar als u wel uw naam en/of telefoonnummer invult, dan kunnen we u terugbellen, als
we vragen hebben over hetgeen u ingevuld hebt.
Namens het bestuur van Buurtcentrum Kor oort alvast bedankt voor uw medewerking.
Eerst een paar algemene vragen:
Geslacht: Man/vrouw *
Lee.ijdscategorie: 0-15 / 15-20 / 20-25 / 25-30 /30-40 / 40-50 / 50-60 / 60-70 / 70-75/ 75+ / zeg ik liever niet *
Woont in Oss-Zuid: Ja/Nee *
Gebruik Buurtcentrum Kor oort
Bezoekt Buurtcentrum: nooit / minder dan 1x / 1 - 5x / 5 - 10x / meer dan 10x gemiddeld per maand *
Gemiddeld aantal uren: per week _______ of per maand _______
Bezoekt voornamelijk: ochtend / lunch'jd / middag / avond (maximaal 2 omcirkelen)
Doet mee aan de volgende ac!viteiten: biljarten / kaarten / Broodje Zuid *
anders:
Wat zou u willen?
De volgende ideeën lijken mij wel leuk:

Zou het leuk vinden en zeer waarschijnlijk meedoen aan de volgende ac!viteiten als zij werden georganiseerd
Geef aan wat voor ac!viteiten en hoe vaak de ac!viteit gehouden zou moeten worden (wekelijks,
tweewekelijks, maandelijks of ….. )

Datum ingevuld: __________________
Naam: ________________________________ Telefoonnummer: ___________________
(laatste 2 niet verplicht, zie inleiding)

Inleveren: Buurtcentrum Kor oort, Floraliastraat 93, 5342 BH Oss
Of per e-mail naar: secretariskor oort@gmail.com
* Omcirkel wat van toepassing is
ZUIDERPOST NOVEMBER 2014
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Valt het doek voor de Kinderkaravaan?
door Jolanda van Turnhout

De Kinderkaravaan is een
project uit het Wijkplan
Oss-Zuid en wordt sinds
enkele jaren
georganiseerd door
Vivaan. Gedurende de
zomermaanden vindt dit
gebeuren maandelijks plaats: een laadbus met de
benodigde materialen en een tent (als het weer dat
vraagt) staan dan opgesteld op wisselende locaties
in de wijk. Zo heeft de bus al eens gestaan bij het
Zuiderpark, de Hazenakker, in de Rozenstraat en
ook de groenstrook tussen de Nieuwe Hescheweg
en de Margrietlaan waren een pleisterplaats. Voor
de kinderen is er ranja en voor de belangstellende
ouders is er koffie en thee. Op 19 september jl. was
het alweer de laatste keer voor dit jaar dat de
Kinderkaravaan werd gehouden.
Het doel van de
Kinderkaravaan is te
laten zien dat het
mogelijk is op een
simpele manier iets
leuks voor kinderen te
organiseren.
Er zijn spelletjes en
sporten zoals
voetballen en touwtjespringen. Er kan worden
geknutseld, getekend en gevouwen en daarnaast is
er iemand aanwezig die de kinderen schminkt.
De allerkleinsten mogen bellenblazen en hebben
daar erg veel plezier in. Ook door de andere
kinderen wordt er volop gelachen en gespeeld, zoals
te zien is op de foto's.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit project
door vrijwilligers uit de wijk zou worden
overgenomen. Helaas hebben zich tot nu toe geen
wijkbewoners gemeld die de kar willen trekken.
Mensen willen best een keer meehelpen, zeker als
het hun eigen straat/buurt betreft en er is wel een
vaste schminkclub ontstaan. Zelf de activiteiten
organiseren is echter een ander verhaal. Dit zou er
wel eens toe kunnen leiden dat er in de toekomst
geen Kinderkaravaan meer wordt georganiseerd,
mede omdat deze
aanpak minder goed
past in het huidige
beleid van Vivaan.
Het huidige beleid is er
meer en meer op
gericht om vraaggericht
te werken. Dit houdt in
dat het initiatief voor de
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organisatie van activiteiten bij wijkbewoners ligt en
dat Vivaan daarbij ondersteuning kan geven, als dat
nodig is. Als er echter geen wijkbewoners
beschikbaar zijn die in de toekomst de organisatie
van de Kinderkaravaan op zich willen nemen, dan
zou het dus zomaar kunnen dat de Kinderkaravaan
tot het verleden behoort, en dat zou toch jammer
zijn.
Het budget van de kinderkaravaan is ook gebruikt
om buurtactiviteiten nog leuker te maken voor
kinderen. Zo is er een kunstwerk gemaakt met
kinderen en is er een ballonnenclown bij de
kerstmarkt geweest, een klimtoren en een
bungeejump bij Zuid aan Zee en extra
speelattributen bij de verschillende activiteiten rond
de Burendag.
Voor informatie en contact: Leontine Jansen van
Vivaan,
leontine.jansen@vivaan.nl,
06-14342859.

