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DE 
WIJKAGENT 
SCHRIJFT 

Beste wijkbewoners, 

Zo'n makkelijk geplaatste klacht uit wijken naar de 
politie toe is 'er staat hier hangjeugd'. Of wij als 
politie ze maar even weg gaan sturen. Nou vinden 
wij als wijkagenten dat we in Oss-Zuid een best 
hoog serviceniveau naar de wijkbewoners hebben, 
maar wat we zeker niet zijn is 'wegstuurpolitie'. 

Wat is nu eigenlijk hangjeugd? De maatschappij is 
veranderd, de jeugd dus ook. Jeugdigen willen 
graag met leeftijdgenoten hun eigen ding doen. 
Gebruik van social media en mobiele telefoons is 
daar onderdeel van. Ook het bij elkaar verblijven op 
een plek buiten hoort daarbij. Die plek buiten is over 
het algemeen in een woonwijk. Een gebouw met een 
openbaar te gebruiken wifi-netwerk doet het ook 
altijd goed bij de jeugd om daar in de buurt te 
verblijven.  

Zolang ze dan maar bij d'n buurman voor de deur 
staan en niet bij mijzelf, dan vinden we het als 
wijkbewoners vaak wel goed zo.  

Het ervaren van 
overlast is voor velen 
ook verschillend. 
Iemand die van rust 
houdt of zelf geen 
kinderen heeft, zal een 
groep jongeren met 

een mp3-speler aan in de straat sneller hinderlijk 
vinden dan iemand met pubers in het gezin. 

Wij geven vaak het advies aan wijkbewoners die 
klagen over 'hangjeugd' om er gewoon als 
wijkbewoner heen te gaan en een gesprek aan te 
knopen. Het gros van de jeugd wil namelijk alleen 
maar met vrienden buiten rondhangen. Vaak krijgen 
we daarna verbaasde reacties terug. Het viel 
allemaal wel mee en de jeugd bleek gewoon jeugd 
uit de eigen wijk te zijn die aanspreekbaar was. 

Is er echter wel een vervelende groep (vaak uit een 
andere wijk) in de wijk actief, dan mag u een beroep 
op ons doen. Samen met jongerenwerkers en 
mensen van de gemeente pakken we dit aan.  

En als ouder(s) mag u ook best eens aan uw kroost 
vragen wat ze die avond buitenshuis gedaan 
hebben. 

De wijkagenten, 
Ben en Niels 

Levende Kerststal Scouting 
Titus Brandsma Oss 2015  
Zoals elk jaar tijdens de Kerstdagen organiseert de 
Osse Scoutinggroep Titus Brandsma een levende 
Kerststal, dit jaar op zondag 20 december. Ook dit 
jaar wordt er weer volop aan gewerkt om onze 
boerderij tot een gezellige en warme Kerststal om te 
toveren.  
Gasten, omwonenden en andere geïnteresseerden 
zijn welkom tussen 12:00 en 17:00 uur aan de 
Industrielaan 57 te Oss. De toegang tot de Kerststal 
is gratis.  

Tijdens de Kerststal zijn jeugdleden en leiding van 
onze scoutinggroep betrokken bij de verschillende 
activiteiten. In de levende Kerststal zult u onder 
andere Jozef, Maria en een pasgeboren kindje 
Jezus tegenkomen. Hiernaast zullen de schapen, 
herders en de ezel de wacht houden over het 
kindeke. Ieder uur worden de menselijke 
personages afgewisseld door andere jeugdleden. 
Buiten houdt een levensechte kameel de wacht. 
Hierop kan een ritje gemaakt worden.  

Bij binnenkomst van de Kerststal kunt u tegen 
betaling muntjes kopen waarmee u onder andere 
warme glühwein, verse appeltaart en chocomel kunt 
kopen. Ook verschillende activiteiten kunnen 
middels deze muntjes gedaan worden. De opbrengst 
van de levende Kerststal komt ten goede aan de 
Scoutinggroep.  

Namens Scouting Titus Brandsma wensen we u 
alvast prettige feestdagen 
en hopelijk tot ziens op zondag 
20 december! 

Titus Brandsmagroep, 
www.titusbrandsmagroep.org, 
Twitter: @titus_oss 
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 Doe mee met de 
Kerstmarkt! 

Wilt u een kraam huren voor 
de Kerstmarkt (voor uitsluitend 
Kerstgerelateerde c.q. cadeau-
artikelen)? 

Of heeft u een hobby/talent en 
u wilt dit graag laten zien 
tijdens de Kerstmarkt? 
Meldt u zich dan aan!  

Neem contact op met 
Jacqueline Eekels,  
� 06-22335529 of  
� jacqueline.eekels@ziggo.nl. 

Wij zien u dan graag op de 
Kerstmarkt!  
Tot 12 december! 

Ook deze keer is Muzelinck weer aanwezig met een 
activiteit op de Kerstmarkt Oss-Zuid. Met z'n allen 
maken we een buurtkunstwerk! Doe mee, denk mee. 

Onder deskundige leiding van keramiek kunstenares 
Susanne Silvertant kun je tijdens de Kerstmarkt een 
reliëf maken van klei met als thema: 
'Onderwaterwereld'. 

Op een plak klei kun je met stukjes 
klei vissen, koralen en andere 
schatten van de zeebodem vormen 
die ook nog eens gekleurd kunnen 
worden met kleurige kleislibs.  

De reliëfs worden gedroogd en gebakken. 
Alle kleiwerken samen gaan een exotisch 
onderwaterwereld buurtkunstwerk vormen.  
Maar waar?  
Heb je een leuk idee voor een plek in de buurt, laat 
het weten! 

We zien je graag op de Kerstmarkt Oss-Zuid 
op 12 december 2015 

Voor vragen en ideeën kun je contact 
opnemen met: 
Vera van Rooij, Cultuuraanjager, Muzelinck,  
� Vera.vanrooij@muzelinck.nl. 

BUURTCULTUUR OP KERSTMARKT OSS-ZUID 
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Nieuws vanuit Wijkraad Oss-Zuid 
door Ellen Bloks 

Buurtsport 
De Wijkraad is een driejarige samenwerking 
aangegaan met de gemeente Oss, BrabantWonen, 
Stichting Vivaan en het Sport Expertise Centrum (SEC) 
over Buurtsport. Met Buurtsport kun je kennismaken 
met allerlei verschillende sport- en spelvormen. Dit kan 
op speelvelden en op schoolpleinen en staat onder 
begeleiding van een professionele sportdocent vanuit 
het SEC. Balsporten, racketsporten, 
verdedigingssporten… het aanbod varieert per week 
en richt zich in principe op zowel kinderen als 
jongeren. Opgave voor 
Buurtsport is niet nodig. 
De activiteiten zijn gratis.  

De samenwerking is 
aangegaan om de 
leefbaarheid in de wijk en 
het stimuleren van 
participatie/saamhorigheid 

in de wijk te verhogen. Met sport en  
spel kunnen deze doelen bereikt  
worden.  

Elke vrijdag van 14.15 tot 15.15 uur vindt Buurtsport 
plaats op het schoolplein van basisschool Pius X. 
Nagegaan wordt of in de wijk meer behoefte is aan 
sport en bewegen. Eventuele andere locaties kunnen 
zijn: Zuiderpark, speeltuinen Asterstraat, Rozenstraat 
en Tulpstraat. Buurtsport wil later ook aansluiten bij 
initiatieven die er al zijn.  

