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DE 
WIJKAGENT 
SCHRIJFT 

Beste wijkbewoners, 

Bij het verschijnen van deze Zuiderpost zijn de 
vakanties weer voorbij en zijn de scholen weer 
begonnen. In de wijk hebben we een aantal grote 
middelbare scholen. Dit brengt vele fietsende 
scholieren met zich mee, welke dagelijks op 
verschillende momenten door de wijk fietsen.  

Nu krijgen we zeer regelmatig klachten van mensen 
uit de wijk, maar ook van mensen die van en naar 
hun werk fietsen.  

Afgelopen jaar hebben we op verschillende plaatsen 
in de wijk gecontroleerd en ook bekeurd. Dit 
allemaal op verzoek van de melders. De melders 
klagen ook volkomen terecht, want het is echt een 
puinhoop. Fietsen over de stoepen, links of rechts 
van de weg, tegen het 
verkeer in of met 5 man 
naast elkaar, ze doen het 
allemaal. Dan hebben we 
het nog niet over het 
omtrappen van kliko's of 
het spugen naar mensen 
die er iets van durven te 
zeggen! 

We horen mensen zeggen dat ze op andere 
momenten gaan fietsen of een andere route nemen 
om de fietsende jeugd te vermijden, te gek toch?  

Wat is dat toch met de fietsende jeugd? Waarom 
kan dat niet gewoon normaal, netjes en volgens de 
verkeersregels? Wat is de oplossing? Blijven 
bekeuren? Een campagne? Zeg het maar. 

Mensen die er last van 
hebben mogen dit 
natuurlijk melden bij 
ons of bij de gemeente. 
Voor komend 
schooljaar gaan wij in 
ieder geval weer 
controleren en waar 
nodig bekeuren.  

Bent u of kent u fietsende scholieren, welke in 
bovenstaand plaatje passen, spreek hen aan en 
waarschuw alvast.  
Onder de fietsende scholieren zijn er natuurlijk ook 
een hoop die zich netjes gedragen, dus wie de 
schoen past…  

De wijkagenten, 
Ben en Niels 

Fietsstraat  

door Koos Keen, voorzitter 
Wijkraad Oss-Zuid 

Volgend jaar wil de 
gemeente starten met 
de aanleg van een fietsstraat in de Titus 
Brandsmalaan en de Industrielaan. Deze 
fietsstraat maakt onderdeel uit van de 
Fietsroute Oost-West. 

De bewoners van deze beide straten hebben een 
uitnodiging gehad voor een inloopavond op 
woensdag 24 juni jl. om zich 
te laten informeren over het 
voorlopig ontwerp. 

U kunt deze plannen inzien 
op de site van de gemeente: 
www.oss.nl onder de rubriek 
'Inwoners' – 'Plannen en 
projecten'.  

De Wijkraad heeft extra aandacht gevraagd voor de, 
in onze ogen, gevaarlijke situatie die ontstaat bij de 
kruising met de Nieuwe Hescheweg.  
 

AANKONDIGING KERSTMARKT 
ZATERDAG 12 DECEMBER 2015 
De 'Werkgroep Kerstmarkt 2015' is al weer druk 
bezig met de voorbereiding van deze gezellige 
markt.  

De Kerstmarkt zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 
12 december 2015. De locatie zal op een later 
tijdstip bekend gemaakt worden.  

Uiteraard bestaat de Kerstmarkt weer uit gezellige 
(kerst-)kramen, de Kerstman met zijn cadeautjes, de 
kinderboerderij, kerststukjes maken, Jerry de 
Ballonheer, arrenslee, sfeervolle kerstmuziek, 
warme chocomel, glühwein en nog veel meer…! 

Noteer zaterdag 12 december 2015 alvast in uw 
agenda!  

Wilt u een kraam huren voor kerst- en/of 
cadeaugerelateerde artikelen?  

Bel of mail dan voor meer informatie naar  
Jacqueline Eekels, � 06-22335529 of 
� jacqueline.eekels@ziggo.nl.  
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Begin april kreeg de Wijkraad het verzoek of op 
maandag 29 juni van 18.30 tot 20.30 uur het college 
onze mooie wijk kon bezoeken.  
Aan dit verzoek wilden we graag gehoor geven, 
maar we zaten wel met een hamvraag: Hoe laten we 
onze wijk het beste tot zijn recht komen tijdens dit 
bezoek en wat laten we zien? Drie leden van de 
wijkraad (Henny, Manon en Ellen) zijn met dit 
vraagstuk aan de slag gegaan en ze kwamen met 
het volgende voorstel: we gaan met z'n allen een 
fietstocht door onze wijk maken en laten mooie en 
cruciale punten zien (wat volgens ons aandacht 
nodig heeft), maar ook punten waar een 
burgerinitiatief een succes is.  

Dit plan is door hen uitgewerkt en als gevolg 
daarvan stonden we maandagavond 29 juni jl. om 
18.30 uur, samen met onze wijkagenten, bij de 
spoorwegovergang bij de Zonnebloemstraat op ons 
bezoek te wachten. Gelukkig waren de weergoden 
op onze hand en was het alternatief, busjes, niet 
nodig. 

