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DE
WIJKAGENT
SCHRIJFT
Hennepkwekerijen
Het gaat goed in de wijk, althans op papier, want
anno 2016 wordt alles beoordeeld vanaf papier/
cijfers. Zijn er 5 vernielingen in een straat en er doet
niemand aangifte, dan is er dus niets aan de hand.
Wij zetten ons als wijkagenten in op de plaatsen die
eruit springen. Zijn er veel vernielingen, dan gaan
we onderzoek doen. Wij horen vaak dat mensen
geen aangifte doen, omdat men denkt dat het geen
zin heeft. Het heeft zeker zin om aangifte te doen
omdat wij dan weten wat er speelt in de wijk en wij
actie kunnen ondernemen, waar nodig.
Wij hebben liever 10 meldingen te veel, dan 1 te
weinig. Hiermee komen we ook op de titel
'hennepkwekerijen'.
Er zijn in de wijk hennepkwekerijen aanwezig. Als wij
kwekerijen gaan ruimen, komen we vaak in gesprek
met de mensen in de straat. Eigenlijk zijn er altijd
opvallende zaken waargenomen, echter heeft men
daar niets mee gedaan. Dit is zeker geen verwijt.
Weet dat je bij ons alles kunt melden, ook al denk je
dat wij er niets aan hebben of niets mee kunnen.
Een hennepkwekerij in een woning is ontzettend
gevaarlijk. Stroom wordt illegaal afgetapt en de
aansluitingen zijn ook niet
altijd even deugdelijk.
De hennephandel is
georganiseerde criminaliteit
en dat moeten we niet willen
in de straten en wijken.
Er zijn veel manieren om melding te maken.
Je kunt 0900-8844 bellen en daar de melding
maken. Wij nemen dan contact op en gaan wat
vragen stellen.
Je kunt anoniem melden bij M 0900-7000 (meld
misdaad anoniem). Hier wordt je uitgebreid
bevraagd en die informatie wordt doorgezet naar
ons. M is ook echt anoniem.
Verderop staan onze e-mailadressen en iedereen
mag ons mailen met vragen opmerkingen en
meldingen.
Wat ons betreft gaan we met zijn allen zorgen dat in
2016 onze wijk nog veiliger wordt. Maak melding,
neem foto's en noteer bijzonderheden. Er komt een
moment dat juist die informatie de doorslag gaat
geven bij een onderzoek.
De wijkagenten,
Ben en Niels
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GEZOCHT

GEDREVEN
VRIJWILLIGER
voor de functie van

EINDREDACTEUR
voor

Ben je betrokken bij de wijk?
Heb je een goed taalgevoel?
Ben je een beetje handig op de pc?
Vind je het leuk om wat te puzzelen?
Kun je overweg met Publisher (of een
gelijksoortig opmaakprogramma)?
Kun je goed werken met een deadline?
Dan ben jij misschien wel
degene die we zoeken!
Neem zo snel mogelijk contact op met
Ellen Bloks,
623424,
bloks.ellen@gmail.com
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Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie
Buurtcentrum Kortfoort,
Wijkraad Oss-Zuid en Wijkstichting Oss-Zuid

Het bestuur van Buurtcentrum Kortfoort, Wijkraad en Wijkstichting Oss-Zuid wensen iedereen

een gelukkig en gezond 2016!
Onder het genot van een hapje en een drankje werd op woensdag 13 januari jl. de gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie gehouden.
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Nieuws vanuit Wijkraad Oss-Zuid

Presentatie Energiecoöperatie Oss
door Ellen Bloks

Door de heren J. Huiberts en W. Panneman is tijdens de Wijkraadsvergadering een
presentatie gegeven over de Energiecoöperatie Oss (hierna: ECO).
De ECO is opgericht op
16 mei 2014 en wil met en
voor bewoners van Oss de
gemeente zo energieneutraal
mogelijk maken. Om dit te
bereiken denkt de ECO aan
voorlichting en educatie over
energiebesparing en het opwekken van energie in
de directe omgeving. De voorlichting en educatie
bevat:
► een overstapservice van energieleveranciers;
► een quickscan van het woonhuis:
een huisbezoek door deskundigen, onderzoek naar
de mogelijkheden om energie te besparen, advies
over energiebesparing (bijv. spouwmuurisolatie) in
een rapport, toegespitst op de aangetroffen situatie;
► een zogeheten 'stroomontdekkist' met concrete
voorbeelden om thuis via de verlichting elektriciteit
te besparen.
Er volgt een warm pleidooi voor het méér toepassen
van Led-verlichting.
Bewoners die hieraan mee willen doen kunnen via
reductie@energiecooperatieoss.nl een verzoek
doen voor meer informatie.
Met betrekking tot het opwekken van energie in de
omgeving wordt medegedeeld dat de productie nog
op gang moet komen, maar er wordt hard gewerkt
om dit zo snel mogelijk te kunnen realiseren.

