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DE 
WIJKAGENT 
SCHRIJFT 
Beste wijkbewoners, 

Kritische noot!  
Afgelopen jaar hebben wij, o.a. gemeente, politie, 
BrabantWonen en Vivaan, in de maand november een 
'dag voor de veiligheid' gehouden. We hebben een 
voorlichting voor de ouderen verzorgd, voorlichting 
politiekeurmerk veilig wonen en een wijkscan. Er was 
opkomst, maar niet wat wij er van hadden verwacht.  

De voorlichting voor ouderen hebben we gehouden in 
buurthuis Kortfoort. Op dat moment was er een groep 
ouderen aan het volksdansen. Deze mensen, de 
doelgroep van deze voorlichting, hebben wij gevraagd 
aan te sluiten bij de voorlichting omdat het heel 
leerzaam zou kunnen zijn voor hen. 1 persoon heeft 
zich aangesloten bij de voorlichting.  

In de avond, tijdens de voorlichting politiekeurmerk 
veilig wonen, waren er wel mensen aanwezig, maar 
ook niet de hoeveelheid die wij hadden verwacht. Het 
waren veelal bekende gezichten van de Wijkraad en 
dergelijke. Er werd hier waardevolle informatie 
gegeven voor het beveiligen van je huis en het veilig 
maken van je directe woonomgeving.  

Wij, de politie en gemeente, vinden voorlichting en 
preventie in het kader van woninginbraken en 
babbeltrucs heel erg belangrijk. Gelet op de geringe 
belangstelling rijst bij ons het vermoeden dat wij dit 
belangrijk vinden en dat de inwoners van de wijk, jullie, 
er geen behoefte aan hebben of dit niet belangrijk 
vinden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het gevoel 
van veiligheid zo groot is dat veel mensen denken dat 
dit een ver-van-je-bed-show is. 

Dit stukje is dus een kritische noot naar de bewoners, 
maar aan de andere kant mogen jullie de kritische noot 
zeker ook bij ons neerleggen. De wijkagent staat in 
dienst van de wijk en wij proberen de wijk veilig en 
leefbaar te houden. Initiatieven worden ook op prijs 
gesteld. Wij zullen dan ook altijd bekijken of en hoe wij 
daar behulpzaam bij kunnen zijn.   

Verderop in de Zuiderpost staan onze mailadressen. 
Heb je vragen of opmerkingen of ideeën, dan horen wij 
het graag. 

Wij zijn als politie afhankelijk van meldingen. Zijn er 
geen meldingen of wordt er geen aangifte gedaan, dan 
is er op papier niets aan de hand, terwijl dat natuurlijk 
heel anders kan zijn.  
Melding doen kan op de gebruikelijke weg via het 
algemene politienummer 0900-8844, maar ook via 
bijvoorbeeld 'meld misdaad anoniem' 0800-7000.  
Meer informatie is na te lezen op de website 
www.meldmisdaadanoniem.nl  

De wijkagenten, 
Ben en Niels 

Wisseling van 
voorzitter Wijkraad 

Vrijdag 6 maart jl. werden we als 
Wijkraad onaangenaam verrast door 
een telefoontje van onze voorzitter 
Gerben Canninga. 
Gerben gaf aan dat hij, ten gevolge van drukke 
werkzaamheden en het gevoel dat zijn inzet voor de 
Wijkraad niet het gewenste resultaat opleverde, heeft 
besloten om zijn functie per direct vacant te stellen. 

Als Wijkraad betreuren wij dit besluit, maar respecteren 
het natuurlijk volkomen. 

Gerben is vier jaar voorzitter van onze Wijkraad 
geweest en heeft ons menig keer goed aan het denken 
gezet over hoe een wijk zich moet ontwikkelen en kan 
onderhouden. Wij zijn deze weg ingeslagen en gaan 
met veel enthousiasme verder om deze ontwikkeling 
handen en voeten te geven. 

Wij willen Gerben dan ook onze hartelijke dank zeggen 
voor de enthousiaste en gedreven aanpak, zoals hij het 
voorzitterschap van onze mooie wijk Oss-Zuid gestalte 
heeft gegeven. 

Helaas is hierdoor een vacature binnen de Wijkraad 
ontstaan. Belangstellenden kunnen zich bij de Wijkraad 
aanmelden.  
Als vice-voorzitter zal ik nu het voorzitterschap op mij 
nemen. 

Met vriendelijke groet, 
Koos Keen, voorzitter Wijkraad Oss-Zuid 

GOUDEN OOGAPPEL VOOR 
WIL PANNEMAN  
Bron: www.raauwossekar.nl  

Wil Panneman, lid van Wijkstichting Oss-Zuid, heeft 
onlangs de Gouden Oogappel ontvangen (en daardoor 
ook meteen genomineerd is voor de verkiezing van 
Vrijwilliger van het Jaar). Wethouder Kees van Geffen 
heeft deze prijs aan hem uitgereikt. De Gouden 
Oogappel is een speldje in de vorm van een appel met 
een klein blauw diamantje.  
Wil is voorgedragen voor deze prijs vanwege al zijn 
inspanningen bij 'Carnavalsstichting De Raauw 
Ossekar'. Daarnaast is Wil ook als vrijwilliger actief bij 
de serviceflat 'Sterrebos', als lid van Wijkstichting Oss-
Zuid en bij de 'Energiecoöperatie Oss'.  