Onder andere de volgende locaties zijn gepasseerd: 
► Wethouder van Eschstraat/Ridderstraat: goede 
samenwerking van bewoners en gemeente over het 
opknappen van de speelvoorziening  
► Ridderstraat: een mooi burgerinitiatief. Het 
onderhoud van de groenvoorziening wordt door 
buurtbewoners gedaan. 
► Oude Molenstraat: parkeerproblematiek tijdens 
openingsuren van de gevestigde winkels 
(voornamelijk bij Action), gevaarlijke 
verkeerssituaties.  
► Pivot Park: het Park krijgt een 'open karakter'. 
Wat wordt hier precies onder verstaan? Het college 

geeft aan dat hier momenteel weer opnieuw over 
wordt gesproken. Wordt dus vervolgd. 

► Scouting Titus Brandsma: een mooie aanvulling 
en locatie voor de jeugd uit onze wijk. 
► Braakliggend industrieterrein Landweerstraat: 
helaas kan de gemeente hier niets aan doen. De 
locatie is geen eigendom van de gemeente. 
► Julianasingel: locatie crematorium. De plannen 
zijn in de ontwikkelingsfase. 
► Buitengebied: onder andere aandacht voor de 
groenafscheiding richting Vorstengrafdonk.  
► Hertenkamp Willibrordusweg/Bremlaan: 
opknappen van het hertenkamp onder auspiciën van 
'NME centrum' en 'Kinderboerderij de Elzenhoek'. 

Eindpunt van deze mooie tocht was de aula van 'Het 
Hooghuis', locatie STADION.  
Hier hadden we een gezellige afsluiting met de 
beëdiging van het nieuwe wijkraadslid Meral Ilgen 
door burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. 

Meral, van harte welkom en heel veel 
plezier en succes. 
Namens Wijkraad Oss-Zuid, 
Koos Keen, Voorzitter 

Nieuws vanuit Wijkraad Oss-Zuid 
door Koos Keen, voorzitter Wijkraad Oss-Zuid 

College van B&W en directie bezoeken Oss-Zuid 
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STATISTISCHE GEGEVENS OSS-ZUID 2015 
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Workshoppendag  
wederom een succes  

Zaterdag 6 juni 2015 werd voor de vierde keer een 
workshoppendag gehouden. Georganiseerd door 
Wijkstichting Oss-Zuid. 

12 workshops werden er aangeboden. 7 gingen niet 
door wegens te weinig aanmeldingen. Eén workshop 
werd helaas afgezegd. De 4 workshops die 
doorgingen, kenden in totaal 21 deelnemers.  
Wat minder deelnemers dan de voorgaande 
workshoppendag. We denken dat juni toch een 
'verkeerde' maand is om een workshoppendag te 
houden. 

De vier workshops waren: Chi Neng Qigong, 
Organize your mind, Zentangel en Schilderen.  
Voor Zentangel, het creatief patroon tekenen, waren 
er zoveel inschrijvingen dat we een aantal personen 
moesten teleurstellen. Zij konden niet meedoen, 
zowel de ochtend als de middag was vol. 

De deelnemers waren zeer enthousiast over het 
gebodene. Ook de verzorgers van de workshops 
waren enthousiast. 

GEVRAAGD  – GEZOCHT 
In 2016 organiseert  

Wijkstichting Oss-Zuid  
wederom een 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. 

Een datum voor een vijfde workshoppendag is nog 
niet geprikt, maar deze zal in het eerste kwartaal van 
2016 plaatsvinden. 
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door Anouk, buurtbewoonster  

De weersvoorspellingen waren heel verschillend. 
We waren bang dat het weer in het (zee)water ging 
vallen. Dus ik had even mijn buienradarapp 
geraadpleegd en ná 14.00 uur zou het gelukkig 
droog zijn. Manuel (partner) en Jaimy (kind, 3 jaar) 
gingen alvast vooruit, want die hadden wel zin in een 
feestje. Jax (kind, 1,5 jaar) sliep nog even zodat hij 
genoeg energie had om te klimmen en te springen.  
Toen Jax wakker was wandelden we samen naar 
het Zuiderpark. Daar had hij even niet zoveel lawaai, 
tenten en mensen verwacht. Hij keek zijn ogen uit en 
bleef het eerste half uur bij papa of mama op de 
arm. Jaimy was overal en nergens, niet bij te 
houden! Als één van de kleinsten zat hij op de 
stormbaan. Geweldig! Toen Jax éénmaal gewend 
was, was hij niet weg te slaan bij het springkussen 
en vooral niet toen hij de glijbaan erin ontdekte.  

Ik had daardoor de handen vrij en ik liet me mooi 
maken door Jolanda, de schminkster. Ik gaf haar de 
vrije hand en ik werd een mix van vlinder, prinses en 
clown. Jax kwam ook even kijken en riep meteen 
met zijn kleine woordenschat: 'mama mooi!' Dus Jax 
wilde ook geschminckt worden. Ik was ondertussen 
met mijn petekind Luna (4 jaar) aan een vouwcursus 
begonnen (van een roze papiertje een vogel 
maken). Ondertussen werd mij gevraagd voor welke 
voetbalclub Manuel was en ik antwoordde duidelijk 
'Ajax'. Toen zag ik Jax die rood en wit geschilderd 
was met grote letters 'PSV' op zijn hoofdje. Helaas 
zag zijn vader dit en hij rende met Jax naar huis om 
het eraf te halen.  
Helaas kwam er een eind aan deze gezellige dag. 
Veel te vroeg, vonden wij, want zelfs tijdens het 
opruimen zag Jax kans om in een bus te springen 
en daar achter het stuur te spelen. Dit zagen andere 
kinderen ook en binnen een paar seconden zat de 
bus vol met kinderen en werd de dag afgesloten met 
een oorverdovend getoeter! 