Op vrijdag 13 november 2015 heeft de 'officiële 
aftrap' van Buurtsport plaatsgevonden bij 
basisschool Pius X.  

Voor meer informatie over Buurtsport kan 
contact worden opgenomen met Joyce van 
Orsouw van het SEC via � 631039 of  
� joyce@sportinoss.nl.  
Informatie vindt u ook op www.sportinoss.nl.  

Een nieuwe fietsstraat: Industrielaan – Titus Brandsmalaan 
door Henny Dekker 

Op dit moment zijn er vergevorderde plannen voor een nieuwe fietsstraat. De fietsstraat gaat vanaf 

de Mondriaanlaan via de Titus Brandsmalaan en de Industrielaan richting Kantsingel en Gasstraat. 
Hieronder ziet u het ontwerp van deze fietsstraat. 

Het is een goede zaak om op duidelijk gemarkeerde 
wegen fietsers de ruimte te geven. Vooral van en 
naar de middelbare scholen is een veilige fietsroute 
belangrijk. Veel kinderen zijn als brugpieper voor het 
eerst een zelfstandige verkeersdeelnemer op de 
fiets. Helaas doet de nieuwe generatie 
achterbankzitters dan pas ervaring op in het verkeer. 

Bovendien ontwikkelen met name jongens op die 
leeftijd een gedrag, waarbij ze wel eens risico's 
opzoeken. Dat is van alle tijden. Helaas is bij een 
botsing tussen gemotoriseerd verkeer en een fiets 
de fietser de kwetsbare partij. 

 

De Wijkraad Oss-Zuid 
maakt zich zorgen over de 
veiligheid van deze 
fietsstraat bij de kruising 
met de Nieuwe 
Hescheweg. Auto's willen 
daar nog wel eens harder 
rijden dan toegestaan. 
Natuurlijk is de Nieuwe 
Hescheweg een belangrijke 
ontsluitingsweg voor de 
stad. Ook rijdt hier de 
streekbus richting Heesch 
en Uden. 

De Wijkraad wil een slim ontwerp voor deze kruising, 
zodat er niet harder gereden wordt dan vijftig km per 
uur. Dat kan bijvoorbeeld door een wegversmalling 
met extra hoge trottoirbanden. 

In de inspraak bij het ontwerpplan hebben 
verschillende buurtbewoners onafhankelijk van 
elkaar opgemerkt dat ze de zebrapaden graag willen 
behouden. De Wijkraad 
ondersteunt die wens. Voor de 
kinderen die van en naar de  
Pius X school lopen, is dit wel zo 
veilig! 
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Nieuws vanuit Wijkraad Oss-Zuid 

Wijkraadsvergadering van 22 oktober 2015 
door Ellen Bloks 

Tijdens de wijkraadsvergadering van donderdag 22 oktober jl. zijn o.a. de volgende 
onderwerpen aan de orde geweest: 

Fietsstraat Mondriaanlaan – Titus Brandsmalaan – 
Industrielaan Zie artikel pagina 4. 

Wijkbus  
De nieuwe routes voor de wijkbus zijn vastgesteld. De 
startdatum voor de nieuwe routes is 1 december a.s. 
Er worden nog steeds chauffeurs gevraagd voor het 
besturen van de wijkbus. Bent u: in het bezit van 
rijbewijs B, bekend in Oss, communicatief en sociaal 
vaardig, zelfstandig en verantwoordelijk, een voorbeeld 
in het verkeer, dan is de gemeente op zoek naar u! 
Neemt u voor informatie contact op met Marscha van 
de Poppel (� m.van.de.poppel@oss.nl). 

Speeltuin Wethouder van Eschstraat 
Bewoners en gemeente hebben samen een 
plan gemaakt voor het opknappen van de 
speeltuin, gelegen achter de appartementen 
van de Wethouder van Eschstraat en de 
woningen in de Ridderstraat, met een financiële 
bijdrage van de Wijkraad. Start 16 november.  

Woninginbraken Oss-Zuid 
Woninginbraak kan een grote impact hebben op het 
gevoel van veiligheid. Er zijn vreemden in het huis 
geweest, ze hebben aan eigendommen gezeten en 
waarschijnlijk waardevolle spullen meegenomen.  
De politie geeft aan dat het aantal woninginbraken is 
gestegen ten opzichte van het jaar 2014. Voornamelijk 
overdag worden inbraken gepleegd. In het verleden 
heeft de politie diverse acties georganiseerd om 

bewoners bewust te maken van de 
insluipingsmogelijkheden. De politie roept nu bewoners 
op om ideeën aan te dragen voor soortgelijke acties, 
die wel door de bewoners zelf dienen te worden 

georganiseerd met medewerking van politie 
(en gemeente). Samen kunnen we heel veel! 
Denk mee! Heeft u ideeën? Neemt u dan 
contact op met de wijkagenten van Oss-Zuid: 
Ben Post (� ben.post@politie.nl) of Niels de 
Lange (� niels.de.lange@politie.nl).  

Hondenbeleid Oss-Zuid 
De heer Stubenitsky, aanspreekpunt voor de gemeente 
inzake hondenbeleid, geeft uitleg. Nadat op het 
oorspronkelijke plan veel weerstand kwam, is nieuw 
beleid ontwikkeld. Dit nieuwe beleid heeft een groot 
draagvlak, is mens- en diervriendelijk, duidelijk en 
effectief. Er is o.a. aandacht voor voldoende en 
strategisch gelegen losloopvelden, de bereikbaarheid 
en oppervlakte hiervan, het inrichten c.q. aantrekkelijk 
maken met gebruik van natuurlijke materialen (zand, 
boomstammen) en brede wandelpaden rond en door 
het veldje. In de maand november start de uitvoering.  

WIJKRAADSLID, IETS VOOR U?   

De Wijkraad is een overheidsinitiatief en bestaat uit 
zeven personen. De Wijkraad heeft als missie het 
verkleinen van de afstand tussen overheid en burger. 
De Wijkraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, 
actief bezig met alle zaken die het eigen territoriale 
gebied specifiek aangaan. Het gaat daarbij om zaken 
van leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn 
en beheer en inrichting van de openbare ruimte.  

Wijkraad Oss-Zuid is op zoek naar een kandidaat 
die het team wil versterken.  

Hebt u goede ideeën voor uw buurt. Wilt u 
meedenken over ontwikkelingen en de leefbaarheid in 
de wijk? Wilt u knelpunten bespreken en zoeken naar 
oplossingen?  
Dan is de Wijkraad misschien iets voor u!  

Heeft u belangstelling, meldt u zich dan aan bij de 
heer K. Keen, voorzitter Wijkraad Oss-Zuid,  
� 06-54756610, � kooskeen@live.nl.  

Beste wijkbewoners,  

Nadat ik enkele weken geleden wederom 
geïnstalleerd ben als bestuurslid van de Wijkraad  
Oss-Zuid, is mij gevraagd een woordje te doen, ter 
kennisgeving.  

Ik ben bijna 40 jaar woonachtig in deze mooiste wijk 
van Oss en woon hier dan ook met veel plezier.  
Tot 1,5 jaar geleden ben ik 6 jaar lid geweest van 
de Wijkraad, maar ben wegens o.a. privé-
omstandigheden gestopt met mijn activiteiten bij de 
toenmalige setting van de Wijkraad. Tussentijds heb ik 
mijn contacten met de leden voortgezet en op de 
achtergrond heb ik daar waar nodig en mogelijk was 
mijn steentje bijgedragen.  

