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DE 
WIJKAGENT 
SCHRIJFT 
Beste wijkbewoners, 

Winter en verkeer, 
deze combinatie staat vaak garant voor 
ongemakken. Bij de fileberichten voor ochtend- en/of 
avondspits hoor je dan ook vaak in die tijd de 
toevoeging 'vanwege het slechte weer'. Niet alleen 
op de autosnelwegen, maar ook in ons eigen 
werkgebied is er bij slecht weer veel meer (auto)
verkeer. Kinderen worden makkelijker met de auto 
naar school gebracht en de fiets voor het woon-
werkverkeer blijft sneller in de schuur staan. 
Algemene stelregel: pas je snelheid aan aan de 
omstandigheden. Slechte voorbereiding op de 
weersomstandigheden in herfst en winter is de 
belangrijkste oorzaak van auto-ongevallen. 

Twee zaken waar we hier iets over willen schrijven, 
zijn verlichting en banden. 

Bij controles op fietsverlichting krijgen wij vaak te 
horen 'Ik zie genoeg'. Met de openbare 
straatverlichting zoals die in Nederland is, klopt dat 
ook wel. Wat echter veel belangrijker is, betreft het 
'gezien worden '. Voor het overige verkeer is het o 
zo prettig dat een fietser licht heeft. Bij regenachtig 
weer beslaan autoruiten veel sneller. Een fietser 
zonder licht met donkere kleding aan zie je zo over 
het hoofd. Zorg daarom dat je gezien wordt en breng 
daardoor een ander en jezelf niet in gevaar. 

Autobanden dienen een minimale profieldiepte  
van 1,6 mm te hebben, gemeten over het gehele 
loopvlak. Dat profiel is van belang voor het afvoeren 
van water en vuil onder de banden. Bij regen, 
sneeuw en vuil op het wegdek geldt: hoe meer 
profiel, des te meer grip. 
Elke band is voorzien van een slijtage-indicator in de 
middelste hoofdgroef. Dit wordt ook wel de 
'TWI' (Tread Wear Indicator) genoemd, een apart 
stukje rubber van ongeveer 1,6 mm in de 
hoofdgroef. Zodra dit stukje rubber begint te slijten, 
rijd je dus strafbaar rond. Voor je eigen veiligheid 
laat je de band al in een veel eerder stadium 
vervangen. Te gladde banden op een nat of vuil 
wegdek brengen jezelf en anderen in gevaar. De 
remweg wordt langer en sturen wordt moeilijker. 
In de herfst en winter is het heel verstandig om 
winterbanden onder je auto te monteren. Deze zijn 
van een zachter rubbersoort, met een speciaal 
profiel, waardoor zo'n band als het ware in de 
sneeuw bijt. De grip is veel 
beter dan met een 
zomerband onder die 
omstandigheden. Deze 

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie 

'n Korte fotoimpressie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de website van Wijkstichting Oss-Zuid  
(www.ws-oss-zuid.nl) staan meer foto's van de 
gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie van Wijkraad en 
Wijkstichting Oss-Zuid en Beheerstichting 
Buurtcentrum Kortfoort van woensdag 14 januari. 
Veel kijkplezier. 
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Installatie nieuwe Wijkraad Oss-Zuid 
door Ellen Bloks 

Van links naar rechts: Burgemeester drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, wijkraadsleden Gerben Canninga, Koos 
Keen, Henny Dekker, Manon Moers, Jan Uijlen, Jacqueline Eekels, wijkcoördinator Frank van Lent, 

Op 8 januari 2015 heeft 
burgemeester Buijs-Glaudemans 
in de raadszaal van de 
gemeente Oss  
Wijkraad Oss-Zuid geïnstalleerd.  
Zes leden waren reeds 
gedurende de vorige 
zittingsperiode actief.  
Nieuw in de wijkraad is  
de heer Henny Dekker.  

Kees van Geffen  
– nieuwe 
aandachtsbestuurder 
Oss-Zuid 
Bron: Weekblad Regio Oss  

Op 2 januari 2015 is Kees van Geffen (VDG) 
geïnstalleerd als nieuwe wethouder in de gemeente 
Oss. Zijn portefeuille omvat Werk en Inkomen, 
Onderwijs, Participatie, Sport en Verenigingen en 
Maatschappelijke stages. Daarnaast is Kees 
aandachtsbestuurder geworden voor de wijk  
Oss-Zuid.  

Kees is geboren en getogen in Herpen. Hij is 
getrouwd en heeft drie kinderen. Van 1998 tot en 
met 2002 was hij wethouder in de toenmalige 
gemeente Ravenstein. Vervolgens was hij van 2003 
tot en met 2006 raadslid in de gemeente Oss.  

Een belangrijke pijler in de visie van Kees is 
'samenwerken'. Hij geeft aan zich als een soort 
verbinder te zien, naar onder andere bewoners, 
ondernemers, maar ook buiten de regio.  

Wijkraad Oss-Zuid  wenst Kees heel veel 
succes toe en hoopt op een prettige 
samenwerking!   