Geslaagd
Rundje Oss
door Linda van Putten
Op 7 september 2014 vond de lang
van tevoren aangekondigde
fietstocht plaats door de verschillende wijken van
Oss, het zogeheten Rundje Oss. In totaal hebben
toch ruim 250 Ossenaren in diverse leeftijden
deelgenomen aan dit evenement. Er waren
verschillende pauzeplaatsen ingericht.
In Oss-Zuid kon men in Buurtcentrum Kortfoort even
uitrusten en genieten van een worstenbroodje en
consumptie. Voor de kinderen waren er snoepjes.
Er werd tevens een fotopresentatie vertoond van het
evenement Zuid aan Zee, dat tegelijk met het
40-jarig jubileum van de Wijkstichting is gevierd op
6 juli jl. Omdat het die dag zo'n mooi weer was, was
het door vrijwilligers ingerichte terras op de
parkeerplaats echter meer in trek…
Wat mij betreft is het Rundje Oss voor herhaling
vatbaar. Ook is het idee geopperd om bijvoorbeeld
een fiets-puzzeltocht uit te zetten, die zou dan ook
alleen in Oss-Zuid kunnen plaatsvinden. Leuke
ideeën zijn natuurlijk altijd welkom!
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Ben jij beginnend zanger(es) en wil je jouw stem
verder ontwikkelen? Of wil je eens kijken of zingen
iets voor jou is?
Ik bied als VOCAL COACH praktijkgerichte en
persoonlijke begeleiding voor alle leeftijden in elke
muziekstyle. Ik heb veel ervaring en kan je bij dit
proces prima begeleiden. Ook krijg je persoonlijk
gericht lesmateriaal.
De lessen zijn op maandag of vrijdag in
Oss.
Mail of bel mij voor meer informatie!
daantjerison@gmail.com of 0681241660
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VOORTGANG TALENTENCAMPUS
Bron: www.ossvanmorgen.nl

De bouw van de Talentencampus is inmiddels
gestart. Central Plaza en Well-Being Plaza worden
als eerste gebouwd. De planning voorziet in een
oplevering van deze gebouwen in augustus 2015.
In Central Plaza – met een oppervlakte van
ongeveer 3.200 vierkante meter – moet onder
andere een hotel komen. Well-Being Plaza biedt
onder andere plaats aan een afdeling van ROC de
Leijgraaf met een oppervlakte van ongeveer
3.400 vierkante meter. Tegelijkertijd wordt ook
gestart met de realisatie van de noodzakelijke
infrastructurele werken (wegen inclusief de
Leerbaan, het Sportplein en de
parkeervoorzieningen).
Op korte termijn wordt ook de omgevingsvergunning
aangevraagd voor de bouw van Business Plaza,
onder andere de accommodatie voor Fitland en in

Buurtbewoner met talent:

Hans Terwindt
Organisator in hart en nieren
Al sinds 1978 organiseer ik
evenementen, en kan hierin het
improvisatietalent, wat ik heb
meegekregen, goed benutten.
Sinds 2003, het jaar dat ik in Oss ben komen wonen,
gebeurt dit onder de naam TEROSS.
TEROSS staat voor Terwindt Evenementen en
Recreatie OSS.
Geen uitdaging is mij te groot, en iedere vraag is voor
mij een uitdaging. Van autopuzzelrit t/m zeepkistenrace
heb ik mogen organiseren, en de meeste als
maatwerkevenement. Als u op de site kijkt, ziet u dan
ook nagenoeg geen prijzen. Iets wat mogelijk afschrikt
en potentiële klanten weerhoudt om informatie aan te
vragen. Voor mij is dit echter een bewuste keus.
Een evenement is een unieke gebeurtenis, iets waar je
dus bij voorbaat geen prijskaartje aan kunt hangen. Als
men mij de wensen laat weten, maak ik graag een
passend voorstel.
'Wat je ver haalt, is lekker' blijkt nog steeds van
toepassing te zijn. Mijn opdrachten komen meestal van
ver buiten Oss, en ik zie in Oss collega's aan het werk.
Op zich niets mis mee, maar wel jammer. Bent u de
eerste die het evenement op de hoek komt halen?
Bovenstaande afbeelding komt uit ons succesnummer
van 2014 'MOORDSPEL' met concepten in Arnhem,
Den Bosch, Gorinchem, Nijmegen, Oss en Utrecht.
Voor meer info: www.teross.nl.
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totaal ongeveer
3.700 vierkante meter.
In de loop van 2015 zal
ook Business Plaza
worden opgeleverd.
Naamgeving straten
Gemeente Oss gaat drie straten op de toekomstige
Talentencampus noemen naar personen die zich
ingezet hebben voor gelijke rechten. Het gaat om
een 'Nelson Mandelaboulevard', 'Martin Luther
Kingplein' en 'Rosa Parksweg'. Het initiatief voor
deze namen komt van de politieke partijen SP,
Groen Links en PvdA.

Oproep: Kandidaten voor
WIJKRAAD… IETS VOOR U?
Hebt u goede ideeën voor uw buurt?
Wilt u meedenken over
ontwikkelingen en de leefbaarheid in
uw wijk? Wilt u eventuele knelpunten
bespreken en zoeken naar
oplossingen?
Dan is de Wijkraad misschien iets voor u!
Vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen
op 19 november 2014 moet ook de Wijkraad
opnieuw worden samengesteld en – op voordracht –
voor een termijn van vier jaar worden benoemd door
het college van Burgemeester en Wethouders.
Zowel zittende leden als belangstellenden komen
voor de nieuw samen te stellen Wijkraad in
aanmerking.
Leden van de Wijkraad dienen in OssZuid woonachtig te zijn en mogen niet
actief betrokken zijn bij de lokale
politiek. Naast vergaderingen bijwonen
zijn de leden vooral actief buiten de vergadertafel.
Ze gaan in gesprek met bewoners en stimuleren en
helpen hen om actief betrokken te zijn bij hun wijk.
Heeft u belangstelling, meldt u zich dan aan bij de
voordrachtscommissie. U kunt contact opnemen
met: de heer A. van den Boogaard,
06-44376100
a.boogje@versatel.nl.
of
De voordrachtscommissie zorgt ervoor dat alles in
goede banen wordt geleid. Deze commissie kan
eveneens meer informatie geven over het werk en
wat verwacht wordt van een kandidaat-Wijkraadslid.
Ook kunt u voor vragen en informatie terecht bij de
wijkcoördinator van Oss-Zuid, de heer F. van Lent,
f.van.lent@oss.nl.
140412 of
Zie ook: www.oss.nl.

NR. 198 – PAGINA 9

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

Aansprakelijkheidsrecht
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Erfrecht
Incasso
Letselschade
Ondernemingsrecht
Personen- en familierecht
Strafrecht

Ook met jouw cavia('s) meedoen aan de knuffelkeuring?
Dan snel opgeven via
info@dieza.nl,
want VOL = VOL.
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www.liebrandruijsadvocaten.nl
Ridderhof 100
Postbus 212
5340 AE Oss
T 0412 – 61 44 64
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Burendag 2014
Buurtbarbecue
Soestdijk

Buurtfeest Zeeheldenbuurt 1
vergroot saamhorigheid

door Linda van Putten

door Pierre Spierings

Bij ons in de Irenelaan is de viering van Burendag
2014 (27 september) samengevoegd met de jaarlijks
door de Buurtvereniging Soestdijk georganiseerde
barbecue. Het was die dag prachtig weer. De
geleende tent van de Wijkstichting had eigenlijk niet
opgezet hoeven te worden.