Enige tijd geleden kwamen er nieuwe vacatures vrij, 
waarop men mij heeft benaderd, met de vraag of ik 
wilde overwegen om weer terug te komen. Dit heeft 
erin geresulteerd, dat ik enige weken geleden, na 
afloop van het bezoek van het College van B&W in 
onze wijk, geïnstalleerd ben door de Burgemeester.  

De Wijkraad is er voor de wijkbewoners en wij willen 
samen met u ervoor zorgen, dat de goede naam van 
onze wijk blijft voortbestaan. Dus mochten er zaken 
zijn, in welke vorm ook, welke betrekking hebben op 
de dagelijkse voortgang in de buurt, dan horen wij of 
zien wij u graag.  

Groetjes, Meral Ilgen  
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Burendag 2015 
door Wil Panneman 

Op 26 september jl. was het Burendag, het jaarlijks 
terugkerende feest dat samen met de buren of de 
buurt gevierd wordt. Ook in Oss-Zuid is in diverse 
buurten Burendag gevierd, bijvoorbeeld in de 
Zeeheldenbuurt, Floraliastraat en Ridderstraat.  

Burendag Ridderstraat 

Burendag Zeeheldenbuurt 1 

De bedoeling was dat dit jaar een groot feest 
georganiseerd zou worden. Ik zat daarom, samen 
met meer buurtgenoten, te wachten op de 
uitnodiging voor Burendag. Toen ik wat navraag had 
gedaan, bleek dat we dit jaar geen Burendag 
zouden vieren...! Dat kan dus niet!! 

Samen met buurtgenoot Rita wilde ik toch nog snel 
iets organiseren. Ook van Jacqueline en Willem 
hoorden we dat zij deze dag niet zomaar voorbij 
wilden laten gaan en al druk bezig waren iets te 
regelen. Met hulp van de Wijkraad (i.c. Jacqueline 
Eekels, die voor materiaal snel contact opnam met 
BrabantWonen en Stichting Vivaan) hadden we toch 
een leuke dag geregeld voor de buurtbewoners.  

We hadden een springkussen en een spelletjesbus 
voor de kinderen. We hadden leuke muziek van 
Willem en voor iedereen koffie, thee, bier, fris en een 
gezellig babbeltje. We hebben een superleuke dag 
gehad met mooi weer! 

Iedereen die ons geholpen heeft: dank jullie wel!  
Op naar het volgende feestje! 

Groetjes, Jolanda en Rita.  

Burendag Floraliastraat 
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Wijkstichting Oss-Zuid 

zoekt versterking 
door Wil Panneman 

De Wijkstichting is een organisatie van 
bewoners die zich inzet voor het verbeteren van het 
leefklimaat in de wijk. De Wijkstichting ondersteunt 
straat- en buurtgroepen bij het organiseren van hun 
activiteiten, o.a. met een financiële bijdrage, met 
raad en daad en met het uitlenen van diverse 
materialen.  

Daarnaast organiseert de Wijkstichting – in 
samenwerking met o.a. de Wijkraad, Stichting 
Vivaan en BrabantWonen – verschillende 
wijkactiviteiten, zoals de jaarlijkse Kerstmarkt, Zuid 
aan Zee en Broodje Zuid. Vier keer per jaar wordt, in 
samenwerking met de Wijkraad, de wijkkrant 
'Zuiderpost' uitgegeven met daarin de laatste 
nieuwtjes uit de wijk.  

Per 1 januari 2016 zoekt de Wijkstichting versterking 
voor het team. De Wijkstichting is op zoek naar een 
secretaris, een penningmeester en een lid. Heeft u 
interesse, meldt u zich dan aan. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de heer De Graauw,  
� 06-54707285, � voorzitter@ws-oss-zuid.nl.  

Kunstwerk bij de Hazenakker 
door Jan van Dijk 

Dit najaar wordt 
een kunstwerk 
gebouwd uit 
snoeihout bij de 
Hazenakker. Dit is 
een project van de 
gemeente Oss: 
'Kunst van 
snoeihout'. 
Door een aantal 
Osse kunstenaars 
zijn ontwerpen 
ingezonden, 
waarvan er 
2 uitgevoerd worden. 

Het kunstwerk van kunstenaar Jan van Dijk zal 
gerealiseerd worden bij de Hazenakker, op het 
grasveld van het schuinoplopend talud aan de 
zuidzijde. Het kunstwerk is een herfstblad, dat 
bestaat uit stammen/takken en heeft een afmeting 
van ca. 12 x 7,5 meter en de hoogte is ca. 80 cm. 

Van het snoeihout wordt weer een nieuwe 
natuurvorm gemaakt. In de herfst vallen de bladeren 
van de bomen. Dit is ook de aankondiging van nieuw 
leven. Het werk heet dan ook: 'Vernieuwing'. 

Het werk wordt gerealiseerd i.s.m. buurtbewoners, 
vrijwilligers. Ook zal er medewerking zijn van 
Landschapsbeheer Oss en Hooghuis. Door 
gezamenlijke inzet is het een project van en voor de 
buurt. 

Het uitdunnen van de bossen van Oss-Zuid zal 
± half november beginnen. De deelnemers zullen dit 
tijdig horen. 

De werkzaamheden bestaan uit het stammen/takken 
in het bos 
op maat 
zagen en in 
de 
container 
stapelen. 
Bij de 
Hazenakker 
wordt het 
'herfstblad' 
gebouwd. 

Wil jij ook meehelpen? 
Misschien een ochtend of middag? 

Meld je aan en stuur een bericht met je naam en 
telefoonnummer naar:  
Jan van Dijk, Kastanjelaan 31, � 631491, 
� jan.ine.vandijk@planet.nl. 

Beste bewoners van Oss-Zuid, 

Op woensdag 13 januari 2016 vindt de 
gezamenlijke nieuwjaarsreceptie plaats van 
Wijkraad, Wijkstichting en Beheerstichting 
Buurtcentrum Kortfoort. Graag heffen wij 
met u het glas op het nieuwe jaar. Wij 
nodigen u dan ook van harte uit voor een 
gezellige en informele nieuwjaarsborrel in 
Buurtcentrum Kortfoort, Floraliastraat 93 
te Oss. Vanaf 20.00 uur bent u van harte 
welkom. 

Wij hopen u op 13 januari 2016 te mogen 
begroeten! 

Wijkraad Oss-Zuid, 
Wijkstichting Oss-Zuid, 
Beheerstichting Buurtcentrum Kortfoort 
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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 kunt één keer komen, je kunt 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 

Vacature 
Beheerstichting 

Buurthuis Kortfoort 
zoekt op korte termijn 

een enthousiaste en betrokken 

 

Beheerder  
 

De werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

Contact onderhouden met (potentiële) 
huurders en leveranciers 

Bijhouden van activiteiten-/
verhuuragenda, digitaal en op papier 

Aansturen barpersoneel 

Klein onderhoud van het buurthuis en  
diverse andere voorkomende 

werkzaamheden 

Bijwonen van de maandelijkse 
bestuursvergadering van de 

beheerstichting 

 

Voor informatie kan contact 
opgenomen worden 

met 

Sylvia Boerboom (voorzitter),  
� 639867, 

� voorzitter@buurthuiskortfoort.nl 

of 

Theo van der Steen  
(beheerder ad interim), 

� 06-10198850,  
� beheerder@buurthuiskortfoort.nl 

Uitnodiging voor een Kerstdiner 

Bent u met Kerst veel alleen,  
dan willen wij u graag uitnodigen  

voor een Kerstdiner  
op zaterdagmiddag 19 december 

in het Zuidergebouw. 