Nieuw: Wijkbus Oss 
Per 14 december 
2014 rijden in Oss 
wijkbussen in plaats 
van stadsbussen. 
De wijkbus rijdt 
thans in de wijken 
Ussen en Ruwaard. 
De wijkbus valt 
officieel niet onder 
het openbaar 
vervoer; de OV-kaart is in de wijkbus dan ook niet 
geldig. In de bus dient een kaartje te worden 
gekocht à € 1,20. U dient wel eerst lid te worden 
(kosten € 5). Alleen inwoners van de gemeente Oss 
kunnen lid worden.   
Bent u van mening dat ook in Oss-Zuid behoefte 
is aan een buslijn, geef dit dan door!  
De wijkbus kan echter niet rijden zonder vrijwilligers! 
Deze vrijwilligers zullen de wijkbus besturen. Heeft u 
interesse? Kijk voor nadere informatie op de website 
www.oss-zuid.nl (profiel van de chauffeur/
chauffeuse en algemene informatie over de 
dienstregeling en over de wijkbus).  
Aanmelden als vrijwillige chauffeur/chauffeuse kan 
bij mevrouw Carmen Willems van de gemeente Oss. 
U kunt dit per e-mail doorgeven 
(� c.willems@oss.nl) of via � 14-0412 (vragen 
naar mevrouw Carmen Willems).  
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Workshoppendag Wijkstichting Oss-Zuid 

Zaterdag 8 november 2014 

door Angela Timmer en Fleur van de Beek 

Op zaterdagochtend 8 november 10:00 uur startte 
onze eerste workshop: 'Tapas maken' door Theo 
van de Steen. 
We begonnen met het aanleren van de benodigde 
snijtechnieken met een koksmes. 
Na het oefenen werden de recepten uitgedeeld per 
persoon, variërend van makkelijk tot wat moeilijker, 
en kon het tapas maken beginnen. 
Na een uur druk bezig te zijn geweest konden we 
de borden op gaan maken en heerlijk gaan 
genieten van onze eigen gemaakte tapas.  
Een gezellige en leuke workshop met heerlijke 
tapas als eindresultaat! 

Na de lunch was het tijd voor onze tweede 
workshop: 'Bloemschikken' door Els van de Heuvel. 
Na een goede uitleg konden we gaan beginnen aan 
ons herfststuk: een mooie krans voor aan de muur 
met herfstkleuren. 
Ieder kon voor zich uit de vele materialen kiezen, 
van rozenbottel tot hortensia. 
Na een geslaagde en gezellige workshoppendag 
met mensen uit de wijk konden we met een mooi 
herfststuk naar huis. 

door Wim Schoone 

Zaterdag 8 november mocht ik – in plaats van in 
Buurtcentrum Kortfoort – in het Zuidergebouw, een 
workshop Chi Neng Qigong verzorgen. Ondanks de 
hectiek van een andere locatie was of werd alles 
prima geregeld. Een pluim voor de mensen die dat 
verdienen. 

De workshop telde 12, voornamelijk vrouwelijke, 
deelnemers. Dit maak ik vaker mee. Wij mannen 
zijn nu eenmaal bikkels. Een bewegingsleer als Chi 
Neng Qigong vinden we niet passen bij ons imago. 
Stress en de bijbehorende nek-, schouder- en lage 
rugklachten nemen we op de koop toe.  

In de workshop werd actief gewerkt. We trainden 
onze snelle, wispelturige geest om zich te focussen 
op onze rustige bewegingen en voelden de diepe 
ontspanning van lichaam en geest. We hebben qi 
(energie) ervaren in de natuur en gewerkt met qi in 
ons lichaam. We hebben een eerste stap gezet om 
onze vaardigheid te trainen in 'het voelen, 
opwekken en beheren' van de energie in ons 
lichaam en hiermee een eerste stap in het 
versterken van lichaam en geest, onze gezondheid 
en onze vitaliteit.  

De respons na afloop was leuk.  
Vijf deelnemers toonden oprechte belangstelling. 
De woensdagochtendgroep (09.15-10.45 uur) wordt 
met 1 of 2 deelnemers versterkt en met ingang van 
6 januari is op dinsdagavond gestart met een nieuw 
groepje.  

Heeft u belangstelling voor Chi Neng Qigong, dan 
kunt u contact opnemen met Wim Schoone,  
� 06-42168752 of � sch010@live.nl. 
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Workshoppendag Wijkstichting Oss-Zuid 

Wederom een succes! 

door Wil Panneman 

Zaterdag 8 november 2014 werd door Wijkstichting 
Oss-Zuid voor de derde keer een workshoppendag 
gehouden. 

13 workshops werden er aangeboden. 8 workshops 
gingen niet door wegens te weinig aanmeldingen. 
De 5 workshops die doorgingen, kenden in totaal 
31 deelnemers. Op het laatste moment moesten we 
verhuizen naar het Zuidergebouw. Dat was even 
behelpen, zeker voor de deelnemers aan 'Tapas 
maken'.  

De vijf workshop waren: Chi Neng Qigong, Mindful 
Organizing, Tapas maken, Bloemschikken en Leren 
loslaten. De deelnemers waren zeer enthousiast 
over het gebodene. Ook de verzorgers van de 
workshops waren enthousiast. 

In de kaders hiernaast (pag. 4) vindt u een verslag 
van twee deelnemers van de workshoppendag en 
een verslag van een workshopgever. 

Zaterdag 6 juni 2015  wordt de volgende 
workshoppendag gehouden. In de volgende 
Zuiderpost meer informatie over de mogelijke 
workshops. Dus schrijf zaterdag 6 juni  vast in uw 
agenda. 

GEVRAAGD  – GEZOCHT 
Zaterdag 6 juni 2015  

organiseert Wijkstichting Oss-Zuid  
de volgende workshoppendag.   

We zijn op zoek naar personen,  
liefst uit Oss-Zuid,  

die graag een workshop willen geven.  
Dit kan zijn over  

je hobby, je interesse,  
je vrijwilligerswerk of … 

Een workshop duurt maximaal 2 uur. 