Het eerste project is het
plaatsen van
zonnepanelen op het dak
van Sporthal Mondriaan.
Door lid te worden van
ECO kan hier stroom van
worden betrokken, met
name in postcodegebied
5342!
Verder is door ECO een
onderzoek gestart naar
de haalbaarheid van het
plaatsen van
windturbines in de omgeving van Oss. ECO wil dat
bewoners van de gemeente Oss hierin kunnen
participeren. ECO ziet in windenergie geen doel,
maar een middel om te komen tot een duurzame
samenleving.
De ECO gaat uit van burgerparticipatie waarbij de
coöperatie democratisch van opzet is en voor alle
inwoners toegankelijk zal zijn.
ECO heeft een laagdrempelig lidmaatschap, creëert
lokale betrokkenheid en heeft de mogelijkheid om
financieel in te stappen.
Voor meer informatie: www.energiecooperatieoss.nl.
info@energiecooperatieoss.nl.
f @energiecooposs, t @energiecooposs

Maak je eigen
windmolen!
Met mooi gekleurd papier maak je snel zelf je
eigen leuke windmolen.
Je kan ook wit papier gebruiken en er op
tekenen.
Zie de Origami-werktekening hiernaast, de
knip– en plakinstructie hieronder of kijk eens
op: https://www.youtube.com/watch?
v=9UoNWrXm-30

Stap 1
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Stap 2

Stap 3

Stap 4
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Nieuws vanuit
Wijkraad Oss-Zuid
Verslag Wijkraadsvergadering

Vergaderdata
Wijkraad Oss-Zuid 2016

door Ellen Bloks

Locatie:
Buurtcentrum Kortfoort, Floraliastraat 93 Oss

Tijdens de wijkraadsvergadering van donderdag
10 december 2015 en 21 januari 2016 zijn o.a. de
volgende onderwerpen aan de orde geweest:
Oude Molenstraat
Ondanks het gegeven dat de politie diverse malen
heeft gecontroleerd, zijn er nog veel fietsers die het
voetpad gebruiken bij de kruising Oude Molenstraat/
Molenstraat (bij het MSD-gebouw). Om het fietsen
over dit voetpad te ontmoedigen wordt een hekje
geplaatst over het betreffende voetpad en een
gedeelte van het grasveld.
Daarnaast worden nog regelmatig klachten van
bewoners ontvangen over deze straat (gevaarlijke
verkeerssituaties, parkeerproblemen en zwerfafval).

donderdag
3 maart, 12 mei, 21 juli,
6 oktober, 1 december

Aanvang 20.00 uur
Volledige verslagen van
Wijkraadsvergaderingen kunt u nalezen op
www.oss-zuid.nl/verslagen.
Bezoek commissie Ruimtelijke Ordening
De Wijkraad heeft bezoek gehad van de commissie
Ruimtelijke Ordening. Samen zijn zij door de wijk
gefietst en de Wijkraad heeft o.a. het braakliggend
terrein van Philips onder de aandacht gebracht.
Daarnaast is gesproken over het 'open karakter' van
het MSD-terrein. Het zou fijn zijn als een doorgang
gerealiseerd kon worden van en naar het station. Dit
is echter te risicovol in verband met gevaarlijke
stoffen op het terrein.
Wijziging bestemmingsplan timmerwerf
Willibrordusweg
Het gemeentebestuur heeft de mening van de
Wijkraad gevraagd over de wijziging van het
bestemmingsplan van de oude timmerwerf aan de
Willibrordusweg ten behoeve van appartementen.
De Wijkraad kan hiermee instemmen.

Fietsstraat Titus Brandsmalaan/Nieuwe
Hescheweg
De Wijkraad heeft op- c.q. aanmerkingen geplaatst
bij het plan van de gemeente inzake de fietsstraat.
Het antwoord van de gemeente is echter niet tot
tevredenheid van de Wijkraad. De Wijkraad gaat
opnieuw in gesprek met de gemeente.

Nieuw Wijkraadslid stelt zich voor:
Naomi van der Heijden-Thijssen
Hallo,
Mijn naam is Naomi. Ik ben 27 jaar
oud, en woon nu 3 jaar met mijn
man in het mooie Oss-Zuid!
Ik heb me aangemeld als
Wijkraadslid omdat ik mij wil
inzetten om Oss-Zuid nog mooier, veiliger, beter te
gaan maken!
Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging.

Speeltuin Asterstraat
Er wordt nog steeds geluidsoverlast ervaren van het
voetballen in het speeltuintje. Een geluidsmeting is
echter lastig door het achtergrondlawaai van het
verkeer.
De gemeente en een bewoner zijn thans verwikkeld
in een juridische procedure; dit wordt gevolgd door
de Wijkraad.
Energiecoöperatie Oss
Zie artikel hiernaast op pagina 4.

Liefs, Naomi
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Informatieavond
Buitenspeeldag
Ook dit jaar mogen kinderen weer voor 1 middag
veilig op straat spelen. Dit kan op de Landelijke
Buitenspeeldag op woensdag 8 juni a.s. Tijdens
deze dag worden in heel Nederland straten
afgesloten voor het verkeer. Kinderen krijgen zo een
echte speelstraat. Tevens is deze dag ook een
protest tegen de gevaren in het verkeer die de
kinderen in hun bewegingsvrijheid beperken. Zo is
de Buitenspeeldag naast één groot kinderfeest ook
een actiedag voor een veilig en kindvriendelijk
verkeer.

