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ZUIDERPOST  
wijkkrant van oss-zuid

Zuid aan Zee 2016 

Het festival voor de bewoners 
van Oss Zuid en andere 
belangstellenden is dit jaar op 17 
juli 2016. I 

In het Zuiderpark is er die dag 
van 12.00 tot 17.00 van alles te doen. 
Wijkstichting en wijkraad Oss-Zuid 
nodigen alle inwoners uit om elkaar te 
ontmoeten en te genieten op dit gratis 
festival. 

Wat is er zoal te doen? Hiernaast een 
korte samenvatting in foto’s. 

Tijdens Zuid aan Zee wordt voor het 
eerst ook een rommelmarkt 
georganiseerd.De kosten voor een kraam 
bedragen €15,-  

Kinderen kunnen gratis hun spullen op een 
kleed verkopen. Door een mail te sturen 
naar het volgende adres kan men zich 
opgeven; 
info@ws-oss-zuid.nl       

Op de Talentenmarkt krijgt talent een kans. De 
kramen voor deze markt worden gratis ter 
beschikking gesteld door Ons Welzijn. Meer 
informatie over de Talentenmarkt vindt u elders in  

de zuiderpost 

 

In dit nummer: 
Kort verslag wijk 

   raadsvergadering 
   dd. 12 mei 2016 

Koninklijke 
onderscheidingen 

10 jaar buurtfeest 
   Zeeheldenbuurt 

Talentenmarkt 

en nog veel meer 
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Nieuwe redacteur, nieuw jasje 
In de vorige Zuiderpost stond hier op deze 
pagina een oproep voor een “gedreven 
vrijwilliger voor de functie van Eind-Redacteur”. 
Want Mia stopt ermee!. Na vele jaren was het 
voor Mia genoeg. Met heel veel plezier heeft zij 
deze schone taak uitgevoerd. Daar zijn we haar 
heel dankbaar voor. Super! 
De advertentie heeft gewerkt. Een nieuwe 
redacteur meldde zich aan. Mijn naam is Nancy 
Jongsma. Ik woon al een aantal jaren in Oss-
Zuid maar was tot nu toe niet zo actief hier in 
de wijk. Maar omdat ik graag op de computer 
‘bezig ben’, wel iets van een krantje maken 
weet en ook veel zin had om wat actiever 
dichter bij huis te worden, heb ik me 
aangemeld. 
En bij een nieuwe redacteur hoort ook een 
nieuw gezicht van de krant. Dit is de beste 
gelegenheid. De inhoud blijft uiteraard 
hetzelfde, misschien hier en daar met een 
andere lay-out, maar het blijft Uw Zuiderpost, 
met informatie voor en door de wijk. 
Ik heb er zin in. 
Nancy 

D e W i j k a g e n t 
schrijft:

Op het moment van 
schrijven van dit stukje 
voor het wijkblaadje 
staan voor de hoogste 
klassen van de middelbare scholen weer de 
examens voor de deur. Voor de scholieren een 
spannende tijd uiteraard.  
Daarna komen de slagingsfeesten. Voor de 
scholieren  natuurlijk een welkom einde van dat 
laatste spannende schooljaar. Voor vele wijk-
bewoners waar in de buurt zo’n feest gehouden 
wordt, is het vaak minder aangenaam. 
Elk jaar rondom die tijd van de slagingsfeesten 
regent het overlast meldingen bij onze regionale 
meldkamer. Waar wij zoal mee te maken krijgen bij 
dit soort meldingen; harde muziek tot diep in de 
nacht, buitensporig alcoholgebruik door jongeren 
en vernielingen in de naaste omgeving van de 
plaats waar het feest gehouden wordt. 

“joh, de mensen moeten niet zo zeuren, het is 
maar een keer in een jaar dat er zo’n feest bij ons 
is, dat moeten ze maar snappen” is vaak het 
antwoord wat wij dan krijgen. Zoiets is echter 
moeilijk uit te leggen aan de mede straatbewoner, 
waar een spiegel van de auto getrapt is door een 
feestganger. 
Hierdoor durven wij toch wel te stellen dat voor ons 
de grens tussen intolerantie en gewoon aso gedrag 
wel vaag is geworden.  
Natuurlijk wordt een ieder zijn plezier gegund. 
Houd er echter rekening mee dat je ook een 
verantwoording hebt naar de naaste woon-
omgeving als jouw kroost in jouw huis of tuin feest 
geeft. 
Ga vooral vooraf met de naaste omgeving in 
gesprek. Dat scheelt onvrede in de buurt en ons 
een hoop boze telefoontjes. 

De wijkagenten: Ben en Niels 

Redacteur stopt ermee.