 

 
 

De maaltijd wordt u aangeboden door  
Vivaan, een supermarkt, 

KBO Kortfoort en KBO St. Jozeph. 

Voor aanmelding en vragen kunt u contact 
opnemen met 

Leontine Jansen van Vivaan,  
� 06-14342859 of  

� leontine.jansen@vivaan.nl. 

Vindt u het ook leuk om te helpen bij het 
koken en tafeldekken? Graag! 
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Heeft u een vraag of probleem 
dat u alleen niet kunt 
oplossen?  
Het Sociaal Team zoekt 
samen met u naar een 
oplossing. U kunt dicht bij huis 
terecht met vragen of 
problemen op het gebied van 
wonen, zorg, welzijn en 
financiën, maar ook met uw 
plannen om iets te leren, iets 
voor een ander te doen of de 
leefbaarheid in uw buurt te 
verbeteren.  

Hoe werkt het Sociaal 
Team? 
Het Sociaal Team is er voor 
alle inwoners vanaf 23 jaar.  
In de gemeente Oss zijn vijf 
Sociale Teams verdeeld over 
de wijken en dorpen.  
Het team Zuid werkt voor  
Oss-Zuid en Berghem.  

In een team werken diverse 
professionals zoals 
maatschappelijk werkers, 
ouderenadviseurs, 
opbouwwerkers en 
consulenten voor mensen met 
een beperking. Ook een 
wijkverpleegkundige en een 
WMO-consulent van de 
gemeente maken deel uit van 
het team.  

Het Sociaal Team helpt u op 
weg, bijvoorbeeld door 
informatie te verstrekken of 
ondersteuning te geven bij het 
versterken van uw eigen 
mogelijkheden. Psychosociale 
hulpverlening bij allerlei 
levensvragen en psychische 
problemen, zoals rouw, 
relatieproblemen, omgaan met ziekte of ouder 
worden, eenzaamheid, geldproblemen, huiselijk 
geweld, problemen op het werk behoren tot de 
werkzaamheden van het Sociaal Team. Het Sociaal 
Team kan u ook helpen bij het ontwikkelen van uw 
eigen sociale netwerk en de weg wijzen naar 
passende hulp of vrijwilligerswerk. Ook organisaties 
kunnen ondersteuning krijgen van het Sociaal Team. 

Als ondersteuning een langere periode duurt, dan is 
één van de leden van het Sociaal Team voor u vaste 

contactpersoon. Het Sociaal Team werkt samen met 
onder andere Basisteams Jeugd en Gezin, 
huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, 
zorgcoöperaties, vrijwilligersorganisaties, politie en 
gemeente en verwijst zo nodig ook door naar andere 
samenwerkingspartners.  

Het Sociaal Team Zuid voor Oss-Zuid en 
Berghem bereikt u via de leden van het team of via 
het algemene adres: � info@sociaalteamoss.nl, 
� 462502. 

Sociaal Team Zuid – Ondersteuning dicht bij huis 
door Leontine Jansen, Vivaan 



 

ZUIDERPOST NOVEMBER 2015 

 

NR. 202 – PAGINA 10 

 

RIK- en JOKERMARATHON  
CITO 

met hele leuke prijzen op 

ZONDAG 17 JANUARI 2016 
Aanvang: 10.15 uur 

Uiterlijk aanwezig: 09.45 uur 
Bijdrage per persoon: € 7.50 

Bij binnenkomst krijgt u twee bonnen 
voor koffie/thee,  

te gebruiken wanneer u wilt 

In de pauze – na 2 ronden –  
gratis lunchpakket 

Inschrijven vóór 10 januari 2016 
Maar V O L is V O L 

Inschrijving in te leveren met bijdrage bij: 
Kantine CITO, Kloosterstraat 13 
Frans Boerboom, Iepenstraat 4 

Adriaan v.d. Laar, Willem II laan 15 
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Schuldhulpmaatje: dankbaar werk 

De armoede onder Osse gezinnen groeit elk jaar. 
Niet alleen worden arme mensen steeds armer, er 
komen ook steeds meer arme mensen. Dat is een 
serieus probleem waar de overheden niet goed raad 
mee weten, al doen zij binnen hun mogelijkheden 
wel hun best.  

Armoede leidt snel tot schulden en er komen steeds 
meer mensen in de schuld. Niet alleen door hun 
eigen toedoen, vaak door de 'omstandigheden'. 
Naarmate ze langer in de schulden zitten, zakken ze 
steeds verder in dat moeras zonder bodem. Deze 
mensen hebben iemand nodig die ze bij wijze van 
spreken in de kraag pakt en weer op hun benen zet.  

Schuldhulpmaatje noemen wij zo iemand. Een 
intelligente man of vrouw die vrijwillig en met veel 
medegevoel, inzet en levenservaring 'maatje' wil zijn 
van iemand in diepe financiële problemen. 

In Oss e.o. hebben we momenteel 25 van die 
'maatjes' die een of meer dagen van de week 
anderen bijstaan en onder meer samen hun 
administratie op orde brengen, samen brieven 
schrijven, samen afspraken maken met instanties en 
vooral: een gesprekspartner zijn die goede raad 
geeft en het gevoel van armoede verzacht.  
En… de cliënten blijvend ondersteunt wanneer ze in 
de schuldsanering zitten en de regels daarvan 
moeten nakomen en volhouden! 

Schuldhulpmaatjes krijgen een goede opleiding en 
na afloop een officieel certificaat. Ze komen elke 
6 weken bij elkaar om van elkaars ervaringen te 
leren. Zij zijn geen professionele 
schuldhulpverleners. Ze werken er vruchtbaar mee 
samen, tot de cliënt na een bepaalde tijd uit de 
zorgen is en weer fris naar de toekomst kan kijken. 

Wie er meer van wil weten, kan een mailtje sturen 
naar Schuldhulpmaatjeoss@gmail.com. 

Of beter: kom op maandagavond tussen 19.30 en 
21.00 uur naar het inloopspreekuur in Buurtcentrum 
Kortfoort, Floraliastraat 93. Dan kunt u praten met de 
coördinator van Schuldhulpmaatje in Oss.  

Schuldhulpmaatje is overigens een landelijke 
stichting. Kijk maar eens op 
www.schuldhulpmaatje.nl. 

Praat eens met 
anderen…  
Dat helpt! 
Nieuwe Zelfhulpgroep Stichting Door en Voor 
start 9 november in Oss  

Al ruim twee jaar kunnen mensen met uiteenlopende 
vragen en problemen terecht bij de 
ervaringsdeskundigen van Zelfregiecoaching Oss 
(voorheen Kwartiermaken). Afgelopen jaren hebben 
we gemerkt dat er veel behoefte is aan contact met 
lotgenoten. Daarom start Stichting Door en Voor met 
een Zelfhulpgroep. De groep is bedoeld voor 
mensen die rondlopen met vragen of problemen en 
daar graag met anderen over willen praten. Het kan 
om van alles gaan, zoals relatieproblemen, 
eenzaamheid, psychische problemen, vragen 
omtrent de opvoeding van kinderen, verslaving, 
financiële problemen, … 

Door het uitwisselen van ervaringen leer je van 
elkaar. Je merkt dat je er niet alleen voor staat. 
Zelfhulp doe je zelf, maar je hoeft het niet alleen te 
doen! De bijeenkomst is elke tweede maandag van 
de maand van 19.30-21.30 uur in het Talentcentrum, 
Berghemseweg 8b. Iedereen kan aansluiten en 
deelname is gratis. 