Wijkraad & Wijkstichting 

Oss-Zuid en  

redactie Zuiderpost 

feliciteren Wil van harte  

met deze prijs!  
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Afscheid voorzitter Wijkraad  
Gerben Canninga heeft medio maart afscheid 
genomen als voorzitter van de Wijkraad. Koos Keen 
heeft – als vice-voorzitter – de taak van Gerben 
overgenomen.  

Afvalbeleid gemeente Oss 
Namens de gemeente Oss zijn Anita 
de Smit, Thijs Nepveu en Nienke 
Stein aanwezig om een presentatie 
te geven over het afvalbeleid. Afval 
hoort een grondstof te zijn voor 
nieuwe producten. Door 
huishoudelijk afval beter te scheiden 
kan het beter worden benut. Bovendien is dit veel 
goedkoper dan het verbranden van ongescheiden 
afval. In Oss betekent dit dat er gestreefd wordt naar 
100 kg restafval per inwoner per jaar in het jaar 
2020 (nu 210 kg).  

De Wijkraad heeft uit eerdere reacties van 
buurtbewoners gemerkt dat de veranderingen na 
1 januari 2015 nogal wat commentaar hebben 
opgeroepen. Mensen verwachten voor het geld van 
de afvalstoffenheffing ook een goede service van de 
gemeentereiniging. Er is vooral kritiek op de 
ophaalfrequentie. Zo worden de containers voor 
GFT in de winterperiode te weinig geleegd. En de 
wijze van het inzamelen van plastic geeft een 
rommelig straatbeeld. 
De gemeente merkt dat er na veel onrust en kritiek 
(de telefoon bij de gemeentewerf stond 
roodgloeiend!) een gewenning optreedt.  
En dat nu al méér plastic door de bewoners wordt 
aangeboden.  

Nienke Stein adviseert mensen over afvalscheiding 
en geeft lessen over afval op scholen. Zij vertelt dat 
er in de Piekenhoef in Berghem een experiment 
wordt gehouden met de naam 'BEST' (Boeken, klein 
Elektrisch, Speelgoed, Textiel). Bewoners kunnen 
dergelijk afval in een speciale zak aanbieden die 
huis aan huis wordt opgehaald door het 
Kringloopbedrijf Oss.  

Slotsom: Jeugd opvoeden met de 
vanzelfsprekendheid van 
afvalscheiding!  
Immers: Jong geleerd is oud gedaan! 

Zie ook: www.oss.nl/afval  en 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/nieuws . 

Voorzieningenkaart 2030 
Doordat de samenleving verandert, moet er 
nagedacht worden over de leefbaarheid en de 
voorzieningen in de wijk.  

In Oss staan veel maatschappelijke 
voorzieningen zoals scholen, wijk- en 
dorpshuizen, sporthallen, etc. Veel 
van deze voorzieningen komen in de 
komende jaren in aanmerking voor 
vervanging of renovatie.  
Echter, ook wordt de behoefte aan 
voorzieningen in de toekomst anders 
door verandering van de samenleving. 

De bezetting van de voorzieningen is soms niet 
optimaal (te duur). Daarnaast kunnen sommige 
activiteiten beter in andere gebouwen georganiseerd 
worden.  

De gemeente heeft bewoners, verenigingen, 
professionele organisaties en ondernemers uit Oss-
Zuid uitgenodigd om mee te praten over de 
leefbaarheid en de toekomst van de 
maatschappelijke voorzieningen (hoe is de situatie in 
het jaar 2030). De bijeenkomsten hebben inmiddels 
al plaatsgevonden.  
Alle ideeën worden samengebracht in een kaart, de 
zogeheten voorzieningenkaart. Deze kaart helpt de 
gemeente met het maken van hun keuzes voor de 
toekomst.  

Zie ook www.voorzieningenkaart.nl. 

Speelvoorzieningen 
Wethouder van Eschstraat 
De Wijkraad heeft 
geconstateerd dat de 
speelvoorziening in de 
Wethouder van Eschstraat niet 
(meer) voldoet aan de wensen. De bewoners 
rondom de speelvoorziening zijn benaderd en het is 
de bedoeling dat de gebiedsbeheerder samen met 
de bewoners een plan opstelt dat financieel 
uitvoerbaar is. Een vervolgafspraak wordt gemaakt.  

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

Nieuws vanuit Wijkraad Oss-Zuid 

Wijkraadsvergadering van 26 maart 2015 
door Ellen Bloks 

Tijdens de wijkraadsvergadering van 26 maart jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
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Buitenspeeldag 2015 
Ook dit jaar mogen kinderen weer voor 1 middag 
veilig op straat spelen. Dit kan op de Landelijke 
Buitenspeeldag op woensdag 10 juni. 

De Landelijke Buitenspeeldag wordt in de gemeente 
Oss (inclusief dorpen en kernen) 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.  