Heeft het je interesse gewekt?  
Zo ja, stuur dan een mail naar  

workshops@ws-oss-zuid.nl  
en we nemen zo spoedig mogelijk  

contact met je op. 

Alvast bedankt. 

Op woensdagavond 26 november was het een 
drukte in een van de gangen bij de flats aan de Karel 
Doormanstraat. Vuurkorven voor de deur … de reuk 
van verse soep in de gang … en buurtbewoners in 
gesprek met onder andere wijkagent Niels.  

♦ Hoe veilig is het in jouw straat?  

♦ Hoe veilig voel je jezelf?  

♦ Wat kun je er zelf aan doen?  

♦ Ken jij je buurman?  

Naast onze wijkagent waren ook jullie wijkwerkers 
van de gemeente, BrabantWonen, Dichterbij en 
Vivaan aanwezig om vragen te beantwoorden. Een 

initiatief zoals in de toekomst 

vaker zal plaatsvinden: diverse instanties die samen 
met bewoners een ontmoeting organiseren rondom 
een thema.  

 

Dag van de veiligheid Oss-Zuid 26 november 2014  
door Nol Braks, Dichterbij Oss-Zuid, namens de initiatiefnemers van de soepactie  
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De paddentrek vindt plaats op zachte 
voorjaarsavonden in de periode van februari tot eind 
april. Bij regenachtig weer en een 
bodemtemperatuur van meer dan 5˚C ontwaken 
amfibieën, de padden, kikkers en salamanders, uit 
hun winterslaap en trekken naar hun 
voortplantingsplaatsen, hun eigen geboortewater.  

Amfibieën zijn nachtdieren en niet zelden leggen ze 
grote afstanden af alvorens de paargebieden 
worden bereikt. 

Wanneer de padden de overtocht hebben overleefd, 
zetten ze hun eitjes af in hun geboortepoel en 
kruipen vervolgens weer aan land.  
Uit de eitjes komen paddenvisjes. Binnen een paar 
maanden groeien deze paddenvisjes uit tot kleine 
padjes, die allemaal tegelijk aan land kruipen naar 
hun zomerbiotoop. 

De overlevende diertjes worden op het land 
volwassen en na enkele jaren komen ze terug om 
zelf voor nakomelingen te zorgen. Dan is de cirkel 
weer rond. 

De paddentrek is een jaarlijks terugkerend 
fenomeen, dat ook plaats vindt in de wijk rond 
de vijver De Hazenakker in Oss-Zuid. 

Ontelbare amfibieën worden tijdens hun trek 
doodgereden. Door de maandenlange winterslaap 
zijn de dieren sterk verzwakt en vertraagd. 

Met de hulp van vrijwilligers van de 
Paddenwerkgroep bereikt het merendeel de 
overzijde van de weg.  
De paddenwerkgroep vraagt automobilisten hun 
snelheid in deze periode aan te passen.  
Probeer ze te ontwijken of stop even en zet de 
dieren van de weg. Dan kunnen ze veilig verder. 

Gedurende het hele jaar verdwijnen vele padden, 
kikkers, hagedissen en zoogdieren in het riool.   

Een aantal honderden dieren verhongeren of 
verdrinken, omdat ze zelf niet uit de rioolput kunnen 
komen.  
Vele vrijwilligers zetten zich ook in om deze dieren 
uit de kolken te redden.  
Dit is vaak een risicovolle onderneming.  
Wij verzoeken u vriendelijk uw medewerking te 
verlenen door deze vrijwilligers ongestoord hun werk 
te laten doen. 

Mocht u getuige zijn van het moedwillig overrijden 
van padden, noteer dan het kenteken en geef het 
door de wijkagent van Oss-Zuid, Ben Post,  
� 0900-8844. Ook vandalisme aan de putroosters 
kunt u melden bij Ben Post. 

De amfibieën in Nederland, waar de pad ook toe 
behoort, vallen onder de Flora- en Faunawet. 

De paddentrek in Oss-Zuid 
door Ilona van Toll, Paddenwerkgroep 

Gezocht  

VRIJWILLIGERS  
om de amfibieën te helpen bij het oversteken 
 zodat ze veilig hun geboortepoel bereiken.  

We zijn op zoek naar mensen  
die op een vaste avond in de week  

tussen zonsondergang en 23.00 uur  
willen helpen. 

De paddentrek duurt ongeveer 6 weken. 

Telefonisch aanmelden kan  
bij een van de werkgroepleden: 

Marjet, lid van IVN, � 06 11511268  

Ilona, � 06 18392303  

Gemma, lid van IVN, � 06 30261303 
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Geslaagde Kerstmarkt  

Oss-Zuid 
door Jacqueline Eekels 

Op zaterdag 
13 december jl. was 
het weer zover: 
de traditionele 
Kerstmarkt van  
Oss-Zuid. Met 
hartelijke dank aan 
alle vrijwilligers. 
De opening werd 
verzorgt door de heer 
Hans Boerboom.  

Tevens hadden 
Wijkstichting en 
Wijkraad Oss-Zuid de 
familie Nederkoorn 
uitgenodigd om hen in 
het zonnetjes te zetten. 
Dit omdat zij de wijk 
Oss-Zuid een prachtige 
kerstboom hadden 
geschonken  
uit hun eigen tuin. 