Foto's van Zuid aan Zee staan op de website van 
Wijkstichting Oss-Zuid: www.ws-oss-zuid.nl   

Zuid aan Zee 2015 Bericht van de 
Wijkstichting  
door Linda van Putten,  
secretaris Wijkstichting Oss-Zuid 

Met ingang van 1 juli 2015 heeft er binnen de 
Wijkstichting een bestuurswisseling plaatsgevonden. 

André van den Boogaard is gestopt als voorzitter en 
Steef de Graauw heeft het voorzitterschap 
overgenomen. Wil Panneman is vice-voorzitter 
geworden. 

Wij danken André voor het jaren voorzitten van de 
vergaderingen van de wijkstichting en commissies 
(kerstmarkt, workshoppendag), raad, daad en 
ondersteuning tijdens buitenspeeldagen, recepties 
en vele andere zaken. André, het ga je goed! 

Nieuwe voorzitter 
Wijkstichting Oss-
Zuid stelt zich voor 
Ik ben Steef de Grauw, sinds 
16 juni benoemd tot voorzitter van 
Wijkstichting Oss-Zuid.  
Ik zal proberen – want alleen lukt dat natuurlijk niet – 
om met het bestuur samen zoveel mogelijk oor voor 
de wijk te hebben. 
Wat de activiteiten betreft, zal ik proberen de lijn van 
André voort te zetten. Ik hoop het werk voort te 
kunnen zetten waar wij mee bezig waren. 
Tevens zullen wij, zoveel als in ons vermogen ligt, 
de mensen helpen en adviseren. Ook gaan we 
proberen de banden met de buurtverenigingen te 
verbeteren en de contacten vast te houden. 

We hopen hier met jullie samen aan te kunnen 
bouwen, zodat we met plezier in onze wijk de 
activiteiten met z'n allen kunnen voortzetten. 

Tot een prettige samenwerking! 

André, hartelijk bedankt voor je 
inzet en enthousiasme 

We wensen jou voor de toekomst, 
samen met Ria, veel geluk en 

gezondheid  

Redactie Zuiderpost 
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door Carlijn Albers 

Op zondag 12 juli werd voor de zesde keer 
de manifestatie Zuid aan Zee gehouden in 
het Zuiderpark aan de Trompstraat. Ook 
omdat het weer redelijk mee zat, is het 
weer een geslaagd evenement geworden.  
Voor de kleintjes was er een 
kasteelluchtkussen en de wat groteren 
konden zich vermaken op een luchtkussen 
in de vorm van een stormbaan. De grabbelton was 
een groot succes.  
Ook was er een heus beachvoetbaltoernooi. Nog 
meer sensatie was te beleven op de bungee-
trampoline.  
Wie dat wilde, kon zich in de tent laten schminken of 
een mooi origami-vouwwerkje maken. Zelfs de 
scoutinggroep was aanwezig met een zelfgebouwde 
informatiestand. En wie honger of dorst had, hoefde 
maar naar de frietwagen of de bar te stappen om 
van wat lekkers voorzien te worden.  
Een compliment aan alle organisatoren en helpers 
voor deze mooie en gezellige dag! We kijken al weer 
uit naar de volgende Zuid aan Zee! 

een impressie in woord en beeld 

door Marga, buurtbewoonster  

's Morgens om acht uur stond ik klaar voor 'Zuid aan 
Zee', een spel- en doedag. De bus van 
BrabantWonen stond al klaar om koffie en thee te 
kunnen zetten. Dat heb ik verzorgd. Iedereen had 
hier op de vroege morgen al wel trek in. Daarna 
gingen we de tent opbouwen en de tafels en stoelen 
klaar zetten. 'Josina Bloemensierkunst' had voor 
mooie plantjes voor op de tafels gezorgd. Dat zag er 

gezellig uit. Daarna hebben we de 
palmbomen op het veld geplaatst 
en aan de hekwerken bevestigd, de 
straat afgezet met hekken en 
nogmaals koffie en thee gezet en 
dit af en toe rondgebracht, want om 
12.00 uur ging het beginnen voor 
de kinderen en de volwassenen. Er 
waren onder andere luchtkussens, 
grabbelton, schmincken, voetbal, 

zwembadjes voor de kleintjes, muziek en een 
patatkraam. Alle kinderen 
kregen ranja en ijsjes; deze 
deelde ik uit.  

Uiteindelijk is het een 
geslaagde dag geweest. Ik 
kom zelf niet uit Brabant, 
maar ik vind dat jullie hier 
heel veel voor de kinderen 
over hebben. Echt geweldig, 
geen woorden voor! Bij deze 
bedankt!  
Ik kijk al uit naar het 
volgende evenement! 
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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 

OPROEP 

Hoi, ik \_n E^g[r.  

Ik zo_k __n l_uk m[[tj_ om ^ing_n m__ t_ 

on^_rn_m_n. Zo[ls t_rr[sj_, muzi_k luist_r_n, 

tv kijk_n of g_z_llig pr[t_n.  