Mocht u samen met bewoners uit uw straat dit jaar 
mee willen doen, dan is het nog mogelijk om tot 
1 april aan te melden. 

Aanvraagformulieren van de buitenspeeldag kunnen 
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, 
� 690200, � Margret.Vogels@vivaan.nl of 
� anita.van.erp@vivaan.nl.  

Wij hopen samen met u een heel leuke 
buitenspeeldag te organiseren op woensdagmiddag 
10 juni 2015! 

Nieuwe 
wijkbeheerder 
BrabantWonen 
Hallo,  

Ik wil mij graag even 
voorstellen.  

Ik ben Fleur Burmanje en vanaf 2 februari 2015 ben 
ik werkzaam bij BrabantWonen als wijkbeheerder in 
de wijken Oss-Zuid en Ussen op de afdeling Sociaal 
Beheer in Oss.  

Als wijkbeheerder hou ik mij bezig met de 
leefbaarheid in de wijk. Dan gaat het om schoon, 
veilig en prettig wonen in de wijk. Hier valt overlast 
onder maar ook leuke initiatieven vanuit de wijk 
zoals een milieustraat of buurtfeest. Daar zorg ik 
voor. Ik probeer dat samen met de huurders van 
BrabantWonen en de netwerkpartners voor elkaar te 
krijgen. 

Ik hoop dat ik samen met de bewoners van Oss-Zuid 
veel mooie dingen kan doen in de wijk. 
Tot ziens.  

� f.burmanje@brabantwonen.nl 

Beste ouders, 

U kunt uw kind aanmelden voor onze school 
als deze het volgend schooljaar de 4-jarige 
leeftijd bereikt.  
Dit kan het hele schooljaar door. 

U kunt een inschrijfformulier opvragen: 
� administratiepiusx@skbo.nl of  
� 691611. 

Mocht u meer informatie of intake/rondleiding 
van onze school willen, kunt u een afspraak 
maken met de directie van de school. 

GEEF DIT OOK DOOR AAN ANDERE 
OUDERS IN DE BUURT. 

NIEUWE AANMELDINGEN BASISSCHOOL PIUS X 
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Workshops 6 juni 2015 
Buurtcentrum Kortfoort  

Floraliastraat 93 

Zaterdag 6 juni organiseert Wijkstichting Oss-Zuid wederom een dag vol workshops. Er is een ochtend- 
en een middagsessie. U kunt kiezen uit aantal workshops die zowel in de ochtend (10-12 uur) en de 
middag (13-15 uur) worden gehouden (tenzij anders aangegeven). Bij een aantal workshops is een 
minimale deelname vereist en bij allemaal een maximaal aantal deelnemers.  
De kosten zijn 5 euro. Voor deze 5 euro krijgt u twee consumptiebonnen en een eenvoudige lunch. 
Er zijn workshops waar u ook een eigen bijdrage moet betalen voor de kosten.  
Na de uitleg van de workshops vindt u het inschrijfformulier. 
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Doodlopend  
door Henny Dekker 

Iemand heeft het project bedacht aan de tekentafel. 
Ook z'n meerdere was blijkbaar tevreden. Bij de 
uitvoering ervan was de ruimte wat krap, maar 
vooruit, het project moest af. 
De Gasstraat, de weg ten zuiden van station Oss, is 
geheel vernieuwd. Twee keer een asfalt racebaan 
en een prachtig – door de provincie mede 
gesubsidieerd – fietspad.  

Dat het station van Oss belangrijk is voor de 
inwoners van Oss-Zuid is een gegeven. Veel 
bewoners willen al wandelend van en naar het 
station gaan. Maar de stoep loopt dood nog voordat 
het station of de fietsenstalling ervan bereikt worden. 

De kruising 
Molenstraat/Gasstraat 
door Henny Dekker 

Ook hier heeft de ontwerper een miskleun 
geproduceerd.  
Het fietspad van de Molenstraat ten zuiden van het 
verkeerslicht sluit niet aan bij het fietspad aan de 
noordkant, richting de stad. Verwarring alom! 
(zie foto) 

Wie van de Molenstraat rechts af naar de Gasstraat 
wil wandelen of fietsen, moet eerst op een knopje 
drukken.  

Dit kruispunt is eenzijdig op de doorstroming van het 
autoverkeer ontworpen. Auto's krijgen via een 
detectielus automatisch groen licht, fietsers niet.  
En toch beweert men met droge ogen dat het 
fietspad aan de Gasstraat een belangrijke 
doorgaande route voor fietsers is … 

Voor voetgangers is het extra opletten. 
Rechtsafgaand autoverkeer mag gelijktijdig door 
groen licht en moet voorrang geven aan 
voetgangers en fietsers …  

Wie wat langzamer ter been is, strandt op de 
middenberm. Het voetgangerslampje staat voordat 
je de overkant haalt, alweer op rood.  
Want het autoverkeer moet natuurlijk door kunnen 
gaan! 