Prachtig nazomerweer, de perfecte organisatie, een
afwisselend programma en veel belangstelling van
de bewoners hebben het negende buurtfeest in de
Zeeheldenbuurt 1 tot een groot succes gemaakt.
Zo'n 250 bewoners hebben op zaterdag
27 september genoten van het uitgebreide aanbod
met als hoogtepunten de jeugdzeskamp, het eerste
Zeehelden Jeu de boules-toernooi om de Piet Heyn
Cup, de buurtbarbecue en het optreden van
bluesgitarist Jan de Bruijn en zijn band.

In de middag werd de Irenelaan al afgezet met
dranghekken die de dag van tevoren door de
gemeente waren bezorgd, en er werd een groot
springkussen opgeblazen voor de kinderen.
Vanaf 17.00 uur werd er gebarbecued en jong en
oud kon hiervan genieten.
Het is altijd leuk om te zien hoeveel mensen hier op
af komen, en je hebt de tijd om onder het genot van
een hapje en een drankje met elkaar in gesprek te
gaan. Ook mensen die nog niet zo lang in de straat
wonen, waren op de barbecue aanwezig. Leuk voor
beide kanten om elkaar te leren kennen.
Een jaarlijks terugkerend succes!

Ouderenvereniging Oss–Zuid
Floraliastraat 93 - Oss
Beste wijkbewoners,
De Rabobank in Oss stelt dit jaar € 125.000
beschikbaar voor de Rabobank Clubkas
Campagne. Ook onze Ouderenvereniging is
daarvoor aangemeld. Leden van de bank
kunnen hun stem uitbrengen tijdens de
stemperiode die loopt van maandag
27 oktober t/m maandag 10 november 2014.

Riek en Pierre uit de Karel Doormanstraat:
de trotse winnaars van de 1e Piet Heyn Cup

Het feest in de Zeeheldenbuurt wordt groots
aangepakt. Een twintigtal vrijwilligers steekt
dagenlang de handen uit de mouwen om er voor te
zorgen dat het de bezoekers aan niets ontbreekt.
Met een bescheiden budget wordt een groots
spektakel neergezet, mede dankzij de bijdragen van
het BrabantWonen leefbaarheidsbudget, het Oranje
Fonds, de Wijkstichting en het Buurtcultuurfonds.

Bij deze richten wij ons tot de inwoners van
Oss-Zuid die lid zijn van deze bank met het
vriendelijke verzoek om deze vereniging
gevestigd in Oss-Zuid hierbij niet te vergeten.
Ook als u niet in Oss-Zuid woont, mag u op
onze vereniging stemmen.
U mag 5 stemmen uitbrengen waarvan
maximaal 2 stemmen mogen worden
uitgebracht op de Ouderenvereniging.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het Bestuur

ZUIDERPOST NOVEMBER 2014

Meer dan dertig kinderen en volwassenen hebben aan
het traditionele buurtschilderij gewerkt.
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Voor het
voetlicht…

HOI
(Het Osse Inloophuis
door Jolanda van Turnhout
Vandaag ga ik kennismaken met
HOI en de mensen die hieraan deelnemen of die op een
andere wijze hierbij betrokken zijn. Het is een zonnige
zondagmiddag als ik arriveer in de Sint Jozefkerk. Ik kijk
even zoekend rond, want waar is de Carmelzaal? Lang
hoef ik echter niet te zoeken, want de deur staat
uitnodigend open en ik hoor stemmen. Het is al wat later
in de middag en als ik de ruimte betreed, zie ik groepjes
mensen die geconcentreerd bezig zijn met kaarten en
rummikub. Ik word verwelkomd door gastvrouw Els
Corstens en onder het genot van een kopje thee vertelt zij
me een en ander over de opzet van HOI.
Sinds 6 februari 2011 bestaat HOI. Het idee hierachter is
om mensen die op zondagmiddag niets te doen hebben,
de gelegenheid te geven anderen te ontmoeten, zodat zij
een gezellige middag hebben. Dit kan door samen met
anderen een spel te spelen, maar dat is uiteraard niet
verplicht. Gewoon een gezellig praatje maken, koffie
drinken of een boek lezen kan ook. Er wordt een logboek
bijgehouden en daarin is terug te lezen dat er soms wel
15 gasten zijn geweest. De gasten komen uit Oss en
omgeving en de leeftijd ligt gemiddeld boven de 65 jaar.
Naast zondagmiddag wordt HOI ook gehouden op
donderdagochtend in de Pinksterterp achter de Paaskerk.
De sfeer is gezellig en ontspannen. Ook worden er
regelmatig extra activiteiten georganiseerd, zoals wol
vilten en kaarten en kerststukjes maken.
Hoewel het voor sommige mensen heel lastig kan zijn om
ergens alleen op af te stappen, worden vooral zij
uitgenodigd om met HOI kennis te komen maken, zodat
zij de sfeer kunnen proeven en zelf kunnen ervaren hoe
het hier is. Er is een vrije inloop en u bent van harte
welkom.
In principe is HOI een samenwerkingsverband van
3 kerken: de St. Jozefkerk, de Paaskerk en de Heilig
Hartkerk. Tijdens de bijeenkomsten zijn steeds
3 vrijwilligers aanwezig. Het is de bedoeling dat de
vrijwilligers ongeveer één keer per maand worden
ingezet, maar sommigen draaien meer diensten. HOI kan
nog wel vrijwilligers gebruiken en zij kunnen zich nog
aanmelden. Voor info kunt u contact opnemen met Til van
der Sanden, 623002. Zie
ook de website http://
www.inloophuisoss.nl.