Meer informatie of aanmelden: 
� patricia@doorenvoor.nl of � 06-47138175. 

Nieuw in Oss: ASVO  
(Algemene Senioren Vereniging Oss/Maasland) 

Het voltallige lokale bestuur van de ANBO Oss/
Maasland is afgetreden uit onvrede met de recente 
maatregelen vanuit het landelijke hoofdkantoor van 
ANBO die het gevolg hadden dat afdelingsbesturen 
vleugellam gemaakt werden.  
Om ervoor te zorgen dat de activiteiten die voorheen 
onder de vlag van ANBO werden georganiseerd – 
o.a. in Buurtcentrum Kortfoort –, toch doorgang 
kunnen blijven vinden, heeft deze groep een nieuwe 
seniorenvereniging opgericht: de Algemene 
Senioren Vereniging Oss/Maasland, kortweg ASVO. 

Op 5 november jl. is er een informatiebijeenkomst 
gehouden. De ASVO start in eerste instantie met de 
lokale activiteiten en lokale belangenbehartiging. Op 
de langere termijn wil men dit uitbreiden naar 
samenwerking en belangenbehartiging op 
provinciaal en landelijk niveau.  
De ASVO staat open voor nieuwe 
leden van alle gezindten. 

Voor info: Aad Wildenburg, 
� aad.wildenburg@kpnplanet.nl. 
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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 

 

 

ER IS OOK PLAATS VOOR  

UW ADVERTENTIE  
IN DE VOLGENDE ZUIDERPOST 

voor meer informatie over  
afmetingen en tarieven: 

zuiderpostadvertenties@ws-oss-zuid.nl 

 

De volgende 
Wijkraadsvergadering 
vindt plaats op donderdag 
10 december  2015 in 
Buurtcentrum Kortfoort , 
aanvang 20.00 uur .  

Volledige verslagen van 
Wijkraadsvergaderingen kunt u nalezen 
op www.oss-zuid.nl/verslagen. 
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Nieuwe locatie voor 
BrabantZorg in Oss 
BrabantZorg opent begin 2016 een nieuwe locatie op 
Park Zwanenberg in Oss voor mensen met dementie 
die niet meer zelfstandig kunnen wonen: Corte Foort. 
Over twee etages verdeeld komen hier 48 ruime en 
moderne appartementen met bijbehorende 
gezamenlijke activiteitenruimtes, huiskamers en 
buitenruimtes. 

De appartementen 
De appartementen, met een oppervlak van 25 m2, 
hebben een woon-/slaapkamer en een eigen 
badkamer. Dankzij de grote ramen valt er veel licht 
naar binnen. Op elke verdieping bevinden zich twee 
activiteitenruimtes en twee ruime huiskamers. Elke 
ruimte heeft een eigen sfeer. Zo is er een bibliotheek 
om rustig een boek of tijdschrift te lezen. Wie zich wil 
ontspannen, kan daarvoor terecht in de 
ontspanningsruimte. 
In de huiskamer kan de bewoner genieten van een 
maaltijd die dagelijks met verse ingrediënten van het 
seizoen wordt bereid. Bewoners kunnen hier samen 
met medebewoners, familie, vrijwilligers activiteiten 
ondernemen of gewoon rustig zitten en televisie kijken, 
zoals ze thuis gewend waren te doen. 

Vanuit verschillende huiskamers kan 
men naar buiten om te genieten van 
de zon en de frisse lucht. Op de 
eerste etage is een mooie grote 
belevingstuin met fruitboompjes, 

bloemen, een kruidentuin, wandelpaden en een 
fonteintje. Omgeven door heerlijke geuren, kleuren en 
smaken kan de bewoner hier een wandeling maken en 
op verschillende plekken genieten van de buitenlucht. 
Op de tweede verdieping bevinden zich twee ruime 
balkons waarvan één overdekt en met mooie planten. 
Hier kunnen bewoners, ook in de winter, buiten zitten. 

Zorg en dienstverlening 
Op de nieuwe locatie vinden we het belangrijk dat 
mensen het leven voortzetten dat ze leefden voordat 
ze op Corte Foort kwamen wonen. Daarom leggen de 
medewerkers korte verbindingen met bewoners, 
familie, contactpersonen, professionele ondersteuners 
en vrijwilligers. Ze bieden ondersteuning in het regelen 
dat iedere bewoner zo aangenaam mogelijk woont. 
Daarom zijn ieders persoonlijke geschiedenis en 
wensen in heden en toekomst altijd een belangrijk 
onderdeel van gesprek. 

Over de naam Corte Foort 
Corte Foort is oud Nederlands voor 
Kortfoort en een afgeleide van 
Kortfoortstraat waar de nieuwe locatie vlakbij ligt. Corte 
Foort betekende vroeger letterlijk: 'kortste verbinding', 
'kortste voort' tussen de Osse hei en Ussen, tussen het 
oude en het nieuwe Oss. De naam Corte Foort staat 
symbool voor de verbinding van het oude én het 
nieuwe, moderne volop in ontwikkeling zijnde Oss.  

Nieuwe gezondheidscentrum 
krijgt naam en gezicht 
De bouw van het gezondheidscentrum op Park 
Zwanenberg in Oss gaat hard. Begin volgend jaar 
opent het zijn deuren. De organisaties die straks vanuit 
het nieuwe gezondheidscentrum samen werken 
hebben het gebouw Plein Zwanenberg gedoopt. 
Zwanenberg omdat het onderdeel uitmaakt van een 
groter geheel. En Plein vanwege het open karakter van 
het centrum waar ontmoeten in een levendige 
omgeving centraal staat.  

Over Plein Zwanenberg 
Plein Zwanenberg is hét nieuwe gezondheidscentrum 
voor Oss en omgeving. De organisaties die zich 
vestigen in en om het centrum bieden ieder hun eigen 
vorm van zorg en welzijn en werken daarnaast samen 
aan een gezonder Oss. Kennis en expertise wordt 
gedeeld met als doel: voorkomen van zorg. Daarom 
organiseert het gezondheidscentrum diverse 
activiteiten die jong en oud helpen lichamelijk en 
geestelijk gezond en fit te blijven of te worden. Maar 
samenwerking stopt niet bij de voordeur, het 
gezondheidscentrum is voortdurend op zoek naar 
mogelijkheden van samenwerking met professionals in 
de wijk en in de omgeving.  

De partijen die samen het gezondheidscentrum 
vormen zijn: Pantein Thuiszorg, Podotherapie 
Dennemann, Pantein Thuiszorgwinkel, Livit 
Orthopedie, Medifit, BrabantZorg , Bernhoven 
polikliniek Oss, GGZ Oost Brabant, Indigo en 
Oederma. Ook Huisartsenposten Oost-Brabant neemt 
zijn intrek in Plein Zwanenberg. 

Over het logo 
Het logo bestaat uit een 
visueel- en een 
tekstelement. In het 
visuele element is het 
dak van de historische kapel te zien, dat bij de ingang 
van het nieuwe gezondheidscentrum ligt en later een 
functie krijgt in het gezondheidscentrum. Het is een 
herkenbaar element van Plein Zwanenberg. De lijnen 
staan symbool voor de professionals die samen het 
gezondheidscentrum vormen. De lijnen gaan twee 
kanten op. Naar buiten wat aangeeft dat samenwerking 
niet stopt bij de voordeur. En naar binnen toe wat 
symbool staat voor de ontmoeting en bundeling van 
expertise. Maar ook voor de ontmoeting met bezoekers 
op Plein Zwanenberg.  