Ik \_n z_lf 35. Ik zo_k i_m[n^ v[n[f 25.  

Ik h_\ z_lf __n li]ht_ v_rst[n^_lijk_ 

\_p_rking, m[[r i_m[n^ zon^_r \_p_rking, is 

ook g__n pro\l__m.  

Gro_t, E^g[r. 

Reacties via zuiderpostoss@gmail.com 

 Caviadag Oss Zondag 11 oktober 2015 
Galliërsweg 31n -5349 AT Oss - 10:00-16:00 uur 

Voor de eerste deelnemers en bezoekers zal er een goodiebag zijn, 
maar op=op 
Inschrijven voor de knuffelkeuring voor 1 oktober via � info@dieza.nl 

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

To do: 
– Knuffelkeuring 
– US-Teddykeuring  
 (alleen voor leden US-Teddy Club) 
– Fotostudio voor leuke foto van  
 jouw cavia('s) 
– Mini-lezing over Spelen met  
 cavia's Door Bernice Muntz 
– Knaagkrans en/of  
 knabbelmandje maken 
– Emmer Kruidenmix maken 
– Kleurwedstrijd voor de kids 

HOOFDSPONSOR 

Lunch & drinken: 
Er is GRATIS koffie, thee & 
aanmaak 
Voor frisdrank & snacks vragen 
we een kleine bijdrage 
De lunch wordt verzorgt 
door Puur en Eigen 
Dit gaat op bestelling 
i.v.m. de inkoop van de verse 
producten 
Er is een heerlijk Caviadag Menu 
voor deze dag samengesteld 

Stands: 
– Mozaïek Cavia's 
– Slaaplekkerzacht 
– Freubelfriends 
– Cavia Opvang Elst 
– Dierenarts Mariëlle van Zeijl 
– Verkoophoek (voor eigen  
 risico) 
– 

ER IS OOK PLAATS VOOR  

UW ADVERTENTIE  
IN DE VOLGENDE ZUIDERPOST 

voor meer informatie over  
afmetingen en tarieven: 

zuiderpostadvertenties@ws-oss-zuid.nl 

HET IS ECHT DE MOEITE WAARD! 
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Doodlopend blijft 
voorlopig doodlopend 
door Henny Dekker 

In de vorige wijkkrant hebben wij uw aandacht 
gevraagd voor de doodlopende stoep in de 
Gasstraat. Juist op de plek waar een fatsoenlijk 
trottoir onmisbaar is voor de bereikbaarheid van het 
centrale station van Oss voor voetgangers. 
De wijkraad heeft het college van B&W om 
opheldering gevraagd, maar het antwoord van het 
college is teleurstellend. 

'Daarmee accepteert de gemeente de situatie dat 
over een klein deel van de Gasstraat een 
dubbelfunctie ontstaat voor het gebruik van het 
fietspad door fietsers en voetgangers. Voor 
voetgangers van en naar het station is een 
alternatieve route voorhanden via de Spoorlaan.' 

Er was geen plek en dat is het dan. De ambtenaar 
die dit antwoord heeft verzonnen, moet maar eens 
een keer de wereld niet vanuit zijn auto, maar als 
voetganger bekijken. Er worden voortuintjes voor 
mindere zaken onteigend. Maar hier wil of durft de 
gemeente een belangrijk bouwbedrijf niet te 
bewegen om afstand te doen van een strookje grond 
van drie bij vijftig meter! 
Over de kruising Molenstraat/Gasstraat met het 
fietspad dat richting de stad een wel erg vreemde 
knik maakt, heeft de wijkraad nog steeds geen 
antwoord gekregen... 

Hoogste punt bereikt 
clubhuis s.v. TOP  
Op donderdag 23 juli jl. bereikte de bouw van het 
nieuwe clubhuis van s.v. TOP het hoogste punt. 
Reden voor een feestje 
en om dat te vieren 
hees wethouder Kees 
van Geffen, samen met 
voorzitter Frans Boon 
en enkele jeugdleden, 
op de bouwplaats op 
de Talentencampus de 
vlag in de top. Het 
langwerpige clubhuis 
bevindt zich aan de achterzijde van het Frans 
Heesen Stadion en het is de bedoeling dat het 
clubhuis eind dit jaar feestelijk wordt geopend.  

K26 Atelierroute 
Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het 
Atelier van Annet Teunissen aan de Wethouder van 
Eschstraat 278 tijdens de K26 Atelierroute geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur. Naast haar schilderijen en 
objecten is er ook een dia presentatie van Annet te 
zien, die zij maakte tijdens de sloop van Ziekenhuis 
Bernhoven.Vrij entree en iedereen is welkom om 
ook nog eens een van de 
schilderijen van Annet een half  
jaar gratis te lenen! 
Zie ook www.annetteunissen.nl 
Meer info over de Atelierroute vindt 
u op www.k26.nl 