Het herfstblad
van Jan van Dijk
Aan de Hazenakkervijver staat een nieuw
kunstwerk. Deze fotocollage brengt het ontstaan
ervan in beeld. Foto's zijn van Jan van Dijk zelf.

1. het plan

De Landelijke Buitenspeeldag wordt in de gemeente
Oss georganiseerd door vele straatcomités, in
samenwerking met de wijkstichtingen, de gemeente
en ONS welzijn (voorheen stichting Vivaan), in totaal
doen een kleine honderd straten mee.
ONS welzijn coördineert de vergunningaanvraag,
verzorgt de algemene informatievoorziening naar
betrokkenen, verzorgt de publiciteit en ondersteunt
middels de opbouwwerkers de straatcomités in
wijken en kernen.

2. het
materiaal

Op dinsdag 1 maart is er een informatieavond over
de Buitenspeeldag in Talentcentrum (achter de
Visserskerk), Berghemseweg 8b, Oss. De avond
begint om 19.30 uur, duurt tot uiterlijk 21.30 uur en is
bedoeld voor iedereen die meer willen weten over
het organiseren van een Buitenspeeldag.
Tijdens deze avond zal ook informatie gegeven
worden over de vergunningaanvraag, de verzekering
en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Mocht u
samen met bewoners uit uw straat dit jaar mee
willen doen, dan bent u van harte uitgenodigd voor
deze avond. Indien u naar de informatieavond wilt
gaan en ons dit tijdig mededeelt, sturen wij u reeds
vóór deze avond informatie en het
vergunningsaanvraagformulier toe. U kunt dit
formulier dan ingevuld meenemen en inleveren.
De groepen die vorig jaar hebben meegedaan,
ontvangen hiervoor automatisch een vergunningsaanvraagformulier.
Wilt u meer informatie
of heeft u nog vragen
naar aanleiding van dit
bericht, dan kunt u
contact opnemen met
Carla Bloks,
692080 of
690200,
carla.bloks@ons-welzijn.nl of Anita van Erp,
088-3742525,
anita.vanerp@ons-welzijn.nl.
Wij hopen u te mogen begroeten en samen met u
een heel leuke Buitenspeeldag te organiseren op
woensdagmiddag 8 juni 2016!
ZUIDERPOST FEBRUARI 2016

3. werk in
uitvoering

4. het
resultaat

In het voorjaar wordt het herfstblad
gepresenteerd tijdens de officiele opening.
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Afscheid van Jan de Munnik
Penningmeester Wijkstichting Oss-Zuid
Overleden op 26 december 2015
Jan en de wijk Oss-Zuid:
dat zijn twee dingen die
onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Ik heb Jan
meer dan 15 jaar geleden
leren kennen toen ik als
bewoonster van de wijk een
vergadering bezocht van
het toenmalige
WijkBeheerOverleg. Jan
was toen al actief voor zijn
wijk. Nadrukkelijk heb ik
hem meegemaakt toen hij
penningmeester van de
Wijkraad was en daarna van de Wijkstichting.

Namens de
Wijkstichting, maar ook
namens de Wijkraad,
de gemeente Oss en de
bewoners van de wijk
Oss-Zuid wil ik Jan
graag hartelijk
bedanken voor de fijne
samenwerking en alles
wat hij voor zijn wijk in
die afgelopen jaren
heeft gedaan.

Met zijn expertise en betrouwbaarheid was hij de
man op de juiste plaats. Ik heb veel van Jan geleerd,
niet alleen op het bestuurlijke vlak maar vooral ook
op het menselijke en zakelijke vlak. Regelmatig
haalde hij daarbij situaties aan uit zijn tijd van de
autogarage. Deze voorbeelden gebruikte hij dan om
mensen te overtuigen of aan te zetten tot nieuwe
dingen. En het werkte nog steeds…!

Namens
Wijkstichting Oss-Zuid/
Wijkraad Oss-Zuid/
Redactie Zuiderpost

Jan wil ik graag beschrijven als een man waar je
altijd een beroep op kon doen. Hij was secuur, to the
point en fanatiek wanneer hij voor een taak stond.
Daarnaast hield Jan niet van poespas en hoefde hij
ook niet zo nodig in de belangstelling te staan. Hij
genoot graag op de achtergrond van de mooie
successen die er door de jaren heen in de wijk OssZuid werden behaald. Successen zoals Zuid aan
Zee en de
Kerstmarkt welke
hij op 12 december
jl. nog samen met
zijn vrouw Mia heeft
bezocht. Hij was
overal graag bij!
Jan heeft de wijk
Oss-Zuid zo
jarenlang gediend
en ik kan niet
anders zeggen dan
dat hij dat altijd op
een bevlogen,
betrokken en
prettige manier
heeft gedaan.