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.
Extra activiteiten
♦ Donderdag 30 oktober wolvilten (nat).
Graag een handdoek meenemen ter
bescherming van de kleding.
♦ Op donderdag 13 november (kerst)kaarten
maken. Neem zelf een schaar(tje) mee om te
knippen.
♦ Op zondag 23 november gaan we kerststukjes
maken. Tang zelf meenemen.
♦ Op zondag 30 november en op donderdag
4 december wordt het Sinterklaasspel gespeeld.

HOI (Het Osse Inloophuis) organiseert weer een
middag voor allen, die – tussen de feestdagen –
behoefte hebben aan gezelligheid, een gesprekje,
zo maar een ontmoeting.
Op maandag 29 december 2014
van 15.00 tot 19.00 uur
in De Pinksterterp
(achterzijde Paaskerk, Weth. Van Eschstraat 165)
Wij zorgen voor een hapje, een
drankje en een muzikaal
intermezzo door Picolomioss.
Hierna soep en een broodje.
Toegang is gratis
Een vrijwillige bijdrage – indien mogelijk – is
welkom.

Na al deze informatie krijg ik
zin om mee te doen, dus ik
schuif bij een aantal mensen aan voor een potje
rummikub. Ik weet zelfs een keer te winnen…… HOI.
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Iedereen die komen wil, is van harte welkom!!!
inloophuisoss@live.nl
Informatie en contact:
of Bert Jansen Venneboer:
073 6894788

NR. 198 – PAGINA 12

IN KORT BESTEK
Naar de gemeente? Maak altijd een
afspraak!
14 0412,
8.30-17.00 uur (ma t/m vr).
Glasafval mag met restjes en met deksels in de glasbak!
Dat maakt het voor huishoudens eenvoudiger om
glasafval te scheiden. Kijk voor meer informatie over
afvalinzameling in Oss op www.oss.nl/afval.
Op www.nedvang.nl vindt u meer informatie over
glasafval en de verwerking hiervan.
De gemeente Oss verkoopt kleine stukjes openbaar
groen. Dat noemen we snippergroen. Het gaat om
openbaar groen voor, naast of achter een woning of
bedrijf. Eigenaren kunnen een aanvraag indienen als het
snippergroen aansluit op het eigen perceel. Meer
informatie en het aanvraagformulier vindt u op
www.oss.nl/verkoopgroen.
Hoe is het om
mantelzorger te zijn van
iemand met dementie?
(maandag 10 november); Wat is dementie? (maandag
8 december), Alzheimer Café Oss-Maasland,
Ontmoetingscentrum 'De Binnenstad', St. Barbaraplein 6,
19.30-21.30 uur. Info: Eef Rubbens,
erubbens@rigom.nl,
653233.
Speelgoedbeurs AEK, Rode Kruisgebouw,
Kromstraat, 9 november.
Inzameling speelgoed: vrijdag 31 oktober,
14.00-15.00 uur, Gemaal 3. Info:
saskia.aek@gmail.com.
DOE HET VRIJWILLIG ZOALS…
Info: www.blinkuit.nl of
088-7540400 of
info@blinkuit.nl.
Cinema Plus in Utopolis Oss
Donderdag 27 november het biografisch drama 'Mandela:
Long Walk to Freedom'.
Donderdag 18 december de grappige komedie 'Toen Was
Geluk Heel Gewoon'.
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
Energiecoöperatie Oss biedt de
mogelijkheid om via een onafhankelijke
dienst een vergelijking tussen
energieleveranciers te maken en biedt
een eigen Overstapservice. Meer info:
www.energiecooperatieoss.nl,
06-26373669
Zoals elk jaar organiseren het Zonnebloem
ziekencomité Oss-Zuid en de Zonnebloemafdeling de Ruwaard ook nu weer de actie
'Zon in de schoorsteen'. Info: Oss-Zuid, Ans Talboom,
623031; Ruwaard, Marianne
Coolen,
624433
Gratis kunstuitleen Annet
Teunissen iedere eerste zondag
van de maand 13.00-16.00 uur.
Info: www.annetteunissen.nl.