BOUW KUNSTWERK VAN 
SNOEIAFVAL IN OSS-ZUID 
Bron: www.bd.nl 

Het is de bedoeling dat in onze wijk – in de maand 
november – gestart wordt met de bouw van een 
kunstwerk, gemaakt van snoeiafval. Het kunstwerk 
heeft de vorm van een herfstblad en is een ontwerp 
van de heer Jan van Dijk. Het herfstblad komt op het 
hellende grasveld aan de Bremlaan (bij de 
Hazenakker).  
'De herfst is een teken van nieuw leven. Eerst 
sterven de bladeren af, maar er komt iets nieuws 
voor terug,' aldus de heer Van Dijk. Zijn kunstwerk 
loopt van 60 tot 90 centimeter in de hoogte, de 
lengte bedraagt ongeveer 12 meter.  
Om het kunstwerk te maken zijn de handen van de 
buurtbewoners nodig. Deze zullen nog worden 
benaderd. Het kunstwerk blijft staan, zolang het niet 
rot, vernield wordt of aftakelt.  
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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 

 

 

Voor het 
voetlicht…  

Nieuwe 
beheerder 
Kortfoort 

door Jolanda van Turnhout 

Sinds 1 juni 2015 is er een 
nieuwe beheerder werkzaam in 
Buurtcentrum Kortfoort, die wij in 
deze rubriek graag aan u 
voorstellen. Theo van der Steen 
heeft als interim-beheerder de 
werkzaamheden van André van 
den Boogaard overgenomen en met steun van het 
bestuur probeert hij alles zo goed mogelijk draaiende 
te houden.  

In september 2014 is Theo als ondersteunend 
bestuurslid toegetreden tot het bestuur van de Stichting 
Buurtcentrum Kortfoort en al vanaf het begin verrichtte 
hij werkzaamheden als assistent-beheerder om André 
te ontlasten en klusjes op te knappen. Voor een aantal 
lezers is hij vast geen onbekende, want sinds 2011 
werkt Theo als vrijwilliger achter de bar tijdens de  
NAH-avonden. Deze café-avonden worden eenmaal in 
de 2 weken georganiseerd voor mensen met een niet-
aangeboren hersenafwijking. Sinds anderhalf jaar 
echter werkt Theo niet meer als vrijwilliger achter de 
bar tijdens de NAH-avonden, maar verricht hij deze 
werkzaamheden vanaf 2012 als vrijwilliger voor de 
Stichting. 

Een van de organisaties die veelvuldig gebruikmaakt 
van de ruimte in het buurtcentrum, is de 
Ouderenvereniging, waarvan de biljartvereniging weer 
een onderdeel is. Omdat Theo lid is van deze 
biljartvereniging, is de lijn tussen de 
Ouderenvereniging en het bestuur kort, wat als 
voordeel heeft dat sommige zaken snel kunnen worden 
geregeld.  

Het takenpakket van Theo omvat het onderhouden van 
contacten met de huurders en de gemeente, 
agendabeheer en planning personeel. 1x per maand 
vergadert het bestuur van de Stichting. Vragen c.q. 
problemen kunnen via e-mail bij de Stichting worden 
gemeld via � beheerder@buurthuiskortfoort.nl.  

Wist u overigens dat er op woensdagavonden van 
19.00-22.30 uur standaard een inloopavond voor 50-
plussers wordt gehouden in het buurtcentrum? 
Op deze avonden kan o.a. worden gebiljart, gekaart en 
gedart. Een grotere toeloop voor deze activiteit zou 
meer dan welkom zijn. Voor vragen en/of opmerkingen 
kan eveneens bovenstaand e-mailadres worden 
gebruikt of � 06-10198850. 
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Natuur in Oss-Zuid  
Muurbloempjes 
door Henny Dekker 

Onze wijk heeft bijzondere natuurpareltjes.  
We nemen u mee op zoek naar bijzondere planten 
en dieren in de wijk. Deze keer zijn dit planten op 
tuinmuurtjes. 
Muurplanten zijn van oorsprong rotsplanten.  
In Oss-Zuid zijn een aantal tuinmuurtjes begroeid 
met muurvaren, muurleeuwenbek en de vrij 
zeldzame steenbreekvaren. Niet elke plant op een 
muurtje is een echte muurplant. Ook muurpeper 
(een vetplantje dat ook op platte daken voorkomt), 
berkenboompjes en lavendel zijn op de muurtjes van 
Oss-Zuid te vinden. 

De muren van huizen zijn 
droog en stevig gebouwd. 
Zaden en sporen van 
planten hebben geen schijn 
van kans om er te kiemen. 
De moderne speciesoorten, 
zoals Portland-cement, zijn 
veel harder en minder 
poreus, zodat de vestiging 
van muurplanten wordt 

bemoeilijkt. Bij de tuinmuurtjes in onze wijk is dat wel 
eens anders. Onder invloed van wind, regen en 
sterke schommelingen in temperatuur ontstaan in 
muren kleine barsten en scheurtjes. De stenen en 
voegen worden geleidelijk poreus en korrelig. In de 
spleten en poriën worden zo op den duur minieme 
bodemlaagjes gevormd. 
Muurleeuwenbek is een 
uitbundig bloeiend plantje. 
De muurleeuwenbek komt 
regelmatig voor op oude 
muren, maar bijvoorbeeld 
ook aan de voet van muren 
en soms tussen de tegels. 

De eerste planten die we op een kale tuinmuur 
kunnen verwachten zijn muurvaren en 
muurleeuwenbek. Het eindstadium van zo'n reeks is 
een muur die begroeid is met talrijke mossen, 
varens en zaadplanten. Wat de laatstgenoemde 
groep betreft zijn zelfs struiken en bomen niet 
uitgesloten. Wie een uitbundige muurbegroeiing wil 
zien kan het beste bij Demen het pontje over de 
Maas  nemen. Midden in het oude stadje Batenburg 
staat de mooiste kasteelruïne van Nederland! 