Er was geen ruimte meer, en de eigenaar van het 
perceel ernaast had de ruimte zelf nodig voor 
parkeerruimte. Iets verderop heeft de NS een riante 
parkeervoorziening aangelegd. Die maar matig 
gebruikt wordt. De parkeerplaats is zelfs zo weinig 
bezet, dat een rijschoolhouder er motorrijlessen 
verzorgt! 

Is het niet mogelijk dat het kantoorpand naast het 
voetpad parkeerplaatsen kan huren bij de NS? 
Dan kan het hek een stukje opschuiven. Om ruimte 
te maken voor het ontbrekende stukje voetpad. 
Zodat voetgangers veilig van het station naar de 
kruising met de Molenstraat kunnen wandelen. 
En  vice versa.  

Op diverse dinsdag- en donderdagmiddagen van 
14:30-16:30 uur neemt een (vrijwilliger) consulent 
van het vrijwilligerspunt van Vivaan plaats in de 
bibliotheek aan de Raadhuislaan in Oss. Zie agenda 
bibliotheek: http://www.nobb.nl/oss/agenda-o. 

Het vrijwilligerspunt helpt u aan vrijwilligerswerk dat 
bij u past; zoekt vrijwilligers voor uw organisatie; 

informeert u over alles wat met 
vrijwilligerswerk te maken heeft. 

Het vrijwilligerspunt is gevestigd op 
Boterstraat 206. 
Inloopuren: dinsdag t/m donderdag 9.30-11.30 uur. 
Of op afspraak. � 692080 (maandag t/m donderdag 
9.00-17.00 uur) 

Vrijwilligerspunt Vivaan in bibliotheek Oss 
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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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Zeven bemanningsleden kwamen om het leven, 
maar slechts weinigen zullen zich het drama 
herinneren dat zich op 15 oktober 1942 aan het 
einde van de Molenweg in Oss-Zuid afspeelde. 
Helaas zijn deze gebeurtenissen veelal voor een 
groot deel genadeloos weggezonken in de 
herinneringen van de getuigen, in zoverre dezen 
nog in leven zijn. 

De laatste jaren van de oorlog heb ik tot aan de 
bevrijding als 8-jarige bewust meegemaakt.  
Ik werd geboren in een rustig en geborgen kerkdorp. 
Behoudens een enkeling die bij een van de 
vleesfabrieken in Oss werkte, was iedereen in het 
dorp boer. Niemand maakt zich druk.  
Een ogenschijnlijke rust.  

Dan verschijnen Duitse vliegtuigen aan de horizon, 
en ons land wordt door de bezetter in enkele dagen 
overlopen. We capituleren na het ultimatum van de 
Duitsers volgend op het bombardement van 
Rotterdam. 

Mijn vader werd gedwongen te gaan werken in een 
werkkamp te Willemshaven (Duitsland), twee oudere 
broers werden daartoe ook verplicht, maar doken 
onder. Toen mijn vader na de oorlog uit het 
werkkamp terugkwam, werd er niet naar hem 
geluisterd. Iedereen had hier zijn eigen verhaal, en 
had daarbij zijn eigen leed te verwerken. Bovendien 
moest er worden aangepakt. Over zijn jaren in het 
werkkamp heeft hij daarna nooit meer gesproken. 
Wat zou zijn verhaal zo speciaal hebben gemaakt? 
Wellicht zou het een leemte hebben gevuld voor al 
die anderen, die hun verhaal niet meer konden 
navertellen. Bij gebrek aan andere bronnen waren 
getuigen na de oorlog onontbeerlijk voor het 
navertellen van dit deel van de geschiedenis. Het 
moment dat de betrokkenen hun verhaal hadden 
willen opgraven, is nooit gekomen. Pas later vond 
men gehoor bij de nieuwe generaties. Helaas was 
toen al een groot gedeelte van het vergeten 
verleden uit hun herinnering verloren gegaan. 

Omdat dit stukje 
geschiedenis rond de Stirling 
R9146 behouden moet 
blijven, en niet vergeten mag 
worden, was het voor mij een 
reden temeer dit uit te diepen 
en zo ver mogelijk boven 
water te halen. 

Mochten er nog Ossenaren zijn die nog informatie 
hebben over de Stirling bommenwerper, neem dan 
contact op met Jan Ruijs, � jpruys@hetnet.nl. 

15-10-1942 

Om 22:56 uur crasht de Stirling R9146 BU-S van 
het 214e squadron aan het einde van de Molenweg 
te Oss, waar na de oorlog de vuilnisbelt lag. Het 
toestel was op de terugweg naar Engeland nadat 
het om 8:00 uur van Stradishall (GB) was 
opgestegen voor een bombardement op Keulen. 

Fg/Off John Mitchell Paape (nr. 411932) en zijn zes 
bemanningsleden kwamen om het leven. Piloot 
John Mitchell Paape kwam uit Nieuw-Zeeland en 
was 28 jaar. De bemanning 
bestond verder uit: sergt. 
Raymond Gerard Brasnett, 
RCAF – sergt. Joseph Ferris, 
RAF – sergt. Harald 
Hancocks, RAF – sergt. jack 
Holmes, RAF – sergt. Lesley 
Frank Meadows, RAF en 
sergt. Kenneth Penwill 
Stibbs, RAF. De bemanning 
van de R9146 ligt in Uden 
begraven. 