De gehele dag waren er kramen gevuld met 
kerstspulletjes. De standhouders hadden weer 
ontzettend hun best gedaan om een mooie kraam te 
vullen. Ook Z3 had een stand om zich te 
presenteren. En natuurlijk was er stemmige muziek 
op de achtergrond. 

De Kerstman liep de gehele dag rond met een 
kleinigheidje voor de kleintjes onder ons.  
Ook was er een workshop kleien voor jong en oud. 

De ballonnenman 
maakte de kinderen blij 
met een prachtig figuur 
van ballonnen.  

Er was een hoek waar 
kerststukjes gemaakt 
konden worden. Het 
materiaal werd 
verzorgd door DFM en 
het groen door de heer 
Albers. 

In de levende Kerststal konden de kinderen zelf de 
dieren voederen. 
De arrenslee werd druk 
bezocht om een ritje te 
maken door de wijk. 

Iedereen heeft kunnen 
genieten van een 
gezellige, geslaagde 
Kerstmarkt. 

De foto's van de 
Kerstmarkt zijn te 
vinden op de website 
van Wijkstichting Oss-
Zuid (www.ws-oss-zuid.nl). Veel kijkplezier. 
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Bedankje 
Bernadetteschool  
In oktober hebben wij een 
kledinginzamelingsactie voor 
onze school gehouden voor  
Aktie-68.  
Zij hebben voor onze kinderen al 
2x een schoolreisje gesponsord.  

Mede dankzij de buurtbewoners 
van de Bernadetteschool is er 
700 kg aan kleding opgehaald.  

Graag dank aan alle mensen die 
hieraan hebben bijgedragen. 

door Ellen Bloks 

Tijdens de wijkraadsvergadering van 20 november 
2014 is door Talitha Visser, coördinator van de 
Kinderboerderij Elzenhoek (die het beheer heeft 
over het hertenkamp), een presentatie gegeven over 
de herinrichting van het hertenkamp.  

Het hertenkamp is 50 jaar geleden opgezet, maar is 
inmiddels toe aan een flinke opknapbeurt. In de 
plannen is een nieuw gebouw opgenomen en een 
nieuw hekwerk. Ook zullen er andere bomen worden 
geplant. Tevens zal het aantal diersoorten uitgebreid 
worden.  

Binnen afzienbare tijd zal gestart 
worden met het rooien van de 
bomen.  
Medio mei wordt het nieuwe 
gebouw geplaatst en zal men 
beginnen met het grondwerk 
(ophogen van de grond).  
In het najaar zal gras gezaaid 
worden.  
Begin 2016 dient alles gerealiseerd 
te zijn.  

De dieren zullen tijdens de 
herinrichting elders verblijven. 

Herinrichting hertenkamp bij Hazenakker 
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Ook dit jaar mogen kinderen weer voor 1 middag 
veilig op straat spelen. Dit kan op de Landelijke 
Buitenspeeldag. Op dinsdag 24 februari is er een 
informatieavond over de Buitenspeeldag in 
Buurtcentrum Kortfoort, Floraliastraat 93. De 
avond begint om 19.30 uur,  duurt tot uiterlijk 
21.30 uur en is bedoeld voor iedereen die een 
Buitenspeeldag wil organiseren. 

Deze keer is er ook de prijsuitreiking voor de 
leukste plannen voor de Buitenspeeldag. 

Want op woensdag 10 juni is het weer zover. Dan is 
het Landelijke Buitenspeeldag. Ook in de gemeente 
Oss (inclusief dorpen en kernen). Tijdens deze dag 
worden in heel Nederland straten afgesloten voor 
het verkeer. Kinderen krijgen zo een echte 
speelstraat. Tevens is deze dag ook een protest 
tegen de gevaren in het verkeer die de kinderen in 
hun bewegingsvrijheid beperken. Zo is de 
Buitenspeeldag naast één groot kinderfeest ook een 
actiedag voor een veilig en kindvriendelijk verkeer.  

De Landelijke Buitenspeeldag wordt in de gemeente 
Oss georganiseerd door vele straatcomités, in 
samenwerking met de wijkstichtingen, de gemeente 
en Vivaan. In totaal doen een kleine honderd straten 
mee.  

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

Tijdens de informatieavond zal informatie gegeven 
worden over het organiseren van de 
Buitenspeeldag, over de vergunningaanvraag en de 
verzekering . Ook kunnen ervaringen worden 
uitgewisseld. Mocht u samen met bewoners uit uw 
straat dit jaar mee willen doen, dan bent u van harte 
uitgenodigd voor deze avond. Indien u naar de 
informatieavond wilt gaan en ons dit tijdig 
mededeelt, sturen wij u reeds vóór deze avond 
informatie en het vergunningaanvraagformulier toe. 

U kunt dit 
formulier 
dan 
ingevuld 
meenemen 
en 
inleveren.  
De groepen die vorig jaar hebben meegedaan, 
ontvangen hiervoor automatisch een uitnodiging en 
vergunningaanvraagformulier. 

Aanvraagformulieren van de Buitenspeeldag kunnen 
in februari en maart ook worden gedownload via 
www.vivaan.nl of www.oss.nl. 
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar 
aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact 
opnemen met Margret Vogels van Vivaan, 
� 692080, � margret.vogels@vivaan.nl of met 
� anita.van.erp@vivaan.nl.  

Wij hopen u te mogen begroeten en samen met u 
een heel leuke Buitenspeeldag te organiseren op 
woensdagmiddag 10 juni 2015! 