De steenbreekvaren is een 
klein, altijd groen varentje. 
Komt veel voor op de kades 
van de grachtengordel van 
Amsterdam, maar is ook in de 
Floraliastraat te bewonderen. 

Jongerenwerk op straat 
door Anita van Erp, sociaal werker Vivaan 

Lekker buiten spelen en bewegen dat kan weer 
vanaf donderdag 10 september! Vanaf dan staan we 
iedere donderdag in het Zuiderpark (Hoek 
Industrielaan/Trompstraat) van 15.00 tot 16.00 uur.  

De activiteit met de Buzz wordt mogelijk gemaakt 
door vrijwilligers uit de wijk, stagiaires sport/
bewegen en professionals.  
Wanneer u het leuk vindt om te begeleiden bij sport 
en spel kunt u zich aanmelden bij 
� anita.van.erp@vivaan.nl 

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

Burendag 26 september 2015 

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je 
samen viert met je buren en de buurt in het vierde 
weekend van september. Het is een dag waarop je 
gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets 
goed doen voor elkaar en de buurt. Het jaar 2015 is 
een bijzonder jaar. Burendag bestaat namelijk 
10 jaar en dat mag gevierd worden.  

Dit is uw moment om samen met de buurt een mooi 
jubileumfeest op te zetten. Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds ondersteunen u daar graag in. Als 
buurt kun je een aanvraag tot € 450 indienen bij het 
Oranje Fonds om uw Burendagplan te kunnen 
uitvoeren. Dit jaar is het mogelijk om geld aan te 
vragen bij het Oranje Fonds wanneer je Burendag 
op 25, 26 of 27 september viert.  

De voorwaarden voor het 
aanvragen van een financiële 
bijdrage zijn te vinden op 
www.burendag.nl.  
Nog niet aangevraagd, doe 
dit dan nog snel!! 

De muurvaren is de 
meest voorkomende 
varen op tuinmuurtjes. 
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IN KORT BESTEK 
Naar de gemeente? Maak altijd 
een afspraak! � 14 0412,  
8.30-17.00 uur (ma t/m vr).  

Meld een vrijwilliger aan voor een Gouden 
Oogappel  via www.oss.nl/goudenoogappel of 
� goudenoogappel@oss.nl. Geef duidelijk aan 
om wie het gaat. En vooral, waarom deze 
persoon een oogappel verdient.  
Weet u plekken in de gemeente Oss waar mogelijk 
munitie of ander explosief materiaal  uit de Tweede 
Wereldoorlog achtergebleven is? Denk hierbij aan 
oorlogstuig, gedumpte munitie of vliegtuigwrakken. 
Geef dat door aan: de heer J. Janssen,  
� 06-11623124, � j.janssen@oss.nl of de heer 
Van den Brandhof van Onderzoeksbureau AVG, 
� 06-29086549, � wvandenbrandhof@avg.eu.  

Wilt u als senior op een leuke manier – alleen, met 
bekenden, uw vereniging, club of organisatie – uw 
kennis van verkeer testen? Speel dan mee met de 
VVN online verkeersquiz . Die kan gespeeld 
worden tot en met 30 september 2015. Hebt u 
vragen of wilt u meedoen? 
� steunpuntbrabant@vvn.nl of � (013) - 5110190.  
Meer informatie? Kijk op www.wegwijsinbrabant.nl. 

Rommelmarkt  
Bijzonder Aktief houdt weer een rommelmarkt op 
zondag 6 september vanaf 10.00 uur bij Kwalitaria 
't Krinkelhoekje. De opbrengst van de rommelmarkt 
is ten bate van de stichting.  
Als u nog oude spullen hebt, dan graag bewaren. 
Afgeven is mogelijk in de eerste week van 
september op het adres: Kwalitaria 't Krinkelhoekje, 
Vierhoeksingel 5.  
Zowel deelnemers als vrijwilligers kunnen zich 
aanmelden om mee te doen bij de verkoop van de 
spullen. Aanmelden bij: Yvonne Loeffen.  

 

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

Nog vrije plaatsen bij 
(stoel)yogagroepen voor 
55-plussers! 

Dinsdag t/m vrijdag in Ontmoetingscentrum De 
Binnenstad en Steunpunt de Brink, € 65,- per termijn 
(= 15 bijeenkomsten) , � 653240 of www.rigom.nl. 

OPWARMERS GEZOCHT voor Maaltijdservice om 

een dag in de week tussen 12.00 en 13.00 uur 
mensen thuis te ondersteunen bij het opwarmen van 
de maaltijd. � 653234 of www.rigom.nl.  

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 aanloop naar de sponsortocht 
2bike4alzheimer  en om extra 
sponsorgeld te genereren voor de 

5 BrabantZorg-teams wordt er zaterdag 29 augustus 
een spinningmarathon georganiseerd samen met 
Fitland, Obrechtstraat 15, 11.00-19.00 uur . Per uur 
spinning sponsort men 8 euro. Niet spinnen, maar 
wel graag iets bijdragen? Doneren kan via : http://
www.2bike4alzheimer.inactievooralzheimer.nl/
doneren?rt=4&ri=31 De donaties worden verdeeld 
over de 5 deelnemende teams. 