Voor meer info zie ook BHIC.  

De vergeten bommenwerper 
door Jan Ruijs 

 
Tentoonstelling bestaande uit  
zeefdrukken,  
opdrachten van derden,  
een foto-impressie en 
een herinneringskast  

als eerbetoon aan 

Pieter Roskam († 28-10-2014) 
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Als je inbrekers  
echt buiten wilt houden,  
bel dan 

    Ben Stroet  
 
 
 

 

Slotenmakerij & Mechanische Beveiliging 
Gecertificeerd bedrijf VEB-TBMB 

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

 Themadag DIEZA.nl zondag 3 mei  

Voordelig konijn inenten  

 

 

Diverse konijnenactiviteiten o.a.: 
Konijnenopvang Hazel (uit Heesch) 

Stichting Konijnen Belangen 
workshop konijnen-pinata/konijnen-toffee maken 

demo konijnen trimmen 
knuffelkeuring  

nageltjes van uw konijn knippen 

Tijdens de themadag kunt u uw konijn(en) door 
dierenarts Mariëlle van Zeijl laten inenten tegen 
myxomatose en VHS (2 dodelijke virusinfecties) 
Alleen tijdens deze themadag betaalt u 

slechts € 17,50 per enting 
Voor maandag 27 april opgeven via info@dieza.nl  

Locatie & info: 
Galliërsweg 31n, 
5349AT Oss, 
� 795025 of  
� 06-25283938, 
� info@dieza.nl, 
www.dieza.nl 

ER IS OOK PLAATS VOOR  

UW ADVERTENTIE  
IN DE VOLGENDE ZUIDERPOST 

voor meer informatie over  
afmetingen en tarieven: 

zuiderpostadvertenties@ws-oss-zuid.nl 

 

AANKONDIGING  
ZUID AAN ZEE 2015 

Voor jong en oud!  

Met beachvoetbal, zandkastelen 
bouwen op een echt strand, 

kinderspelen, attracties, terras, 
muziek en nog veel meer…… 

Wanneer:  
Zondag 12 juli a.s. 

Waar: 
Zuiderpark,  

hoek Trompstraat/
Industrielaan 

Toegang: 
GRATIS 

Noteer 12 juli in 
de agenda!  

Iedereen is van 
harte welkom! 
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Natuur in Oss Zuid  

De Gierzwaluw 
door Henny Dekker 

Onze wijk heeft bijzondere natuurpareltjes.  
In de volgende wijkkranten nemen we u mee op 
zoek naar bijzondere planten en dieren in de wijk.  
Deze eerste keer is dit de gierzwaluw. 

Pas als de gierzwaluw terug is uit Afrika en al 
krijsend cirkels draait boven de wijk, kan de lente 
echt beginnen.  

De vogeltjes hebben dan een tocht van 7.000 km 
achter de rug, waarbij ze de Sahara, de 
Middellandse Zee en de Alpen hebben getrotseerd. 

De gierzwaluw is een bijzondere vogel.  
Hij slaapt in de lucht. Ze paren in de lucht.  
Tegen de avond vliegen ze naar 2,5 km hoogte. 
Tijdens slechte zomers vliegen ze soms honderden 
kilometers ver om voedsel voor de jongen te zoeken. 

Alleen om te 
nestelen komen 
ze naar de vaste 
grond. 
Gierzwaluwen 
zien ons stedelijk 
gebied als een 
vreemd soort 
rotsgebergte. 
Alleen sommige 
holtes zijn 
geschikt om te 
broeden. Onder 
de dakpannen 
bijvoorbeeld. Ze 
hebben een vrije 
aanvliegopening 
nodig en kieren 
en holtes in 
vooral oudere 
gebouwen.  

In Oss-Zuid 
broeden gierzwaluwen in de Palmstraat, 
Floraliastraat en de Rozenstraat. Een bijzondere, 
tijdelijke gast, die elk jaar weer terugkeert. En eentje, 
die tot 20.000 insecten per dag kan verorberen! 

Gierzwaluwen broeden ook in nestkasten. 
Nestkasten zijn kant-en-klaar te koop en er zijn 
bouwtekeningen voor de handige doe-het-zelver.  
De website van Gierzwaluwbescherming.nl geeft de 
antwoorden op veel vragen. 

Als de jongen eind juli, begin augustus groot genoeg 
zijn, vliegen de vogels weer terug naar Afrika.   

Jongerenwerk op straat 
door Anita van Erp, sociaal werker Vivaan 

Lekker buiten spelen en bewegen dat kan vanaf 
21 mei! Vanaf dan staan we iedere donderdag in het 
Zuiderpark (Hoek Industrielaan/Trompstraat) van 
15.30 uur tot 16.30 uur.  

De activiteit met de Buzz wordt mogelijk gemaakt 
door vrijwilligers uit de wijk, stagiaires sport/
bewegen en professionals.  

De Buzz is een project van Vivaan. 
Voor meer info: � 06-14342409, 
� anita.van.erp@vivaan.nl, www.vivaan.nl. 