Status Plein Zwanenberg 
De bouw van het gezondheidscentrum loopt op 
schema en bevindt zich in de afbouwfase. De 
toekomstige ruimtes zijn allemaal zichtbaar en het 
gebouw is bijna glasdicht. Ook wordt de laatste hand 
gelegd aan de keuze voor de materialen van de 
afwerking en inrichting. Het afbouwen en inrichten 
neemt nog een aantal maanden in beslag. De 
openingsdatum wordt in het najaar bekend.  
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De Ridderstraattuin is een initiatief van de bewoners 
van de Ridderstraat, ontstaan als reactie op de 
omvorming van de plantsoenen, waarbij op de meeste 
plekken in Oss struiken werden gerooid en vervangen 
door gras. Het werd daardoor een kale bedoening en 
veel te netjes en de ruimte was ineens veel minder 
aantrekkelijk, zowel voor mensen als voor dieren en 
vogels. 'Hier moet verandering in komen,' vond Annet 
Harmsen en zij polste hoe de rest van de straat 
daarover dacht. Iedereen was positief en zo is 
ongeveer een jaar geleden de Ridderstraattuin tot 
stand gekomen. Er werden fruitbomen aangeschaft en 
een bankje geplaatst en dat werkt heel uitnodigend, 
wat wel blijkt tijdens het interview, want diverse 
mensen schuiven gezellig bij ons aan.  

Iedereen uit de 
buurt heeft 
meegeholpen bij 
de aanleg en nog 
steeds worden 
buurtbewoners 
betrokken bij grote 
en speciale 
klussen. 

Daarnaast is er een vaste kern die voor het onderhoud 
zorgt. De gezamenlijke zorg voor de Ridderstraattuin 
versterkt de onderlinge contacten en de sfeer in de 
buurt is er enorm op vooruit gegaan. 
Er zijn nog volop plannen, zoals het aanplanten van 
een gemengde haag van bottelrozen en bessen. Dit 
zorgt voor meer beschutting, geeft nestgelegenheid 
voor vogels en trekt bijen aan. Ook zouden Annet en 
Tineke graag de middenberm 
aan de Wethouder van 
Eschstraat confisqueren en deze 
inzaaien met wilde bloemen. 
Want van wilde bloemen heb je 
lang plezier en deze zorgen voor 
veel kleur. Hiervoor heeft de 
gemeente echter nog geen toestemming gegeven. 

Wat echter een doorn in het oog is (om in tuinsferen te 
spreken), is de enorme bende die scholieren 
achterlaten als zij in de Ridderstraattuin hebben 
gepauzeerd. Dat zou toch wel anders kunnen, maar 
blijkbaar is het niet 'cool' om afval in de prullenbak te 
gooien. En ook alle hondendrollen zorgen voor veel 
ergernis. Als iedereen zijn eigen rotzooi zou opruimen, 
zou dat de positieve tuinbeleving compleet maken. 

Voor informatie: � info.mm@xs4all.nl of 
� harmsenannet@gmail.com, � 06-42608648. 

Voor het 
voetlicht…  
door Jolanda van Turnhout 

Annet Harmsen en 
Tineke Meeuwsen:  

Ridderstraattuin  

Gebiedsbeheer in een nieuw jasje 
Het is misschien niet algemeen 
bekend, maar de gemeente Oss heeft 
per wijk een team gebiedsbeheer, dat zich bezig 
houdt met het onderhoud aan de openbare ruimte. 
Voor de wijk Oss-Zuid bestaat uw team uit Joop de 
Groot en Ruben Harmsen als gebiedsbeheerders en 
Peter van de Berg als gebiedsopzichter. Dit team 
coördineert alle werkzaamheden in de openbare 
ruimte, variërend van grote reconstructies tot 
reguliere maaiwerkzaamheden. Dit team is 
aanspreekbaar voor alle suggesties, wensen en 
eventueel klachten van bewoners.  

Samenwerking 
Het team gebiedsbeheer werkt nauw samen met de 
Wijkraad en de wijkcoördinator. Wensen vanuit de 
buurt worden hier besproken en vervolgens wordt 
gekeken naar budgettaire mogelijkheden om de 
wensen uit te voeren. Hierbij wordt veel aandacht 
gegeven aan het zogenaamde 'zelfbeheer': als de 
buurt bereid is om een aantal beheerstaken uit te 
voeren, is de gemeente bereid om investeringen te 
doen. Deze aanpak heeft geleid tot een aantal 
geslaagde samenwerkingen tussen 
bewonersvertegenwoordigingen en gemeente. 

Meldingen? 
Constateert u een situatie, die aandacht behoeft? 
Dan kunt u via de website van de gemeente Oss 
een melding aanmaken. U gaat naar www.oss.nl, 
waar u kunt kiezen voor 'Inwoners' en vervolgens 
'Maak een melding'. Als u hier invult wat uw melding 
is, dan krijgt u van een van onze teamleden bericht 
wat met uw melding wordt gedaan. 

Wat doen we niet? 
De gemeente Oss is een groene gemeente. Dit heeft 
tot gevolg dat wij veel meldingen krijgen over 
bomen, in de vorm van overlast door schaduw, 
bladval of anders. Het beleid van de gemeente Oss 
is dat er geen gezonde bomen worden gekapt. Bij 
een melding van overlast door een boom zal altijd 
worden gekeken of de boom ziek is en of de 
veiligheid van de bewoners in het geding is. Is dit 
niet het geval is, wordt  een melding afgewezen. 

Vragen? 
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met een 
gebiedsbeheerder, dan kunt u dat aangeven tijdens 
Wijkraadsvergaderingen waar doorgaans een 
teamlid aanwezig is. Wij staan u dan graag te woord. 
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KinderVakantieWerk Oss-Zuid 
De kindervakantieweek ligt alweer enige tijd achter 
ons en de organisatie is alweer druk doende voor de 
week in 2016. 

Dit jaar was alweer de 40e editie van de 
kindervakantieweek in Oss-Zuid. Helaas was de 
animo vergeleken met andere jaren iets minder 
m,aar dat kon de pret niet drukken. 

We gingen dit jaar terug in de tijd met oma die ons 
meenam naar de tijd van vroeger en haar 
kleindochters hielpen haar in de tijd van nu. 
Oma was nogal vergeetachtig en samen met alle 
kinderen hebben we hutten gebouwd die moesten 
lijken op de huisjes van vroeger. We zijn op 
speurtocht geweest, we speelden spellen uit 
grootmoeder's tijd en we speelden hedendaagse 
spellen. 

Garanties:  
hoe zit dat nu 
precies?  

Stel u heeft een tweejarig abonnement met telefoon 
aangeschaft bij een telecomaanbieder. Helaas gaat 
de telefoon kapot. De verkoper deelt zonder blikken 
of blozen mede dat uw garantie is verlopen. Wat nu? 

Wettelijke garantie 
Op grond van de wet heeft u recht op een goed 
product. De verkochte zaak mag niet gebrekkig zijn 
en moet geschikt zijn voor normaal gebruik. Als het 
product niet deugt, heeft u recht op 
een (gratis) reparatie, een nieuw 
product of teruggave van (een deel 
van) uw geld. Deze wettelijke 
garantie mag door de verkoper niet 
worden beperkt. De vraag is echter 
wat onder een goed product moet 
worden verstaan.  