Informatieavond Buitenspeeldag en uitreiking prijsvraag 
door Anita van Erp, Vivaan 

Kwartiermaken? Zelfregie-coaching! 
Ook voor bewoners van Oss-Zuid! 
Sinds juli 2013 kunnen Ossenaren met vragen, 
problemen of behoefte aan een luisterend oor 
terecht bij ervaringsdeskundigen van Stichting Door 
en Voor. Zij bieden gratis kortdurende, 
laagdrempelige ondersteuning op velerlei gebied. 
Bijvoorbeeld aan een eenzame man van 68, die 
behoefte heeft aan méér sociale contacten. Aan een 
moeder van twee pubers met ADHD, die zich door 
hulpverleners niet begrepen voelt. Of aan een jonge 
vrouw met financiële schulden, die door de bomen 
het bos niet meer ziet… Indien nodig gaan 
zelfregiecoaches mee naar instanties. Waarbij 
privacy altijd hoog in het vaandel staat!  

Zelfregiecoaches (voorheen Kwartiermakers 
genoemd) zijn opgeleide ervaringsdeskundigen, die 
de geestelijke gezondheidszorg en/of 
verslavingszorg hebben 
doorleefd en daarin een 
herstelproces hebben 
doorgemaakt. Het project 
Zelfregie-coaching wordt 
bekostigd door de gemeente.  

Meer info: vrijdagochtend 10-12 uur in Buurtcentrum 
Kortfoort, � kwartiermaken-oss@doorenvoor.nl,  
� 06-4713817, www.kwartiermaken-oss.nl, 
www.facebook.com/KwartiermakenOss.  
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GEZOCHT: IT specialist  

Ben jij of ken je iemand met voldoende 

ervaring en beschikbare tijd die ons kan 

helpen met de nieuwsbrief en onze website? 

Neem dan 
contact op  

met: 

Marleen van de Berg,  
� 631963 of 06-39507185, 

stichtingchaja@live.nl 

BROODJE ZUID,   
DAN KOM JE ER  
EENS UIT! 
Gezellig samen je lunch 
opeten is toch veel leuker dan alleen. 

Iedere vrijdag om 12.00 uur 
wordt je leuk ontvangen door 
Els en Edgar.  
Zij verzorgen de drankjes en 

fruit en soms nog een lekker hapje.  
De rest van je lunch breng je zelf mee.  

Iedere week zit de tafel al lekker vol, maar 
uitbreiding is leuk. We praten over wat ons bezig 
houdt, wat ons is opgevallen en waar we vragen 
over hebben. 

Kom een keer aansluiten, om de sfeer te proeven.  
Je kan één keer komen, je kan soms komen of je 
komt iedere week. Het is aan jou of aan u! 

Waar?  Wanneer? 
Buurtcentrum Kortfoort,  Iedere vrijdag 
Floraliastraat 93 12.00-13.00 uur 
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Wat is de Ruilwinkel en hoe werkt het? 

RUILWINKEL OSS 
In een 
ruilwinkel 
worden 
spullen en 
diensten 
geruild voor 
ruilpunten.  
In Ruilwinkel 
Oss noemen 
we deze 
ruilpunten 
CrOssjes 
(samenvoeging van Credits en Oss). 

Hoe werkt het?  
♦ Jan komt binnen met goed gereedschap; van de 
CrOssjes die hij daarvoor krijgt, ruilt hij een mooie 
vaas die Bert gisteren heeft binnengebracht. 
♦ De CrOssjes die Bert inmiddels met zijn spulletjes 
heeft gekregen, wil hij graag gebruiken voor de 
strijkservice, want dat kan hij eigenlijk niet zo goed. 

♦ Mevrouw Jans heeft wel veel 
plezier in strijkwerk en de CrOssjes 
die zij heeft ontvangen voor het 
strijken, gebruikt ze graag voor het 
mooie gebakstel dat vorige week is 
binnengebracht. 

Zo werkt het ruilsysteem, gebaseerd op dienst en 
wederdienst. Iedereen mag meedoen. U moet zich 
wel even (gratis) inschrijven als deelnemer. (Neem 
hiervoor een legitimatiebewijs mee.) 

Ontmoetingsplek  
Daarnaast wil de Ruilwinkel voor haar deelnemers 
een ontmoetingsplek zijn waar mensen elkaar 
kunnen treffen, een kopje koffie of thee kunnen 
drinken en een praatje kunnen maken. 

Meer weten?  
Voor vragen over openingstijden, als u wilt weten 
wat u kunt ruilen, als u zich als vrijwilliger wilt 
aanmelden, kortom voor alle vragen, kunt u contact 
met de Ruilwinkel opnemen. 

Stichting Ruilwinkel Oss,  
Berghemseweg 8B 
(Talentcentrum),  
5348CJ OSS,  
www.ruilwinkeloss.nl,  
� 690200 (Talentcentrum), � info@ruilwinkeloss.nl 

Openingstijden Ruilwinkel Oss:  
Dinsdag: 09.30-11.30 uur 
Donderdag: 13.30-15.30 uur 
Zaterdag: 13.30-15.30 uur  

Start bouw Park Zwanenberg 
door Jolanda van Turnhout 

Op woensdag 12 november vond de officiële start 
van de bouw van Park Zwanenberg plaats, een 
nieuw project dat zal verrijzen op het voormalige 
ziekenhuisterrein.  

In een parkachtige omgeving zullen een 
gezondheidscentrum, koopwoningen, sociale 
huurwoningen en woningen voor mensen met een 
zorgvraag worden gebouwd. Door de bouw van het 
gezondheidscentrum blijft voor de stad Oss toch 
zorg behouden, ondanks dat het ziekenhuis naar 
Uden is verplaatst. 