In samenwerking met vele 
sportaanbieders biedt het SEC ook 
aankomend schooljaar (natuurlijk) weer 
sportieve cursussen aan: Try Out 
Sports! In de week van 31 augustus 

krijgen alle gezinsoudsten in groep 1 t/m 8 een 
poster met daarop het gehele sportaanbod. 
Inschrijven voor een cursus is pas mogelijk vanaf 
woensdag 16 september 07.00 uur. Like de 
facebookpagina: www.facebook.com/tryoutsports.  

Vanaf het seizoen 2015-2016 biedt de 
Osse Bridge Club OBC startende 
bridgers aan om de proef op de som te 
nemen en tegen een gereduceerd tarief 
aspirant-lid te worden in 2015 van 

september tot eind december.  
Heb je belangstelling of vragen, neem dan contact 
op met Mieke de Waele (voorzitter OBC), 
� dewaelemieke@gmail.com of � 625815 of  
06-51354798. 

Kraamspullen over? Red een 
leven!  Stichting Baby Hope zamelt 
kraammaterialen in voor 

kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en 
Oost-Europa. Het inzamelpunt in Oss is bij Tina van 
Doorn, Gulden Huis 11, 5346 VN OSS. Overige 
inzamelpunten en meer informatie is te vinden op 
www.stichtingbabyhope.org. 

Eén keer per maand, behalve in juli en 
augustus, organiseert stichting AktieFix 
een logeerweekend voor een vaste groep 
kinderen/jongeren met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking in de leeftijd 

van 7 tot 18 jaar en woonachtig in de regio  
Nijmegen-Den Bosch. De weekenden worden 
gehouden in Lithoijen (gemeente Oss), in het 
dorpshuis Avanti. Een aantal kinderen bereikt 
komend seizoen de leeftijd van 18 jaar. Zij nemen 
afscheid. Er komt dus plaats vrij voor nieuwe leden! 
Meer informatie kunt u vinden op www.aktiefix.nl.  
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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. 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. 

Helpende Handen Oss doen graag 
iets voor andere Ossenaren die het 
financieel moeilijk hebben, maar 
net buiten alle regelingen vallen of 
voor wie iets extra's niet mogelijk 
is. Kortom, voor iedereen die het 

financieel niet zo makkelijk heeft. Wilt u graag 
gebruik maken van de Helpende Handen Oss? 
Heeft u speelgoed of kleding voor ons? Of wilt u ons 
op een andere manier sponsoren? Dan kunnen we 
nog meer leuke dingen organiseren zoals een 
voorjaar/zomer/herfst/winter-activiteit. Meer info:
�  helpendehandenoss@gmail.com of Facebook 
Helpende Handen Oss. 

Nieuwe sleepboot sleept 
Waterscoutinggroep Dorus 
Rijkers  naar de toekomst.  
De sleepboot is gedoopt door 
wethouder Kees van Geffen 
(sport/verenigingen/onderwijs) 
samen met twee jeugdleden en 
kreeg de naam 'Ferox', de 

Latijnse term voor 'woest'.  
Meer info: www.dorusrijkersgroep.nl.  

Vanaf deze week kan iedereen 
via crowdsourcing (vele handen 
maken licht werk) helpen met 

het digitaal doorzoekbaar maken van Brabantse 
notarisakten die ouder zijn dan 75 jaar. Een pittige, 
maar afwisselende klus. Als het project klaar is, 
vormt de database met notarisakten daarom een 
prachtig startpunt voor historisch onderzoek. Via de 
website www.velehanden.nl kan iedereen die dat wil 
online meehelpen, waar en wanneer het je uitkomt.  
Wil je ons helpen met het digitaal toegankelijk 
maken van de notariële archieven? Stuur dan een e-
mail naar velehanden@bhic.nl. 

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 
heeft een nieuwe aanwinst online ‘De auto van m’n 
opa’  (http://deautovanmnopa.nl), een website over 
de bezitters van motoren en auto’s in Noord-Brabant 
tussen 1906 en 1951, met al de verhalen en beelden 
die daarbij horen: over avontuurlijke motorrijders, 
ondernemende automobilisten, vrouwen achter het 
stuur, oma in het zijspan, aparte modellen en nog 
veel meer. Hoe gemotoriseerd was jouw opa? Dus 
duik in je eigen familiealbums en kijk of daar foto’s 
van auto’s of motoren in zitten van vóór 1951. Stuur 
ze op, mét het verhaal van de auto van je opa! Dat 
kan via de website ‘De auto van m’n opa’. 

 Handige Apps: 
Peerby Alles binnen handbereik! 
Benieuwd wat jouw buren 
allemaal delen? Download de 
Peerby app en leen alles wat je 
nodig hebt van mensen in de 

buurt. Waarom kopen als je kan lenen? 

SnappCar Auto huren bij 
de buren. De SnappApp 
laat op de kaart zien waar 
auto's in de buurt 

beschikbaar zijn. Bij Snappcar kun je op 
elk moment en waar dan ook besluiten 

dat je een auto nodig hebt. 

Brabants Dagblad Voor het 
laatste landelijke, internationale 

en regionale nieuws. 