Principe van een goed product 
Juridisch gezien moet een product aan de 
overeenkomst beantwoorden. Dit betekent dat een 
product een bepaalde tijd zonder problemen moet 
kunnen functioneren. Daarbij moet het product wel 
normaal zijn gebruikt. Hoe lang die bepaalde tijd is, 
hangt af van het product. Een wasmachine heeft 
bijvoorbeeld een langere levensduur dan een 
elektrische speelauto. Ten slotte zijn ook de 
informatie van de verkoper, het merk, de prijs en of 
het product nieuw of tweedehands is van belang. 

Hoe zit het met de mobiele telefoon? 
In het geval van een kapotte mobiele 
telefoon kunt u de telecomaanbieder dus 
wijzen op de wettelijke garantieregels. De 
verkoper moet ervoor zorgen dat uw 
telefoon wordt gerepareerd of dat u een 

nieuwe ontvangt. U zou bovendien in sommige 
gevallen om een vervangend toestel kunnen vragen.  

Het bijkopen van garantie is in de meeste gevallen 
dus niet nodig. Desalniettemin levert een extra 
garantie soms voordelen op. Denk bijvoorbeeld aan 
het aantonen dat u uw telefoon normaal heeft 
gebruikt.  

Meer vragen? 
Heeft u meer vragen over wettelijke garantie of 
andere juridische vragen? Kom dan gerust een keer 
langs op ons spreekuur!  
Meer info: www.rechtswinkeloss.nl of like ons op 
Facebook. 

Deze column is geschreven door Loes Bouwens, 
LL.B. Loes is masterstudent aan de Radboud 
Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is zij juridisch 
medewerker bij Stichting Rechtswinkel Oss.  

Vrijdag was het groot feest, niet alleen vanwege het 
40-jarig bestaan van KVW Oss-Zuid, maar de 
kinderen hadden de week samen met oma en de 
kleindochters ook tot een goed eind gebracht. 
Ferry Vullings is door Wethouder Peters nog even in 
het zonnetje gezet vanwege zijn inzet de afgelopen 
20 jaar. 

Graag willen wij de sponsoren bedanken voor hun 
bijdrage en ouders, kinderen en vrijwilligers 
bedanken voor de reuze gezellige week. 

Voor de editie van 2016 zijn wij dringend op zoek 
naar vrijwilligers. Heb je interesse? Neem dan 
contact met ons op: � info@kvwosszuid.nl of via 
� 06-20010645. 
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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 

Natuur in Oss-Zuid  
De Gewone Dwergvleermuis 
door Henny Dekker 

Onze wijk heeft bijzondere natuurpareltjes.  
We nemen u mee op zoek naar bijzondere planten 
en dieren in de wijk. Deze keer is dit de Gewone 
Dwergvleermuis.  

Zo'n 98% van de vleermuizen in de stad bestaat uit 
de gewone dwergvleermuis. Ze heten niet voor niets 
zo. Heel talrijk, dus gewoon. En dwerg omdat ze 
gemakkelijk in een luciferdoosje passen. 

Alle Nederlandse vleermuizen zijn insecteneters. Ze 
jagen snel en wendbaar in een grillige vlucht met 
veel bochten en lussen. Het zijn ware 
luchtacrobaten. Gewone dwergvleermuizen vangen 
muggen, motjes en soms ook kevers. 

In de lente 
komen de 
vrouwtjes van 
de vleermuizen 
bij elkaar in 
kraamkolonies. 
Ze zoeken een 
geschikte 
plaats om er 
hun enige jong 
ter wereld te 
brengen.  
Onder daken, in 
spouwmuren en 

achter daklijsten. De diertjes zijn dus afhankelijk van 
een bebouwde omgeving. Het is daarom jammer dat 
een aantal kraamplaatsen verdwijnt doordat 
spouwmuren met glaswol worden geïsoleerd. 
Gelukkig zijn er goede nestkasten verkrijgbaar. 

Na deze periode valt de kraamgroep uit elkaar.  
De vleermuizen zoeken daarna een aantal 
verblijfplaatsen in de omgeving. Het zijn zeer 
plaatstrouwe dieren en ze gebruiken jaren na elkaar 
dezelfde plekken Ze jagen hoofdzakelijk binnen een 
straal van 2-5 km van de verblijfplaats. 

Van oktober tot maart houden de diertjes een 
winterslaap. Wanneer de nachttemperatuur het 
toelaat, komen ze weer tevoorschijn. 

Wat mag wel en wat niet bij PMD? 
Door onze inwoners wordt het PMD-
afval goed ingezameld. Toch is nog 
niet voor iedereen duidelijk om welke 
huishoudelijke verpakkingen het gaat. Als er veel 
andere soorten afval in de zakken en containers 
voor plastic zitten, kunnen we de afvalstoffen niet 
hergebruiken.  

Wat mag wel en niet bij PMD? 
Sinds 1 juni 2015 mag er meer huishoudelijk afval bij 
het plastic afval, ook wel PMD-afval genoemd. PMD 
staat voor Plastic verpakkingsafval, Metalen 
verpakkingen en Drankenkartons. Bij PMD mag 
alleen huishoudelijk verpakkingsafval, zoals 
broodzakken, yoghurtbekertjes en verpakkingen van 
vleesbeleg. Metalen verpakkingen zijn drank- en 
conservenblikjes, siroopflessen en aluminium 
schalen. Drankenkartons zijn bijvoorbeeld pakken 
van yoghurt, melk en sap. Een overzicht van wat wel 
en niet bij PMD mag, vindt u op www.oss.nl/afval of 
download de app Afvalwijzer.  

Waar levert u PMD in? 
Gemeente Oss haalt een keer per drie weken PMD-
afval bij u aan huis op. U kunt uw PMD-afval ook 
inleveren bij de Milieustraat, Maaskade 28. Of doe 
het in de ondergrondse containers bij de 
winkelcentra. Stop de zakken niet te vol, anders 
passen ze niet door de opening van de containers. 
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Energiecoöperatie wil een dak met 
zonnepanelen voor omwonenden 
realiseren 
Tijdens de Podiumbijeenkomst  
op 24 september had 
Energiecoöperatie Oss (ECO) de mogelijkheid om 
zich te presenteren. Naast het aangeven van de 
manier waarop participatie en windenergie samen 
kunnen gaan, kon voorzitter Mundel van Wezenbeek 
bekendmaken dat er een GO! is vanuit de gemeente 
voor het realiseren van zonnepanelen op sporthal 
Mondriaan. De insteek is om deze aan omwonenden 
te verkopen, die in ruil hiervoor een korting krijgen 
op hun energierekening. 

Tijdens een informatieavond in september 2013 
heeft de toenmalige wethouder van Duurzaamheid 
de Energiecoöperatie een gemeentelijk dak 
toegezegd om van zonnepanelen te voorzien. De 
werkgroep Productie is aan de slag gegaan om een 
projectplan op te zetten. Deze business case is zo 
opgezet dat deze in de toekomst ook voor andere 
gebouwen ingezet kan worden.  
De zonnepanelen komen, dankzij toestemming en 
subsidie van de gemeente, op de sporthal 
Mondriaan. De bewoners van omliggende postcodes 
kunnen in dit plan participeren. In ruil hiervoor 
krijgen zij een korting op hun energierekening. Woon 
je in een flat of ligt je dak ongunstig voor 
zonnepanelen dan is dit misschien het project om 
toch mee te werken aan het opwekken van 
duurzame energie en je energierekening te 
verlagen. 