Veel belangstellenden waren aanwezig om dit 
moment bij te wonen. In een tent op het terrein 
werden zij welkom geheten door Astrid Radoes, de 
gastvrouw van deze ochtend. Zij voerde een 
rondetafelgesprek met de heer Roozendaal 
(directeur van BrabantWonen), mevrouw Tiny 
Jonker (een toekomstige bewoner) en wethouder 
Hendrik Hoeksema, die die dag zijn laatste officiële 
handeling als wethouder zou verrichten.  

Vervolgens vonden de officiële handeling en de 
aftrap plaats op het buitenterrein, waar wethouder 
Hoeksema de eerste steen legde. 



 

ZUIDERPOST FEBRUARI 2015 

 

NR. 199 – PAGINA 12 

  

 

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 

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 

Bij Rechtswinkel Oss kunt u kosteloos 
terecht voor al uw juridische vragen.  

De medewerkers van Rechtswinkel Oss  
helpen u de zaken inzichtelijk te maken en 

gaan voor u op zoek naar de beste 
oplossing. Bovendien helpen onze 

medewerkers u ook bij het opstellen van 
brieven en bezwaarschriften. 

Openingstijden: 
Donderdag  19:30 tot 21:00 uur 

Vrijdag  19:30 tot 21:00 uur 

Oude Molenstraat 17  
5342 GA Oss 

http://www.rechtswinkeloss.nl 
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Vrijwilligers 

Onze jeugdactiviteiten 
zouden geen bestaan 
hebben zonder onze 
vrijwilligers. 
Tijdens de activiteiten 
begeleiden onze 
vrijwilligers uw zoon of 
dochter. Waar nodig 
corrigeren wij de jeugd en 
bij leuke dansjes dansen 
we mee. 

Voor al onze activiteiten 
zoeken wij enkele nieuwe enthousiaste vrijwilligers. 

 

Hoe ziet een avond eruit? 

De gehele avond draait onze DJ 
de beste hits en de mooiste 
dansnummers. 
Iedere jeugd/discoavond zijn er 
verschillende spelletjes voor de 
kinderen, alles onder het 
toeziend oog van een 
vrijwilliger. 

 

Tijden  

Een keer in de twee weken  
op vrijdagavond 19.30 tot  
22.00 uur. 

Wij vragen u vriendelijk om uw 
kind na afloop van een 
jeugdavond binnen op te halen. 

Voor meer informatie over onze 
openingstijden kunt u contact 
opnemen met onderstaand 
telefoonnummer. 

 

Contact  

De unit van Kinder Vakantie 
Werk Oss-Zuid vind je aan de 
Kloosterstraat 11 
(bij voetbalvereniging Cito). 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 
Ferry Vullings,  
te bereiken op: � 06-20010645. 

 

Algemeen 

Al bijna 19 jaar verzorgt jongerensoos The Final 
Touch activiteiten voor kinderen die op een 
basisschool zitten. 
Deze activiteiten zijn 1x per 2 weken op 
vrijdagavond in de unit van Kinder Vakantie Werk 
Oss-Zuid. 
Kinderen kunnen komen (break-) dansen, jumpen, 
computeren, tafelvoetballen en nog veel meer. 

Ook organiseren wij diverse andere activiteiten zoals 
met Carnaval, Pasen en met Kerst. 
Natuurlijk brengt de goedheiligman ook ieder jaar 
een bezoek aan de jongerensoos. 

Jongerensoos The Final Touch 
door Ferry Vullings 
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Linedance groep  zoekt 
nieuwe dansers, vrijdag 
11.00-12.00 uur, 

Ontmoetingscentrum De Binnenstad, 
St. Barbaraplein 6, € 43 per half jaar, � 653240 of 
www.rigom.nl. 

Klussenhulp Thuis en Klein Tuinonderhoud.   
Info: � 653235 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
9.00-10.30 uur), � mverhagen@rigom.nl. 

DementieEnDan. Documentaire - wat kan er nog wél 
(maandag 9 februari); DemenTalent en Armslag. De 
aftrap van DemenTalent in de gemeente Oss. 
Talentvolle vrijwilligers met dementie (maandag 9 maart); 
Hoe is het als je vader of moeder een vorm van 
dementie heeft? Volwassen kinderen van mensen met 
dementie (maandag 13 april); Alzheimer Café Oss-
Maasland, Ontmoetingscentrum 'De Binnenstad', 
St. Barbaraplein 6, 19.30-21.30 uur. Info: Eef Rubbens, 
� erubbens@rigom.nl, � 653233. 

Alzheimerkoor  onder leiding van dirigent Peter Ruijs, 'De 
Brink', Driek van Erpstraat 45, 10.30-11.30 uur (eens in 
de twee weken). Info en aanmelding: Jan Mous, 
� 612615, � janenanniemous@gmail.com. 

Lezing Israël een staat in opkomst 
en zijn grenzen door Eppo van 
Veldhuizen (dinsdag 17 februari), 
PCOB en ANBO,  Pinksterterp 
(achter de Paaskerk), 14.00 uur. 

Film The Shawshank Redemption  (vrijdag 27 februari), 
Zin in film, Het Hooghuis locatie Oss-West, Verdistraat 
75, 19.30 uur, entree € 5, inclusief koffie/thee in de pauze. 
Info: www.zininfilmoss.nl. 