ZUIDERPOST FEBRUARI 2016

Dank je wel, Jan!
Ellen Bloks

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 direct 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,
voorzitter@ws-oss-zuid.nl.
06-54707285,
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Kerstmarkt 2015
Fotoimpressie

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?
Buurtcentrum Kortfoort,
Floraliastraat 93

Wanneer?
Iedere vrijdag
12.00-13.00 uur

Sociëteit voor ouderen H. Sacrament
Clubgebouw RKSV Cito, Kloosterstraat 13,
5349AB Oss
Geopend: maandag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur
Aantal leden: 100
Contributie: € 20 per jaar
Activiteiten
Biljarten, vrij biljarten,
onderling biljarten en
competitie biljarten
Kaarten
Koersbal op woensdag
Nieuwjaarsreceptie
Carnaval
Sinterklaas
Kerstviering
Ook organiseren wij een fietstocht,
een reisje voor de leden,
een reisje voor de koersbalclub
Activiteiten bestuur
1x per maand bestuursvergadering,
jaarvergadering, RIGOM-vergaderingen Oss-Zuid,
aanwezig bij vergaderingen KBO Maasland
Secretaris P. van Orsouw, Van Galenstraat 13,
frvanorsouw@home.nl
5342VJ Oss,
636556,
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Kerstdiner 2015
Een erg gezellig kerstdiner op 19 december in het
Zuidergebouw voor mensen uit de wijk en
daarbuiten, die dit kunnen gebruiken. Georganiseerd
door Vivaan, de KBO en vele enthousiaste
vrijwilligers. Met een optreden van het
WereldVrouwenKoor uit het Talencentrum.
Iedereen bedankt voor alle medewerking en ook de
Jumbo voor het leveren van alle ingrediënten.

Op 19 december jl. vond in het Zuidergebouw een
gezellig en lekker kerstdiner plaats. Het was
georganiseerd door KBO met ONS welzijn, en
bedoeld voor mensen die met Kerstmis anders niet
makkelijk ergens terecht konden.
Het was uitermate toegankelijk, want het kostte voor
de gasten niets. We werden welkom geheten door
een heuse gastvrouw met een drankje. De eetzaal
zag er goed verzorgd en gezellig uit. Leuk versierd
met bijvoorbeeld omgekeerde wijnglazen met er
onder kerstgroen en wat kleine rode kerstballetjes.
Op het menu stond als vooraf (zelfgemaakte)
bospaddestoelensoep, overheerlijk. Hoofdgerecht
was courgettepasta met roomsaus en zalm, kip of
paddestoelen. De kok had goed zijn best gedaan!
Toe kregen we mascarpone met kersen en lange
vingers. Om je vingers bij af te likken. Tussen de
gerechten door werden de gasten vermaakt door het
koor WereldVrouwen Oss en met grapjes en
anekdotes door gastheer Alex van der Heijden van
ONS welzijn. Het was een groot succes. Het enige
dat jammer was, was dat er mensen niet kwamen
opdagen die zich wel opgegeven hadden. Daardoor
bleven er helaas ook mooi gedekte tafels onbezet.
Het was zeker voor herhaling vatbaar!
ZUIDERPOST FEBRUARI 2016
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Als je inbrekers
echt buiten wilt houden,
bel dan

Ben Stroet

Slotenmakerij & Mechanische Beveiliging
Gecertificeerd bedrijf VEB-TBMB

06-54233459
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info@slotenmakerij.nl

www.slotenmakerij.nl

NR. 203 – PAGINA 11

Oss-Zuid in beweging bij Buurtsport

Stichting Rechtswinkel Oss informeert in deze column
over actuele zaken, waarmee een ieder te maken kan
krijgen. Deze maand:

Winterbanden
Jaarlijks gaan meer dan 900.000 Nederlanders op
wintersport. Ongeveer 80% van de wintersporters gaat
met de auto. Het is dan belangrijk om goed voorbereid
de weg op te gaan. In deze column informeren wij u
over het gebruik van winterbanden.
Zijn winterbanden verplicht?
Een winterband zorgt ervoor dat u bij winterse
omstandigheden meer grip hebt op de weg. Daarom
hebben sommige landen het gebruik van winterbanden
verplicht gesteld. In Nederland is dit niet het geval. In
een aantal andere populaire wintersportlanden is het
gebruik van winterbanden wél verplicht. Hieronder
bieden wij u en overzicht:
Duitsland: het gebruik van winterbanden is verplicht
onder winterse omstandigheden. All-seasonbanden
zijn ook toegestaan.
Oostenrijk: winterbanden zijn verplicht van
1 november tot en met 15 april van elk jaar. Daarbuiten
zijn winterbanden verplicht als een verkeersbord dit
aangeeft.
Zwitserland: het is aanbevolen winterbanden te
gebruiken bij winterse omstandigheden. Echter, zorgt u
met zomerbanden voor overlast op de weg, dan kunt u
een boete krijgen.
Frankrijk: winterbanden zijn verplicht indien een
verkeersbord dit aangeeft.
Wat zijn de gevolgen?
Als u geen winterbanden gebruikt, terwijl dit wel
verplicht is, kan dit twee belangrijke gevolgen voor u
hebben. Allereerst loopt u het risico op een geldboete.
Die varieert van € 40 in Duitsland tot maximaal € 5.000
en inbeslagname van uw auto in Oostenrijk. Een
tweede belangrijk gevolg betreft de aansprakelijkheid
bij verkeersongevallen. Als het niet gebruiken van de
winterbanden mede de oorzaak is van het ongeval, kan
dit leiden tot aansprakelijkheid voor schade van een
ander. De schadebedragen verschillen van geval tot
geval, maar kunnen duizenden euro's bedragen.
Meer vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of
heeft u andere juridische vragen, dan kunt u altijd
binnenlopen op één van onze spreekuren.
Meer info: www.rechtswinkeloss.nl of like ons op
Facebook.
Deze column is geschreven door B. Eggen, LL.B,
masterstudent Strafrecht en Staats- en bestuursrecht aan
de Radboud Universiteit te Nijmegen en bestuurslid van
Stichting Rechtswinkel Oss.
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Sinds enkele maanden is het in Oss-Zuid op
vrijdagen tussen 14.15-15.15 uur (uitgezonderd
schoolvakanties) mogelijk om deel te nemen aan
Buurtsport: een initiatief dat georganiseerd wordt
door het Sport Expertise Centrum (SEC) en
financieel mede
mogelijk gemaakt
wordt door de
gemeente Oss,
BrabantWonen,
Wijkraad Oss-Zuid en
ONS welzijn (v/h
Stichting Vivaan).
Op 13 november
vond de succesvolle aftrap van deze wekelijks
terugkerende activiteit plaats waarbij o.a. de
sportieve (trefbal)strijd tussen leerlingen van Pius X
en co-financierende partners van Buurtsport op het
programma stond.
En dat we sinds deze
aftrap zeker niet stil
hebben gezeten, blijkt wel
uit de vele activiteiten die
er sindsdien hebben
plaatsgevonden zoals:
voetbal, tennis, hockey,
springtouwen, trefbal,
basketbal.
Buurtsport gaat de wijk in !
Op dit moment vindt Buurtsport met name op het
schoolplein van Basisschool Pius X plaats; dit om zo
veel mogelijk kinderen te kunnen bereiken na
schooltijd. Na de carnavalsvakantie zullen we echter
ook de wijk intrekken om ook zo optimaal mogelijk
gebruik te maken van de mogelijkheden die de
speelveldjes en -terreinen in de buurt bieden!
Vertrekpunt blijft daarbij echter wel de veilige basis
van het schoolplein van Pius X. Sta er ook niet van
te kijken als we bijv. een keer uitwijken naar
voetbalvereniging CITO, tennisvereniging TOZ of de
scouting!
Sluit jij ook een
keertje aan?
Graag nodigen we
alle kinderen in de
leeftijd van 4 tot
ongeveer 13 jaar uit
de wijk uit om aan te
sluiten bij buurtsport.
En kinderen van de
Pius X: vergeet dan vooral natuurlijk niet je bidon
van het DrinkWater-project mee te
nemen, want deze ga je
nodig hebben tijdens het sportuurtje.
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Voor het
voetlicht…

OPEN DAG ZORG EN WELZIJN
ZATERDAG 19 MAART 2016

door Jolanda van Turnhout

Plein Zwanenberg is
het nieuwe
gezondheidscentrum
voor Oss en omgeving
en gevestigd in OssZuid.

Lenie Boerboom:

Fitness in de
Iepenstraat
Vandaag ga ik kennismaken met Lenie Boerboom
en met haar praten over de wens om
fitnessapparatuur te plaatsen in de Iepenstraat. Zij
kreeg dit idee tijdens vakanties in het buitenland.
Daar zag zij dat op stranden,
in parken en in woonwijken
fitnessapparatuur is
geplaatst, voor iedereen vrij
toegankelijk. 'Zou het niet
leuk zijn, als dat bij ons óók
kan worden gerealiseerd?'
dacht zij, 'Jong en oud
samen buiten bewegen;
ouderen achter de geraniums
vandaan en de jeugd weg achter de computer.'
Een geschikte locatie had zij al in gedachten: het
veldje tegenover haar woning. Daar staan immers al
speeltoestellen voor kinderen, er komt weinig
verkeer, het veld is afgebakend en er is goed zicht
op. Mochten er hangjongeren
komen die de boel willen
vernielen, dan kunnen die
meteen op hun gedrag
worden aangesproken. Ook
kunnen er onder de
bestaande bomen een paar
banken worden geplaatst,
wat al meteen uitnodigend
werkt om elkaar daar te
ontmoeten.
Weer thuis is zij direct aan de slag gegaan om het
plan voor een bewegingstuin van de grond te
krijgen. Zo heeft zij een handtekeningenactie in de
wijk georganiseerd om de belangstelling hiervoor te
peilen en inmiddels is er een werkgroep gevormd,
bestaande uit een aantal wijkbewoners, een lid van
de Wijkstichting en medewerkers vanuit ONS welzijn
en de gemeente. Om inspiratie op te doen, gaat een
aantal leden van deze werkgroep op 19 februari in
Heeswijk-Dinther naar een soortgelijk initiatief kijken.
Het streven is om de beweegtuin in april/mei 2016 te
realiseren, maar of dat gaat lukken is nog de vraag.
Dit is voor een groot deel afhankelijk van de
financiële middelen. Sponsoren zijn dan ook meer
dan welkom.