ZUIDERPOST NOVEMBER 2014

Bijzonder Aktief doet ook dit jaar weer mee aan de
Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank Oss e.o. stelt
€ 100.000 beschikbaar! Van 31 oktober t/m 14 november
mogen leden van Rabobank Oss e.o. vijf stemmen
uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem telt!
Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen
maal het bedrag dat een stem waard is. Het zou
fantastisch zijn als jullie en jullie familie en vrienden
stemmen geven aan onze stichting Bijzonder Aktief bij de
Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Oss e.o.
Kijk voor meer info op: www.rabobank.nl/oss.

Spelen voor je Leven, toegepaste Theatertraining
verzorgd door theatercoach Wim Wijnakker. Bedoeld voor
mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben
of hebben gehad. 1 keer in de 2 weken in De Groene
Engel, 9.30-11.30/12.00 uur. € 55 per half jaar inclusief
koffie/thee in restaurant De Groene Engel.
Workshop Mandala tekenen, kennismaken met de
traditionele mandala en de vrije/intuïtieve mandala,
zaterdagochtend 29 november.
Workshop broodbakken, broodjes, appelbollen,
worstenbroodjes, vlechtbrood en nog veel meer, najaar
2014.
Anna's wens
Wil je een individuele schildersessie meemaken onder
begeleiding van een kunstenaar die tevens geschoold is
in de begeleiding van kankerpatiënten? Er wordt gebruik
gemaakt van de verbeeldingstoolkit en indien je daar
enthousiast over bent, geeft dat de mogelijkheid om thuis
er verder mee aan de slag te gaan. Dankzij het Anna's
wensfonds zijn aan deze eenmalige schildersessie geen
kosten verbonden.
Info en aanmelden
06-39507185.

stichtingchaja@live.nl of

Onrust op verschillende plekken in de
wereld zorgt voor meer vluchtelingen in
de gemeente Oss. Mocht u interesse
hebben vrijwilliger te worden of andere
vragen hebben over vluchtelingen of de
organisatie, neem dan contact op via
648664 of
oss@vluchtelingenwerk-wobb.nl.
31 oktober laatste dag opgeven
kerstdiner bij Aad Wildenburg,
aad.wildenburg@kpnplanet.nl.
15 december kerststukjes maken.
17 december kerstdiner in de Amsteleindse Hoeve:
4 gangenmenu inclusief welkomstdrankje € 12,50.
U mag één introducé meenemen, deze betaalt € 20,00.
Meer info: www.anbo.nl/afdelingen/oss-maasland.
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Titus Brandsmaparochie
Oude Molenstraat 8
5342GC Oss
622164
algemeen@tb-parochie.nl
www.titusbrandsmaparochieoss.nl
INFORMATIEAVOND EERSTE COMMUNIE
Op maandag 10 november is er in de Titus
Brandsmaparochie een informatieve
ouderavond gepland in verband met de
Eerste Communie voor kinderen van het schooljaar
2014/2015. De avond begint om 20.00 uur. Ouders
van kinderen die de Eerste Communie willen doen,
zijn van harte welkom op deze avond.
'T IS ZORGELIJK
Er is veel te doen in de zorg en om de zorg. De
wetgeving verandert en er is nog veel onduidelijk.
Daarom organiseert het Diaconaal Beraad van de
Titus Brandsmaparochie drie avonden over dit
onderwerp. Iedereen die ermee te maken heeft of
geïnteresseerd is, nodigen wij van harte uit om mee
te komen luisteren en bespreken hoe wij om kunnen
gaan met de ontwikkelingen in de zorg.
Op maandagavond 20 oktober komt Gabie
Conradi. Zij werkt bij Zorgbelang Brabant, als
adviseur van AVI (Aandacht Voor Iedereen) en
vertelt over de ontwikkelingen in het sociale domein.
Maandagavond 17 november komt Anne-Marieke
Koot. Zij is theologe en – geïnspireerd door de
spiritualiteit van de priesterarbeiders en Charles de
Foucauld – heeft zij haar werk als pastor verruild
voor een baan als huishoudelijke hulp in de
thuiszorg.
De laatste bijeenkomst is op maandagavond
1 december. We bespreken dan een aantal
praktische voorbeelden uit de (zorg)praktijk met de
Osse huisarts Marieke Verheggen.
U bent van harte welkom om de
bijeenkomsten (20.00-22.00 uur) bij te
wonen. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