 
 

Buiten Beter Wie op straat of in 
de buurt een probleem ziet, zoals 
bijvoorbeeld zwerfafval of kapotte 
bestrating kan dit met behulp van 

de app gemakkelijk mobiel melden bij de 
gemeente. Binnen vier stappen kunnen 
locatie en probleem gemeld worden, 

eventueel aangevuld met een foto.  

WeHelpen Met de app van 
WeHelpen ben je altijd en overal 
op de hoogte van wie er in je 

omgeving hulp kan gebruiken. 
Boodschappen doen, de tuin harken of 
de hond uitlaten voor de buurvrouw? Iets 
doen voor een ander is met de app van 

WeHelpen zo geregeld. 

 
 

Buurtwerk Vraag en aanbod 
van buurtbewoners gemakkelijk 
bij elkaar brengen. Lukt het even 
niet om boodschappen te doen? 

Kunt u uw hondje vandaag niet uitlaten? 
Lijkt het u gezellig om samen erop uit te 
gaan? Met de Buurtwerk app brengen 
wij mensen samen die praktische hulp 
nodig hebben, die hulp willen bieden of 

gewoon samen iets willen ondernemen. 

Kliknieuws Of je nu thuis 
aan de keukentafel zit, 
onderweg bent of pauze 
neemt op je werk; met 
Kliknieuws ben je overal op 
de hoogte van het laatste 

lokale nieuws.  
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 Titus Brandsmaparochie 
 Oude Molenstraat 8 
 5342GC Oss 

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

 
VORMSEL! VORMSEL!! VORMSEL!!!  
Eind november zal in onze parochie weer het 
Vormsel worden toegediend aan kinderen uit 
groep 8. Als u en uw kind(eren) meer over het 
Vormsel en de voorbereiding willen weten, bent u 
van harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomst 
op maandag 7 september van 19.30-20.30 uur.  
Er is dan ook de mogelijkheid voor uw kind om zich 
in te schrijven voor het Vormsel.  
Deze avond wordt gehouden in de parochiezaal van 
de St. Jozefkerk. Schrijf deze datum vast in uw 
agenda! U bent met uw kind(eren) van harte 
welkom!  

PROGRAMMA 125 JAAR  KARMEL  IN OSS 
� 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.  

Zaterdag 9 mei 

Een gezellig dagje uit 

door A. Willemen, vrijwilligster 

Wat een drukte op deze zaterdagmorgen ! Eerst een 
paar dames met lijsten die een beetje zenuwachtig 
rondkijken want het gaat een drukke dag worden. 
Veel ouders zijn op de fiets met een kind achterop 
en soms fietsen de kinderen zelf ook al en worden 
de fietsjes veilig op slot gezet. Maar dan... komt er 
zelfs een echte grote bus  die stopt! Het lijkt wel een 
schoolreisje. 48 kinderen stappen in de bus en 
weten dat ze vandaag in Heesch naar de overdekte 
speelhal van Marvy's gaan, samen met 7 vrijwilligers 
van A.E.K. (Armoede en Effecten op Kinderen) 
onderdeel van PROTA, geholpen door nog enkele 
enthousiaste hulpkrachten. Deze kinderen gaan 
nooit op vakantie omdat ze uit een minima gezin 
komen en er geen geld is om een keer iets leuks te 
doen. De dag werd mede mogelijk gemaakt door 
sponsoring van de Kiwanisclub. Bij het naar huis 
gaan mochten de kinderen nog een verrassing 
uitzoeken en daarna ging het weer de bus in en... 
terug naar Oss, waar het thuisfront hen opwachtte. . 

Ik was een vrijwilligster, die moe maar heel voldaan 
thuis kwam, maar ook heel veel blijde 
kindergezichten en dankbare ouders heeft gezien.  

Sociëteit voor ouderen H. Sacrament 

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

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

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

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

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

Het Osse Inloophuis 
(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. 

 
Informatie en contact: 
� inloophuisoss@live.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; Meral Ilgen, Vogelkersstraat 1, 5342XP  Oss, � 06-18 19 02 34, � m.ilgen@live.nl 

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: Steef de Graauw, Karel Doormanstraat 16a, 5342TL Oss, � 854299/06-54707285, � voorzitter@ws-oss-zuid.nl  
Vice-voorzitter: Wil Panneman, Seringenhof 16, 5342CR Oss, � 637709/06-12910650, � wil@wjipanneman.nl 
Secretaris: Linda van Putten, Irenelaan 20, 5342EL, � 455940, � secretaris@ws-oss-zuid.nl  
Penningmeester: Jan de Munnik, Industrielaan 47, 5342EV Oss, � 622555, � penningmeester@ws-oss-zuid.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; 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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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 november 2015 

Kopijsluiting: 4 november 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 

Bestuurssamenstelling 
Voorzitter : Sylvia Boerboom,  
� voorzitter@buurthuiskortfoort.nl  
Secretaris :  
Jolien Panneman, Seringenhof 16, 5342CR Oss, 
� secretaris@buurthuiskortfoort.nl 
Penningmeester : Ron Klokgieters,  
� penningmeester@buurthuiskortfoort.nl  
Bestuurslid : Joke Kuitert  
Beheerder : Theo van der Steen, � 636310, b.g.g.  
� 06-10198850, � beheerder@buurthuiskortfoort.nl 

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/Volksdansen 
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 
09.00-12.00 Werelddansen/ 
 Volksdansen 
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 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) 