Op zaterdag 19 maart a.s. houdt Plein Zwanenberg
– tijdens de 'Open dag van Zorg en Welzijn' – een
open dag voor het publiek.
De volgende organisaties zijn in Plein Zwanenberg
gevestigd:
Bernhoven Polikliniek Oss,
GGZ Oost-Brabant,
Pantein Thuiszorg,
Podotherapie Dennemann,
Livit Orthopedie,
Pantein Thuiszorgwinkel,
Huisartsenpost Oost-Brabant (vanaf 22 februari),
Fysioplus (de fysiopraktijk van Medifit en
BrabantZorg),
Behandel- en Kenniscentrum BrabantZorg,
Tandarts Steenbergen en Oederma (rond 1 april).

STAMBOOMONDERZOEK
VERGEMAKKELIJKT!
Alle beschikbare akten van de burgelijke stand van
gemeenten in het noordoostelijk deel van Brabant
zijn online op naam te doorzoeken en digitaal te
raadplegen, o.a. geboorteakten van 1915,
huwelijksakten van 1940 en overlijdensakten van
1965 en gemeentelijke bevolkingsregisters.
Een belangrijke mijlpaal voor stamboomonderzoek
in Brabant! Met dank aan vele vrijwilligers voor hun
hulp bij het invoeren. Een karwei dat bijna 25 jaar
geduurd heeft.
Meer info: www.bhic.nl.

637462 óf
Voor informatie: Lenie Boerboom,
Wijkraadslid Meral Ilgen,
06-18190234.
ZUIDERPOST FEBRUARI 2016
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Natuur in Oss-Zuid
De Bende van de
Brandweertoren
door Henny Dekker

Onze wijk heeft bijzondere natuurpareltjes.
In de wijkkrant nemen we u mee op zoek naar
bijzondere planten en dieren in de wijk.
Deze keer is de kauw aan de beurt.
Overleven in de winter is lastig voor vogels. Daarom
trekken kauwen samen op. Het is vooral veel veiliger.
Bijna elke avond
verzamelt de
bende zich in de
buurt van de
brandweertoren
of in de hoge
lindebomen in de
Asterstraat.
Net als andere kraaien zijn kauwen intelligente vogels.
Het is een van de diersoorten waarvan het volume aan
hersenen in verhouding groot is ten opzichte van het
lichaam. Net als bij dolfijnen en apen.
Kauwen zijn sociale vogels, die in de winter al
kibbelend in een groep leven. Bij sociaal zijn hoort
communicatie. Vooral tijdens het verzamelen gaat het
er bijzonder gezellig aan toe in de groep. De
schemering loopt dan over van ge'kauw'.
De tuimelvluchten tegen de avond door kauwen is
indrukwekkend. Van vele kilometers afstand zien
andere soortgenoten dat het er aangenaam vertoeven
is. In de aanloop naar de avond verzamelen kauwen
eerst op voorverzamelplaatsen. Dat gebeurt op het dak
van de brandweertoren. Kortom, een plaats die tot op
kilometers afstand te zien is. Daarna gaat het verder
naar de echte slaapplaats. Maar dan is het vaak al
donker. Tijdens dat verzamelen voeren ze langdurig
speelse kantel-, draai- en buitelvluchten uit. Soms met
vele tientallen vogels tegelijk.
Dat is anders in het voorjaar en in de zomer.
Het broedseizoen begint al in maart. En wanneer er
gebroed wordt, is er geen tijd meer voor de groep.
Het eigen nest gaat eerst! Dan is er geen tijd voor
sociaal gedrag.
De kauw verblijft vooral in het stedelijk gebied. Daar is
genoeg voedsel voorhanden, insecten, afval, brood,
vogelvoer. Op de Veluwe broeden geen kauwen!
Wie goed oplet, ziet
dat kauwen – ook al
zijn ze met een grote
groep – altijd in
paartjes leven, Geen
dier zo trouw als een
kauw. Partners voor
het leven!

ZUIDERPOST FEBRUARI 2016

ONS welzijn
voor alle mensen in Oss en omgeving
ONS welzijn is de naam van de nieuwe
welzijnsorganisatie in de gemeente Oss, die op
1 januari is ontstaan uit de fusie tussen Aanzet,
RIGOM, Vivaan en een deel van MEE Noordoost
Brabant.
Over de organisatie ONS welzijn
De missie van ONS welzijn luidt:
‘Ieder mens doet mee en telt mee’.
ONS welzijn maakt groei en ontwikkeling van burgers
en de maatschappij mogelijk door samen met u te
bouwen aan een samenleving waarin iedereen van
waarde is, iedereen mee mag en mee kan doen en
jeugd veilig kan opgroeien.
ONS welzijn is er voor mensen van alle leeftijden, met
een vraag of idee op het gebied van welzijn, het gezin,
opvoeden, opgroeien, (aangepast) wonen, financiën of
een psychosociale vraag. Of om iets te leren, voor een
ander iets te doen of de leefbaarheid in eigen buurt te
verbeteren. Dit doen we in Oss-Zuid speciaal vanuit
het Basisteam Jeugd en Gezin Oost en het Sociaal
Team Oss-Zuid.
De kernwaarden van ONS welzijn zijn:
► Autonomie: Dit betekent dat we uitgaan van de
eigen regie van mensen.
► Uitgaan van talenten: We gaan ervan uit dat ieder
mens talenten heeft en kwetsbaarheid altijd samen
gaat met talenten en kracht.
► Nabijheid: We zijn dichtbij aanwezig en toegankelijk
voor burgers, netwerkpartners en opdrachtgevers en
gaan uit van de leefomgeving en levensvisie van de
burger.
Daarnaast zijn er veel vrijwilligers betrokken bij de
organisatie. Zij houden gezelschap, ontlasten
mantelzorgers, geven cursussen taalverwerving,
verzorgen begeleid vervoer, doen boodschappen,
helpen bij de administratie, verzorgen jongerenwerk,
doen klusjes, bieden schuldhulpverlening en nog veel
meer.
Vrijwilligers van onmisbare waarde
We hebben een zeer uiteenlopend aanbod aan
vacatures voor vrijwilligers. Want iedereen kan iets
betekenen voor een ander!