Onthulling kunstwerk 'De Pil' 
door Ellen Bloks 

Op vrijdag 10 april jl. heeft burgemeester Wobine 
Buijs-Glaudemans het kunstwerk 'De Pil' feestelijk 
onthuld. Het kunstwerk (een pilstrip), ontworpen 
door Sjef Hoogstede, is een eerbetoon aan 
Organon, dat aan de basis stond van de 
farmaceutische industrie in Oss. De pilstrip telt 
21 pillen in de vorm van lichtkoepels. Elke dag gaat 
er één licht uit; een verwijzing naar vrouwen die de 
pil uit de strip halen. Na 21 dagen gaan alle lichten 
een week op rood, voor de stopweek. Na 28 dagen 
begint het weer van voren af aan.  

Het kunstwerk 'De Pil' heeft een mooie plek 
gekregen in de Gasstraat, op de looproute tussen 
het NS-station en de farmaceutische bedrijven MSD, 
Aspen en Pivot Park. 
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SingleCafé  op 
zondag 19 april,  
14.00-17.30 uur, 

Ontmoetingscentrum De Binnenstad, 
St. Barbaraplein 6, € 7,50 incl. 2 consumpties 
en hapjes, � 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. 

Alzheimerkoor  o.l.v. 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. 

Film The Book Thief , vrijdag 25 april, 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 ; 
inschrijven tot 31 mei, info@sportinoss.nl. 

Expertmeeting 'Van gezonde school 
naar gezonde werkvloer' , op woensdag 
22 april, in de Rabozaal Theater De 
Lievekamp, 19.00-22.30 uur, 
georganiseerd door SEC en JOGG, 

www.sportinoss.nl 

Schuldhulpmaatje inloopspreekuur, 
maandagavond 19.30 en 21.30 uur, Buurtcentrum 
Kortfoort, Schuldhulpmaatjeoss@gmail.com.  

SamSam Oss,  een website met 
vraag en aanbod voor en door 
buren, www.samsamoss.nl, Graag 
Gedaan! Vrijwilligersdienst, 
� 653248 (10.00-12.00 uur ).  

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

De Singel, praktijkschool van Het Hooghuis, 
verhuist in 2016 naar Euterpehof 20 in Oss; de 
voorlopige koopovereenkomst is op 23 maart 
ondertekend door burgemeester Wobine Buijs-
Glaudemans namens de gemeente Oss. 

Dinsdag 31 maart ondertekende wethouder 
Kees van Geffen van de gemeente Oss namens 
de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant de 
intentieverklaring 'Samen naar een werkende 
toekomst'. De komende twee jaar willen 
gemeenten en UWV meer kwetsbare jongeren 
aan werk helpen door actieve, regionale 
bemiddeling naar werk. 

Avondwandelvierdaagse  
Vanaf maandag 1 tot en met donderdag 4 juni vindt 
via KAKO de Avondwandelvierdaagse plaats.  
Als via Bijzonder Aktief deelnemers willen meelopen, 
dan moeten we allereerst de zekerheid hebben dat 
we per avond minimaal 3 vrijwilligers hebben.  
Opgeven daarvoor kan bij Francé, � 454205.  

Bram Thomassen en Koor Chaja  
Zingen voor je Leven Oss 
Op woensdag 10 juni is de speelvloer voor Bram 
Thomassen, omringd door de zangers en 
zangeressen van koor Chaja. In bijzondere 
harmonie brengen zij het samenwerkingsprogramma 
'ABC…, een Avond aandacht voor Bram en Chaja'. 

'ABC' belooft een indrukwekkend mooie avond te 
worden met informatie over het Mont Ventoux 
Evenement waar Chaja aan deelneemt en een meer 
dan gegunde blik op de voorstelling 'Draadje los…' 
van Bram Thomassen. 

Kaartjes à € 12,50 (incl. koffie en € 2,50 voor  
Chaja Oss) zijn te bestellen via internet van de 
Groene Engel in Oss. 

Beklimming Mont Ventoux 3 en 4 september 
2015: Ga jij met ons mee?   
Stichting Chaja Oss e.o. gaat samen met de 
landelijke stichting Kanker in Beeld meedoen aan dit 
sportieve evenement.  
Wil je ook meedoen?  
Neem dan contact op voor meer 
informatie. 

Sponsoren 
Donaties kun je overmaken via  
http://www.grootverzettegenkanker.nl  
team Kanker in Beeld op een van de deelnemers 
van Koor Chaja Zingen voor je Leven Oss bijv. 
Janneke, Laura, Agnes, Marijke, Pieta, Jacqueline, 
Erica, Petra of Marleen. 