Als de Algemene Ledenvergadering van de ECO dit 
project goedkeurt, gaat de Energiecoöperatie 
informatieavonden organiseren voor 
belangstellenden. In de tussentijd beginnen we het 
aanvragen van offertes en het verder vorm geven 
van dit project. Bij voorkeur wil de Energiecoöperatie 
het plan gerealiseerd hebben voor de zomer. 
Dit en de andere projecten vragen veel van de 
huidige vrijwilligers. 'Vele handen maken licht werk.' 
Daarom is de Energiecoöperatie op zoek naar 
vrijwilligers. Heb je tijd en interesse om mee te 
helpen om de gemeente Oss duurzamer te maken, 
meld je dan aan: � info@energiecooperatieoss.nl.  

Voor meer informatie: www.energiecooperatieoss.nl. 

Flessenactie voor 
winterwerkweek 
In januari 2016 gaan de 
leerlingen van vso bovenbouw 
van Hub Noord-Brabant, op 
winterwerkweek. Wij willen 
leerlingen graag in aanraking 
brengen met sport en plezier.  
De winterwerkweek combineert 
sport en plezier tijdens het skiën. 
Dit is een geweldig avontuur, 
maar ook een stevige 
onderneming die veel geld kost. Daarom wordt er een 
grandioze flessenactie gehouden. 
De gemeente heeft een vergunning verleend om in 
onze wijk lege flessen op te mogen halen. 

U heeft vast wel statiegeldflessen in uw kelderkast of 
schuur staan. Ze staan vaak in de weg en het kost veel 
moeite om ze weer in te leveren.  
Leerlingen van de Hub komen bij u aan de deur om 
deze flessen op te halen op dinsdag 24 november en 
op dinsdag 5 januari. Zij  leveren deze flessen dan in 
bij de diverse supermarkten. 

U heeft dan weer een opgeruimde kelderkast en zij zijn 
weer een stapje dichter bij een geweldige werkweek. 

Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u de flessen bij de 
deur zetten of bij de buren afgeeft. Ook kunt u ze ten 
alle tijden op de school Hub Noord-Brabant inleveren, 
Ruwaardstraat 15.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met de school en 
vragen naar de leiding van vso bovenbouw. 

Hub Noord-Brabant is de nieuwe naam voor ZML Noordoost 
Brabant, de Bernadetteschool, de Franciscusschool, de 
Herman Broeren School, De Speelman, het Stedelijk VSO en 

het Dienstencentrum. 

Met de invoering van Passend Onderwijs en het opheffen van 
REC Balein, hebben bestuur en scholen na vele jaren van 
intensieve samenwerking besloten om verder te gaan onder 
één nieuwe gezamenlijke naam. We hebben gekozen voor de 
naam Hub. Een hub staat in de moderne digitale wereld voor 
verbinding. Het is een plek van waaruit alles begint en 
samenkomt. Deze naam past dus goed bij onze scholen. Wij 
willen immers voor onze leerlingen samen met ouders en onze 
partners in het onderwijs, in zorginstellingen, in gemeenten en 
bedrijven verder bouwen aan de kwaliteit van ons onderwijs en 
onze dienstverlening. Een andere reden om voor Hub te kiezen 
is de korte en krachtige naam. Een naam die mensen meteen 
zullen onthouden. 

Zie ook www.hubnoordbrabant.nl.  
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 Titus Brandsmaparochie 
 Oude Molenstraat 8 
 5342GC Oss 

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

OP WEG NAAR  KERSTMIS 
Ook dit jaar willen wij ons in aanloop naar Kerstmis 
bezinnen op de betekenis van Gods geboorte in ons 
midden. We komen gedurende de Advent vier 
ochtenden samen rond het thema van 'de Hoop' op 
dinsdag 24 november, 1, 8 en 15 december van 
10.00-12.00 uur in de pastorie.  

CONCERT VOCAAL  ENSEMBLE  OSS  
Op 29 november verzorgt het Vocaal Ensemble Oss, 
ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan, een 
gratis jubileumconcert in onze kerk. Info en 
reserveringen via: www.vocaalensembleoss.nl.  

TOEGANG VIERINGEN KERSTAVOND  
Voor de vieringen op Kerstavond zijn (gratis) 
toegangskaarten vanaf dinsdag 1 december af te 
halen. Het aantal plaatsen is beperkt, in verband met 
veiligheidsvoorschriften.  

WENS– EN KERSTKAARTEN   
In de Carmelzaal staan altijd kaarten voor de 
verkoop (€ 0,25/stuk). De opbrengst is bestemd voor 
Stichting Vrienden van Hunedoara. Zij maken ook 
kaarten op bestelling. Tevens kunt u Kerstkaarten 
kopen/bestellen.  

EERSTE COMMUNIE  
Elk jaar nodigen we de kinderen van groep 4 uit om 
de Eerste Heilige Communie te doen. Een algemene 
informatieavond is op maandag 16 november om 
20.00 uur. De presentatieviering is gepland op 
zaterdag 23 januari om 18.30 uur. De Eerste 
Communieviering is gepland op zondag 10 april. 
Voor meer informatie: Els Draad, � 622164  

GEDENKBOEK  125 JAAR  KARMEL  IN OSS 
Het boek ziet er heel fraai uit, in kleur met een 
inhoud van 84 pagina's en ruim 70 foto's, in een 
handzaam formaat. Kosten slechts € 9,95. Vanaf 
16 oktober verkrijgbaar bij de Receptie van de 
parochie,  Boekhandel Derijks, VVV-winkel in de 
Spoorlaan, de Bibliotheek en Stadsarchief Oss.  

7 DECEMBER: KARMEL -SPIRITUALITEIT  
Inleiding door Ans Bertens, lid van de 
Karmelbeweging, over Karmel-spiritualiteit – een 
leefwijze voor mensen van deze tijd. Bibliotheek, 
Raadhuislaan 10, 5340 AV Oss, 20.00-22.00 uur. 
Inloop vanaf 19.30 uur. Bijdrage € 2,50 p.p.  

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 3 december: Sinterklaasfeest 

(Pinksterterp). 
♦ Op zondag 8 december: Sinterklaasfeest 

(Carmelzaal). 
♦ Op zondag 13 december: bloemschikken

(Carmelzaal). Graag een snoeischaar, bakje en 
eventueel mooie takken of bloemen meenemen. 

Informatie en contact: � inloophuisoss@live.nl 
of Bert Jansen Venneboer: � 073-6894788 

Op dinsdag 29 december organiseert Het Osse 
Inloophuis (HOI) weer 

Een ongedwongen samenzijn tussen al de 
feestdagen door van 15.00-19.00 uur.   

Het samenzijn vindt plaats in de Pinksterterp , 
achter de Paaskerk, Wethouder Van Eschstraat 165. 

We beginnen met koffie, in de loop van de middag 
schenken we een drankje en daarna serveren we 
een eenvoudige maaltijd.  
Ook dit jaar komt het koor Picolomioss  de 
feestvreugde verhogen. 

De toegang is gratis.  
Een vrijwillige bijdrage, indien mogelijk, is welkom. 

Info: Til van der Sanden, � 623002. 
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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 
 

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:  www.anbo.nl 
ASVO (Algemene Senioren Vereniging Oss/Maasland):  voorzitter: Aad Wildenburg, � aad.wildenburg@kpnplanet.nl 
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 februari 2016 

Kopijsluiting: 3 februari 2016 
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) 