ONS welzijn –
Iedereen is
van waarde
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Het Osse Inloophuis
(HOI) is open op

Titus Brandsmaparochie
Oude Molenstraat 8
5342GC Oss

donderdagmorgen
9.30-12.00 uur in de
Pinksterterp achter de
Paaskerk en

622164
algemeen@tb-parochie.nl
www.titusbrandsmaparochieoss.nl
NIEUWE PASTOR
Pater Karmeliet Tom Buitendijk is de opvolger van
Pastor George Zeegers.
DA'S PASSIE: IRISH CREAM
Op zondag 21 februari treedt 'Irish Cream' op in de
Jozefkerk. Ierse volksmuziek met als thema 'Een
nieuw begin'. Bij twee dansnummers een
demonstratie van de traditionele Ierse stepdance.
Kortom, een optreden dat u niet mag missen!
OP WEG NAAR PASEN
Bezinning op vier dinsdagochtenden in de vastentijd
aan de hand van de tocht van Israël en Mozes door
de woestijn naar het beloofde land. We zullen lezen
uit het boek Exodus en ons laten inspireren door vier
afbeeldingen bij hun verhaal.
Data: Dinsdag 23 februari en 1, 8 en 15 maart, van
10.00-12.00 uur, in de pastorie. Informatie: Leon
Teubner,
pastor.teubner@tb-parochie.nl.
DE PASSIE VAN BACH
Zaterdag 5 maart, De passie van Bach, begeleiding
door Ad de Keyzer, medewerker Titus Brandsma
Instituut, in de Carmelzaal. Zaal open: 9.30 uur.
Inleiding: 10.00-16.00 uur. Kosten: € 5. Lunchpakket
meebrengen, voor koffie/thee, soep wordt gezorgd.
BEZINNINGSOCHTEND ONDERWEG NAAR PASEN
Op zaterdag 19 maart gaan we ons bezinnen op het
Paasfeest met als thema: Teder en genadig is God,
tot in eeuwigheid. U bent hierbij allen van harte
uitgenodigd. We beginnen om 10.00 uur, maar koffie
is er vanaf 09.30 uur. Voor wie na afloop samen wil
lunchen, graag een eigen lunchpakket meenemen.
EXTRA ZIN IN FILM - PAASKERK
Op maandag 21 maart vertonen we in de Paaskerk,
Wethouder van Eschstraat 165, Oss, de film
'Erbarme dich'.
EERSTE COMMUNIE
De Eerste Communieviering is gepland op zondag
10 april. Voor meer informatie: Els Draad,
622164
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.
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.
Vaerkrijgbaar bij de Receptie van de parochie,
Boekhandel Derijks, VVV-winkel in de Spoorlaan, de
Bibliotheek en Stadsarchief Oss.
ZUIDERPOST FEBRUARI 2016

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 17 maart: kaarsen versieren
(Pinksterterp).
♦ Donderdag 24 maart:
bloemschikken – Paasstukjes
maken. Graag een snoeischaar,
bakje en eventueel mooie
takken of bloemen meenemen
(Pinksterterp).
♦ Donderdag 19 mei: bakjes maken van papier
(Pinksterterp).
♦ Op zondag 24 april: bloemschikken (Carmelzaal).
Graag een snoeischaar, bakje en eventueel
mooie takken of bloemen meenemen.
inloophuisoss@live.nl
Informatie en contact:
of Bert Jansen Venneboer:
073-6894788

5 JAAR
HOI!
Het Osse Inloophuis
is ontstaan op initiatief
van drie kerken in Oss.
Zij wilden tijd en ruimte
realiseren voor
ontmoeting, een welkom
voor iedereen.
Vele vrijwilligers maken het mogelijk om op
donderdagochtend in de Pinksterterp en op
zondagmiddag in de Carmelzaal koffie te schenken
en een luisterend oor te bieden.
In maart is het vijf jaar geleden dat HOI haar deuren
opende. Dat willen we graag met u vieren!
Op zondag 6 maart 2016 vanaf 14.30 uur bent u
van harte welkom in de Carmelzaal (Jozefkerk,
Oude Molenstraat 8, Oss).
Het officiële programma begint om 15.00 uur.
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WIJKINFORMATIE OSS-ZUID