Info en aanmelden voor activiteiten:  
� stichtingchaja@live.nl,  
� 631963 of 06-39507185,  
www.stichtingchaja.nl, www.kankerinbeeld.nl of 
facebook.com/StichtingChaja. 
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Voor het 
voetlicht… 
Wijkpunt 
Oss-Zuid  
door Jolanda van Turnhout 

In 2010 werd er tijdens een bijeenkomst van 
BrabantWonen, BrabantZorg, Rigom en Vivaan 
besproken op welke wijze er meer verbintenis met 
elkaar en andere werkers in de wijken tot stand kon 
worden gebracht, met als resultaat dat er besloten is 
wijkpunten te organiseren. BrabantWonen financiert 
deze wijkpunten. Het Wijkpunt Oss-Zuid is dus een 
ontmoetingsplaats waar organisaties en mensen die in 
de wijk werken, elkaar treffen. Het is gehuisvest in het 
Zuidergebouw aan de Oude Molenstraat 17. 

Tijdens een lunchbijeenkomst, die 2x per maand wordt 
georganiseerd, komen de medewerkers van diverse 
instanties bij elkaar en wordt er informatie uitgewisseld 
over wat er allemaal in de wijk speelt. Zodoende is 
men op de hoogte van elkaars werk. Men kent elkaar 
en samenwerken wordt daardoor makkelijker. Tevens 
kunnen trends in de samenleving c.q. wijk worden 
gesignaleerd, waarop kan worden ingespeeld. 

Het Wijkpunt is niet alleen bedoeld voor de instanties 
en organisaties, ook wijkbewoners kunnen hier met 
hun vragen terecht. Zij kunnen hiervoor gewoon 
binnenlopen. Wellicht dat er in de toekomst een soort 
van vaste bereikbaarheid wordt ingesteld, omdat er nu 
wordt gestart met het opzetten van sociale teams. 
Hierin zijn medewerkers van Vivaan, Aanzet, Rigom en 
MEE vertegenwoordigd en ook een wijkverpleeg-
kundige neemt hieraan deel. Het is de bedoeling dat 
hulpvragen vanuit de wijk in het sociale team worden 
besproken en dat wordt gekeken wie hierop het beste 
actie kan nemen. Deze hulpvragen kunnen via diverse 
kanalen bij het sociale team worden gemeld bv. via 
buren, huisarts, politie en organisaties die al contact 
hebben met de betreffende mensen. 

Het streven is om problemen zoveel mogelijk 
structureel in de eigen omgeving van de mensen op te 
lossen. Hierbij is vooral belangrijk dat uitgegaan wordt 
van de eigen kracht van mensen Dat zorgt er ook voor 
dat mensen zich nuttig voelen. Bijvoorbeeld: iemand 
heeft praktische hulp in huis nodig en een ander heeft 
het nodig om mensen te ontmoeten. Als deze mensen 
elkaar helpen, snijdt het mes aan twee kanten. 

Instanties en organisaties die bij het Wijkpunt zijn 
betrokken zijn o.a.: Dichterbij, GGD, Pantein, 
BrabantZorg, BrabantWonen, Vivaan, Aanzet, SEC, 
MEE. Er is een overzicht beschikbaar van alle 
organisaties en hun doelgroepen, die in het Wijkpunt 
Oss-Zuid zijn gehuisvest . 
Voor info: Leontine Jansen, Vivaan, 
� leontine.jansen@vivaan.nl, � 06-14342859. 

Schminkers bij je activiteit 
Er zijn enkele bewoners in de wijk die een 
schminkcursus hebben gevolgd. Vind je het leuk om 
deze schminkers bij je buurtactiviteit te hebben, 
informeer dan bij de Wijkstichting of deze mensen 
tijd hebben op de dag van de buurtactiviteit.  
De schminkers werken met materiaal  van de 
Wijkstichting. Dit materiaal mag alleen gebruikt 
worden door de schminkers.  

De Wijkstichting 
beschikt 
daarnaast ook 
over een kleine 
doos met 
schminkspullen. 
Deze mag wel 
geleend worden 
(dus zonder 
schminker).  
Er dient bij uitleen 

wel iemand verantwoordelijk gesteld te worden voor 
het beheer van de doos.  

Wie helpt de wijkstichting? 
Eén van de taken van de Wijkstichting is bewoners 
te helpen om iets voor de buurt te organiseren. Dit 
kan o.a. door de uitleen van materialen (statafels, 
biertafels, tenten, een kruiwagen, etc.). Deze spullen 
staan in opslag bij BoxOss.  

Als iemand gebruik wil maken van de materialen 
dient dit bij de Wijkstichting aangevraagd te worden.  
De Wijkstichting is nu op zoek naar iemand die mee 
wil helpen de materialen uit te lenen en weer in te 
nemen. Vervoer moeten de bewoners zelf 
verzorgen. Er is wel een aanhangwagen aanwezig; 
deze kan men lenen voor het vervoer van de 
spullen.   

Wie wil dit gaan doen 
(alleen of met tweeën)? 
Woon je een beetje in de 
buurt van de Gasstraat 
Oost en heb je tijd, dan kan 
dit een leuke taak voor je 
zijn. 

Voor informatie en aanmelden kunt u contact 
opnemen met  
André van den Boogaard, � 06-44376100 of  
Steef de Graauw, � 06-54707285. Per e-mail kunt u 
contact opnemen via � info@ws-oss-zuid.nl.  