MaasdijkMarathon en het Sport Expertise 
Centrum  (SEC) zijn een samenwerking 
aangegaan voor de zesde editie van de 
MaasdijkMarathon en de vierde editie van 
de Maasmeander Wandeling. Info: 

info@sportinoss.nl. 

Bevolkingsonderzoek 
Borstkanker  (vanaf 
16 januari tot medio juli), 
parkeerterrein sportcomplex 

Rusheuvel. Info: www.bevolkingsonderzoekzuid.nl. 

Waarnemingen via Krachtvlinders  door Cora Koning 
(woensdag 18 februari ), PSI, www.psioss.nl of 
facebook.com/PSIOss. 

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

In Oss-Zuid is een luiercontainer voor luierafval en/
of incontinentiemateriaal geplaatst bij 
Peuterspeelzaal Kruimeltje , Oude Molenstraat 17a. 
Luiers en incontinentiemateriaal kunen ook worden 
ingeleverd bij de Ir. Diddewerf aan de Singel 1940-
1945 nr. 300 en bij de Milieustraat, Maaskade 28. 
Hier kunt u ook luierzakken krijgen. 

Bijzonder Aktief zoekt een nieuwe coördinator voor 
fitnessactiviteiten op donderdagavond 19.00-20.00 uur, 
fitnessruimte Slebus & Wijnakker, Anton Jurgenshuis.  
De taak van de coördinator is het zijn van aanspreekpunt 
voor de deelnemers en hun ouders/voogden; het 
stimuleren tijdens het sporten van de deelnemers; het 
zorgen voor een goede gang van zaken. Kennis van 
fitnessapparatuur is niet vereist, omdat tijdens het sporten 
altijd een medewerker van de fysiotherapie van Slebus & 
Wijnakker aanwezig is. Info: www.bijzonderaktief.nl  

Vaste activiteiten 
� Spelen voor je Leven,  toegepaste Theatertraining 
verzorgd door theatercoach Wim Wijnakker.  

� Dansen met Chaja 
� Zingen voor je Leven (Chaja Koor)  

Workshops/cursussen  die het hele jaar door worden 
georganiseerd als er voldoende belangstelling voor is 

� Workshop Broodbakken  

� Workshop Mandala tekenen 
� Tapas Kookworkshop 
� Beelden voor je leven 
� Gedichten schrijven 

Overige activiteiten 
� Mont Ventoux evenement 
� Expositie Anton Jurgens apotheek,  
Schadewijkstraat 8, in samenwerking met K26  
� Anna's wens 
Individuele schildersessie onder begeleiding van een 
kunstenaar die tevens geschoold is in de begeleiding van 
kankerpatiënten. Dankzij het Anna's wensfonds zijn aan 
deze eenmalige schildersessie geen kosten verbonden.  

Info en aanmelden � stichtingchaja@live.nl,  
� 631963 of 06-39507185, www.stichtingchaja.nl, 
www.kankerinbeeld.nl of facebook.com/StichtingChaja 
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Kerstboom mét ster! 
door Jacqueline Willemsen 

Elk jaar staan er in de Zeeheldenbuurt meerdere 
Kerstbomen, geschonken door BrabantWonen. 

Eerst waren het natuurlijke groene. De laatste jaren 
wordt er een metalen boom opgezet. Volgehangen 
met lichtjes is het een warm gezicht in de donkere 
dagen voor … 

In de Karel Doormanstraat staat er sinds dit jaar een 
grote ster op de Kerstboom. Heel mooi gemaakt 
door Jack Twigt. Samen met Hennie Maasdijk zette 
hij de boom op en voor enkele weken heeft iedereen 
ervan kunnen genieten. 

Voortgang zelfbeheerde 

tuin Ridderstraat 

In ons juninummer heeft u kunnen lezen over het 
buurtinitiatief in de Ridderstraat om stukken 
gemeentelijk groen zelf te gaan beheren. Hieronder 
ziet u links hoe het er toen uitzag en rechts hoe het 
intussen al veranderd is.  
Er zijn bomen en struiken aangeplant en langs het 
pad staat een bankje.  Het wachten is op de lente, 
wanneer alles lekker kan gaan groeien en bloeien. 

Al enige tijd wil ik graag een keer gaan luisteren 
naar het ouderenkoor 'n Toontje Lager dat op 
donderdagmiddag van 14.30-16.30 uur in het 
Zuidergebouw repeteert. Het is een zeer 
regenachtige dag wanneer ik als een verzopen kat 
arriveer, maar dat mag de pret niet drukken. De 
dames van het koor staan te popelen om van start te 
gaan. Er wordt begonnen met inzingoefeningen 
waarbij het hoger zingen wordt geoefend en de 
stembanden worden getraind. Er wordt gezongen 
vanaf bladpapier en de dirigente begeleidt het koor 
vanachter een keyboard. Ik luister zo aandachtig 
naar alle liedjes dat ik vergeet leuke foto's te maken 
van de dames in actie. Vandaar dat er deze keer 
geen begeleidende foto's zijn. Wél is er een 
geluidsbestand van de repetitie beschikbaar, dat via 
de digitale versie van de Zuiderpost te beluisteren is. 
Na een uurtje repeteren wordt er gepauzeerd met 
koffie, thee en koekjes. 