OM TE BEWAREN

Gemeente Oss – Postbus 5, 5340 BA 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 afdelingenGebiedsbeheerder
gemeente Oss: de heer J. de Groot en de heer R. Harmsen,
14 0412,
j.de.groot@oss.nl. r.harmsen@oss.nl
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.
ONS welzijn (samenvoeging van Aanzet, Vivaan, RIGOM en MEE)– Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss,
088-3742525,
info@ons-welzijn.nl
Sociaalteam Zuid (voor Oss-Zuid en Berghem) –
info@sociaalteamosszuid.nl
Leontine Jansen (voor ondersteuning bewonersinitiatieven),
leontine.jansen@ons-welzijn.nl,
06-14342859
Alex van der Heijden (vanuit de wijk talent inzetten en ontwikkelen),
alex.vanderheijden@ons-welzijn.nl,
06-14342781
Jongerenwerk Vivaan/Jongerencentrum ´t Honk: Palestrinastraat 6, 5344AA Oss,
646830,
honk@ons-welzijn.nl,
www.honkoss.nl, www.jchonkoss.hyves.nl
Steunpunt Vrijwilligerswerk Oss: Boterstraat 206, 5341KR Oss,
692080,
vposs@ons-welzijn.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 2016: 3 maart 2016, 12 mei 2016, 21 juli 2016, 6 oktober 2016, 1 december 2016
Voorzitter: Koos Keen, Hescheweg 28, 5342CJ Oss,
06-54756610,
kooskeen@live.nl
Secretaris: Meral Ilgen, Vogelkersstraat 1, 5342 XP Oss,
06-18190234,
m.ilgen@live.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; Naomi van der Heijden-Thijssen, Willibrordusweg 26-B, 5342 HC Oss,
06-24459004,
n_thijssen88@hotmail.com
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@ws-oss-zuid.nl
Voorzitter: Steef de Graauw, Karel Doormanstraat 16a, 5342TL Oss,
854299/06-54707285,
Vice-voorzitter: Wil Panneman, Seringenhof 16, 5342CR Oss,
637709/06-12910650,
wil@wjipanneman.nl
Secretaris: vacature
Penningmeester: vacature
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; vacature

Beveiliging MSD (Organon):
662392
Centrum Jeugd & Gezin (informatie/advies over opgroeien en opvoeden van 0-23 jaar): Kerkstraat 13, 5341BK Oss,
www.centrumjeugdengezin-maasland.nl, cjgoss@ons-welzijn.nl, www.wizper.nl (= zoeksite voor jongeren)

473626,

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,
www.bijzonderaktief.nl

h.zopfi@hccnet.nl,

Fotoclub Focoss: www.focoss.nl
Jongerensoos The Final Touch: Ferry Vullings,
06-20010645,
ferry.vullings@gmail.com, www.jongerensoosthefinaltouch.nl
Scouting Titus Brandsma: Els Jacobs,
06-42754588, www.titusbrandsmagroep.org
KinderVakantieWerk Oss-Zuid: Ferry Vullings,
06-20010645
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W E E K AG E N D A
BUURTCENTRUM KORTFOORT

W E E K AG E N D A
ZUIDERGEBOUW

Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342BH Oss,
636310,
www.buurthuiskortfoort.nl

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

Bestuurssamenstelling

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

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

Maandag
13.30-17.00
13.30-14.00
14.00-17.00
19.00-22.00
19.30-21.30

Ouderenvereniging Oss-Zuid
ASVO – Inloop computercafé
ASVO – Computercursus
Fotoclub Focoss (info www.focoss.nl)
SchuldHulpMaatje – inloopspreekuur
(info www.schuldhulpmaatje.nl)

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

Dinsdag
13.30-17.00 ASVO
14.00-17.00 ASVO – Schilderclub 1
Woensdag
09.00-12.00
13.30-17.00
14.00-17.00
19.00-22.30
19.00-22.30

Maandag

13.00-17.00 Koersbal KBO Kortfoort

Alle dagen
12.00-23.00 Turkse familiegroep

Werelddansen/Volksdansen
Ouderenvereniging Oss-Zuid
ASVO – Schilderclub 2
Inloopcafé voor 50-plussers
Kaarten (jokeren, rikken, e.d.)

Het Zuidergebouw is voor iedere
huurder de gehele week geopend
van 9.00-23.00 uur

COLOFON ZUIDERPOST

Donderdag
09.00-12.00 Werelddansen/
Volksdansen
14.00-17.00 ASVO – Biljarten
14.00
OOZ/ASVO – 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)

Redactie: Ellen Bloks, Jolanda van Turnhout, Henny Dekker,
Mia Keijzers
Redactieadres: Oude Molenstraat 19, 5342GA 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 mei 2016

Kopijsluiting: 4 mei 2016
Voor informatie over advertentieafmetingen en -tarieven
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?
623424 (Ellen) of
zuiderpostoss@gmail.com.
Digitaal
De Zuiderpost wordt ook digitaal beschikbaar gesteld via
www.ws-oss-zuid.nl, de website van Wijkstichting Oss-Zuid.
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