Wijkstichting  

Oss-Zuid 
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 Titus Brandsmaparochie 
 Oude Molenstraat 8 
 5342GC Oss 

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

 
CONCERT DA'S PASSIE  
Op zondag 18 april om 12.00 uur treden Musica 
Humana en Duo Vicini op. Entree: € 5,=.  

KLEDINGINZAMELING   
Op zaterdag 25 april kunt u wederom kleding bij de 
kerk brengen voor Mensen in Nood. U kunt de 
kleding in gesloten zakken aanleveren tussen  
10.00 en 13.00 uur.  

PROGRAMMA 125 JAAR  KARMEL  IN OSS 
� 11 mei – Sanny Bruijns – Maria  
� 8 juni – Ben Wolbers – Karmelregel, leefregel 
voor bewust levende christenen, Karmel-waarden.  
� 14 september – Kees Waaijman – Karmel, een 
biddende gemeenschap: over gebed, getijden-
gebed, de psalmen.  
� 12 oktober – Hein Blommestijn – Theresa van 
Avila, 5e eeuwfeest.  
� 6 november – symposium 'Een buitengewone 
inwoner: Titus Brandsma’.  
� 7 december – Ans Bertens – Karmelspiritualiteit: 
een leefwijze voor gewone mensen.  

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 16 april gedachteloos tekenen o.l.v. 

Saskia Laan (Pinksterterp). 

♦ Op zondag 17 mei 
bloemschikken o.l.v. Nellie 
van Erp (Carmelzaal).  
Graag bakje en (snoei)
schaar meenemen. 

♦ Op donderdag 11 juni kettingen maken o.l.v. 
Hetty van Haren (Pinksterterp). Graag een 
haaknaald meenemen. 

Informatie en contact: � inloophuisoss@live.nl 

Sociëteit voor ouderen H. Sacrament 

Clubgebouw RKSV Cito, Kloosterstraat 13, 
5349AB Oss 
Geopend: maandag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur 
Aantal leden: 100 
Contributie: € 20 per jaar 

Activiteiten 
Biljarten, vrij biljarten, 
onderling biljarten en 
competitie biljarten 
Kaarten 
Koersbal op woensdag 
Nieuwjaarsreceptie  
Carnaval  
Sinterklaas  
Kerstviering 

Ook organiseren wij een fietstocht,  
een reisje voor de leden,  
een reisje voor de koersbalclub 

Activiteiten bestuur 
1x per maand bestuursvergadering, jaarvergadering, 
RIGOM-vergaderingen Oss-Zuid, aanwezig bij 
vergaderingen KBO Maasland 

Secretaris P. van Orsouw, Van Galenstraat 13, 
5342VJ Oss, � 636556, � frvanorsouw@home.nl 

Longpatiënten 

door Bieneke Meyboom-Donker (Longfonds) 

Lotgenotengroep  
Er is een lotgenotengroep in wijkcentrum de Hille in 
Ussen, Looveltlaan 25, voor 'adembenemende' 
mensen. Iedere eerste dinsdag van de maand. 
Omdat we 's morgens niet zo vlot zijn, komen we 
voortaan 's middags samen. Wees niet benauwd en 
kom eens langs… op 5 mei, 2 juni of 7 juli  
13.30-15.30 uur (augustus = vakantie). 

Groepsleiding  
Maar ook: kent u (of bent u) iemand die 'iets heeft' 
met longen, die onze groepsleiding kan verjongen? 
Longfonds contactpersoon: Jeanne Govers, 
� 453847, � jgovers@home.nl. 

Conditie  
Liever de conditie trainen?  
Er is een sportieve lotgenotengroep iedere 
donderdagavond van 20.00-21.00 uur in de 
sportzaal, Grindlaan 8 in Ussen naast de 
Korenaerschool. 'n Keertje proberen?  
Longfonds contactpersoon: Wilma Roelofs, 
� 402074, � proelofs@ziggo.nl. 
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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: Fleur Burmanje, � f.burmanje@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 2015: 4 juni, 10 september, 22 oktober en 10 december. 
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; Henny Dekker, Asterstraat 13, 5342BL Oss, � 06-51110091, 
asterstraat13@home.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, � lgpavanputten@gmail.com  
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 
Z3 –www.zuidzorgtzelf.nl; Willibrordusweg 28a, � 622856, � info@zuidzorgtzelf.nl 
 

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 (informatie/advies over opgroeien en opvoeden van 0-23 jaar): Kerkstraat 13, 5341BK Oss, � 473626, 
www.centrumjeugdengezin-maasland.nl, info@centrumjeugdengezin-maasland.nl, www.wizper.nl (= zoeksite voor jongeren)  
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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 C O L O F O N  Z U I D E R P O S T  
Redactie: Ellen Bloks, Jolanda van Turnhout, Henny Dekker, 
Mia Keijzers 
Redactieadres: Kortfoortstraat 66, 5342AG Oss 
e-mail: zuiderpostoss@gmail.com 
Foto 's: o.a. aangeleverd door auteurs en organisaties en uit 
fotoarchief wijkactiviteiten 
Druk: SenB druk, Oss  

De volgende Zuiderpost verschijnt in augustus 2015 

Kopijsluiting: 5 augustus 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) 