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,
frvanorsouw@home.nl
5342VJ Oss,
636556,

OP WEG NAAR KERSTMIS
Ook dit jaar willen wij ons, in aanloop naar
Kerstmis, bezinnen op de betekenis van Gods
geboorte in ons midden. We komen gedurende de
Advent vier dinsdagochtenden samen op 25
november, 2, 9 en 16 december van 10.00-12.00 uur
in de pastorie.
TOEGANGSKAARTEN VIERINGEN KERSTAVOND
De vieringen op kerstavond zijn familieviering
met jeugdkoor De Titaantjes (17.00 uur), met
Mediorenkoor (19.00 uur ), met Herenkoor
(21.00 uur). Vanaf maandag 1 december zijn
bij de receptie (gratis) toegangskaarten af te halen
(maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur en
13.30-16.30 uur; vrijdag 09.00-12.00 uur).
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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 maandag t/m vrijdag 7.00-18.00 uur
tijd

0900-8803,

0413-244309; buiten genoemde

oss-zuid@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,
637709/0612910650,
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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W E E K AG E N D A
BUURTCENTRUM KORTFOORT

W E E K AG E N D A
ZUIDERGEBOUW

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

Oude Molenstraat 17, 5342GA Oss,
06-52479630,
bezuid@hetnet.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester :
Bestuurslid
:

Voorzitter
: vacature
Secretaris/
Penningmeester : Mieke van der Putten
Bestuursleden : Ellen Bloks
Robbert van de Weerdhof

Beheerder

Maandag

Sylvia Boerboom
Jolien Panneman
Gerrit Arts
Joke Kuitert, Ron Klokgieters,
André van den Boogaard
: André van den Boogaard

Maandag
09.00-12.00
13.30-17.00
13.30-14.00
14.00-17.00
19.00-22.00

Heesche Amateur Schilders
Ouderenvereniging Oss-Zuid
ANBO – Inloop computercafé
ANBO – Computercursus
Fotoclub Focoss (info www.focoss.nl)

Dinsdag
13.30-17.00
13.30-17.00
19.00-22.00
Woensdag
09.00-12.00
13.30-17.00
13.30-17.00
19.00-22.00

ANBO
ANBO – Schilderclub 1
Handwerkclub Kortfoort
Werelddansen
Ouderenvereniging Oss-Zuid
ANBO – Schilderclub 2
Inloopcafé voor 50-plussers
(1e woensdag van de maand)

Donderdag
13.30-17.00 ANBO – Biljarten
14.00
OOZ/ANBO – Bingo

Bestuurssamenstelling

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

(3e donderdag van de maand)

19.00-22.00 BREIN/NAH-café
(info/data zie www.nah4us.nl)

20.00-22.00 Openbare vergadering Wijkraad
(info/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
In het weekend op verzoek én in overleg bij uitzondering
geopend (zie ook website: www.buurthuiskortfoort.nl)
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De volgende Zuiderpost verschijnt in februari 2015

Kopijsluiting: 15 januari 2015
Voor informatie over advertentieafmetingen en -tarieven
zuiderpostadvertenties@ws-oss-zuid.nl
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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
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