Het koor is in 1994 opgericht en is als gemengd koor 
begonnen. Momenteel is het een vrouwenkoor dat 
bestaat uit 10 leden. Graag wil het koor weer een 
gemengd koor worden en nieuwe leden zijn van 
harte welkom, waarbij vooral mannen worden 
uitgenodigd zich aan te melden. U hoeft geen 
zangtalent te zijn om mee te mogen doen, want 
zingen kunt u leren. Omdat het een ouderenkoor is, 
geldt er een minimum leeftijd van 55 jaar.  
Er worden niet te moeilijke liedjes gezongen die 
lekker in het gehoor liggen, zowel oude als nieuwe 
liedjes. Er wordt niet veel opgetreden, omdat de 
groep daarvoor te klein is. Het doel is gezellig 
samen zingen. Muziek verbindt mensen en het 
stimuleert bij ouderen het geheugen. 

Na de pauze word ik uitgenodigd mee te doen. Ik 
durf niet zo goed, want ja, ik krijg vaak te horen dat 
ik beter mijn mond kan houden als ik enthousiast 
meezing bij liedjes op de radio. Toch laat ik me 
overhalen en zachtjes zing ik mee. Als ik na afloop 
naar huis ga, klinkt het wijsje van het laatst 
gezongen lied nog vrolijk na in mijn oren. Ik word er 
blij van en dat is precies de bedoeling van samen 
zingen. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met 
Wilma Schoenaker (voorzitster), 
� w.schoenaker@ziggo.nl of  
Lenie Meeuwsen (penningmeester), � 646828. 

Voor het 
voetlicht… 
'n Toontje 
Lager 

door Jolanda van Turnhout 
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 Titus Brandsmaparochie 
 Oude Molenstraat 8 
 5342GC Oss 

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

 

SCHIPHOLWAKE  

Het is een schandaal dat mensen op zoek naar een 
veilig bestaan hier in Nederland aangekomen, nog 
steeds direct bij aankomst worden vastgezet in een 
gevangenis. Daar is een splinternieuwe gevangenis 
voor gebouwd in Schiphol-Oost, ver uit de 
bewoonde wereld.  
Al jaren vragen ook kerken en religieuzen van 
Nederland hiervoor aandacht tijdens de vastentijd. 
Dan is er elke zondag een wake bij die gevangenis – 
grenshospitium genaamd. De karmelieten van 
Nederland hebben op zich genomen om de wake 
van 22 maart te verzorgen. De wake duurt van 
14.00 tot 15.30 uur.   
Na de viering van 10.00 uur willen we ook vanuit 
Oss daarheen vertrekken. Het zou fijn zijn daar met 
velen heen te gaan. Voelt u zich geroepen, geef u 
dan op bij de pastorie. Dan bezien we hoe we het 
beste kunnen reizen: per trein en bus, per auto of bij 
veel deelname huren we een aparte bus.  
Pastor G. Zeegers  

Impressie 'Tussen De Feesten', 
georganiseerd door HOI 
door Jolanda van Turnhout 

Tussen Kerst en Oud-en-Nieuw was er in de 
Pinksterterp op 29 december een middag 
georganiseerd door HOI voor iedereen die behoefte 
had aan gezelligheid, een gesprekje of zomaar een 
ontmoeting.  

Het was een gezellige drukte en de gasten kwamen 
niets te kort: koffie, thee, een drankje en een hapje, 
nootjes op tafel, het zag er uitnodigend uit. Ook het 
muzikaal intermezzo, dat werd verzorgd door het 
koor 'Picolomioss', droeg bij aan de goede sfeer. De 
aanwezigen hadden het goed naar hun zin en waren 
volop met elkaar in gesprek. 

Wat later op de middag was er voor de gasten soep, 
brood, koude schotel en een lekker toetje: aan alles 
was gedacht.  
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die deze 
geslaagde middag mogelijk hebben gemaakt. 

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 12 februari bloemschikken, graag zelf 

een bakje en een snoeischaar meenemen 
(Pinksterterp). 

♦ Donderdag 16 april gedachteloos tekenen met 
zich herhalende patronen (Pinksterterp). 

♦ Op zondag 17 mei bloemschikken, graag zelf een 
bakje en een snoeischaar meenemen 
(Carmelzaal). 
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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 : dagelijks bereikbaar 7.00-23.00 uur � 06-10423413; buiten genoemde tijd � 0900-
8803, � 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@politie.nl, https://twitter.com/WijkAg_OssZuid; 
Niels de Lange, � 0900-8844, � niels.de.lange@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 
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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De volgende Zuiderpost verschijnt in april 2015 

Kopijsluiting: 19 maart 2015 
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 

 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, 
� secretaris@buurthuiskortfoort.nl 

Bestuurssamenstelling 
Voorzitter : Sylvia Boerboom 
Secretaris : Jolien Panneman 
Penningmeester : Ron Klokgieters 
Bestuurslid : Joke Kuitert,  
  André van den Boogaard 
Beheerder : André van den Boogaard 
Assistent-beheerder : Theo van der Steen 

Maandag 
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid 
13.30-14.00 ANBO – Inloop computercafé 
14.00-17.00 ANBO – Computercursus 
19.00-22.00 Fotoclub Focoss (info www.focoss.nl) 
19.30-21.30 SchuldHulpMaatje – inloopspreekuur  
 (info www.schuldhulpmaatje.nl)  
Dinsdag 
13.30-17.00 ANBO 
13.30-17.00 ANBO – Schilderclub 1 
Woensdag 
09.00-12.00 Werelddansen 
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid 
13.30-17.00 ANBO – Schilderclub 2 
19.00-22.30 Inloopcafé voor 50-plussers  
19.00-22.30 Kaarten (jokeren, rikken, e.d.) 
Donderdag 
13.30-17.00 ANBO – Biljarten 
14.00 OOZ/ANBO – Bingo  
 (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) 