Jarenlang heb ik met plezier de eindredactie 
van de Zuiderpost gedaan, maar nu is het 
moment gekomen om het stokje over te 
dragen. Met ingang van dit nummer heeft 
Nancy Jongsma deze taak van m i j 
overgenomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
de Zuiderpost bij haar in goede handen is. 
Rest mij om iedereen met wie ik in de loop der 
jaren heb samengewerkt, heel hartelijk te 
bedanken voor alles. En natuurlijk wens ik 
Nancy, de overige redactieleden en jullie 
allemaal alle goeds toe. 
Tot ziens!  
Hartelijke groetjes, Mia 

Wijkraad, Wijkstichting en Redactie Zuiderpost bedanken Mia Keijzers hartelijk voor haar 
jarenlange bijdrage als eindredacteur van de “Zuiderpost”.  
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR WIJKBEWONERS 

Bij de Lintjesregen op 26 april jl. hebben de volgende wijkbewoners een 
koninklijke onderscheiding ontvangen: 

De heer F. Schraa   - Lid in de Orde van Oranje-Nassau  
Mevrouw F.R.M. Schraa-Swinkels - Lid in de Orde van Oranje-Nassau  
De heer L.M. van Gemert  - Lid in de Orde van Oranje-Nassau  
Mevrouw M.G. Wegh-Grotenhuis - Lid in de Orde van Oranje-Nassau  
De heer mr. E.G.M. van Ewijk  - Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau   

Wijkraad Oss-Zuid, Wijkstichting Oss-Zuid en Redactie Zuiderpost 
feliciteert hen van harte met de onderscheiding.  

Voor het 
voetlicht:  
‘KBO H Sacrament’ 

interview met  

Piet van Orsouw 
(penningmeester/secretaris) 

Door: Jolanda van Turnhout 

“We hebben hier een mooie 
club met weinig trammelant en 
de leden zijn allemaal mijn 
vrienden”, zegt een bevlogen 
Piet van Orsouw, de penning-
meester/secretaris van KBO   
H Sacrament.  

KBO H Sacrament is een soos 
voor ouderen die is aange -
s l o t e n b i j K B O B r a b a n t 
( K a t h o l i e k e B o n d v o o r    
Ouderen). De soos maakt 
gebruik van het gebouw en de 
kantine van de voetbalclub 
CITO aan de Kloosterstraat, 
maar staat er verder geheel los 
van. Deze soos bestaat al 
meer dan 50 jaar en telt 
ongeveer 92 leden. Iedere 
werkdag is de soos geopend 
van 13.00 - 17.00 uur. De koffie 
en thee staan klaar en warme 
hapjes worden geserveerd. 

Biljarten is de grootste activiteit 
die wordt georganiseerd. Dat  

blijkt ook wel als ik kom voor 
mijn afspraak, want een aantal 
heren is fanatiek bezig. Het is 
mogelijk om vrij te biljarten, 
maar er kan ook in com-
petitieverband worden ge-
speeld. Daarnaast is er op 
woensdagmiddag koersbal. 
Hieraan doen voornamelijk 

vrouwen mee.  

Op vrijdagmiddag van 15.00 – 
17 .00 uur kunnen leden 
ondersteuning krijgen in het 
werken met de computer en, 
indien gewenst, komt de 
instructeur zélfs aan huis. In 
samenwerk ing met ONS-
Welzijn worden er ook infor-
matiemiddagen georganiseerd 
bijv. voor de mantelzorgers en 
over dementie.  

Jaarlijkse activiteiten zijn een 
grote loterij met sinterklaas en 

tijdens de Kerst een kerstdiner.  
Leden van het bestuur gaan op 
ziekenbezoek bij leden die een 
week of langer in het zieken-
huis verblijven en brengen hun 
een fruitmand. 

Zoals u kunt lezen wordt er 
veel voor de leden gedaan en 
wellicht denkt u: ”Dat is iets 
voor mij!” Nieuwe leden zijn 
van harte welkom.  

De contributie bedraagt €25,00 
per jaar.  

Er geldt een minimumleeftijd 
van 55 jaar. 

Voor informatie kan contact 
worden opgenomen met Piet 
van Orsouw (penningmeester/ 
secretaris), tel. 0412-636556 óf 
Bert van Oss (voorzitter), tel. 

links Bert van Oss,rechts Piet van 
Orsouw
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Op 5 april 2016 is  

dhr. Jo van Berkum  

overleden. Als 
voormalig wijkbewoner 
heeft de heer Van 
Berkum de 
“Werkgroep 
Kerstmarkt” jarenlang 
geholpen door als 
kerstman op te treden 
tijdens  de jaarlijkse 
kerstmarkt. Wij hebben 
altijd met heel    veel 
plezier samengewerkt 
en zijn hem daarvoor 
dankbaar! Wij wensen 
de familie veel sterkte 

toe.       

Werkgroep Kerstmarkt Oss-Zuid

Geïnspireerd door Gaudi heeft de 
kunstenaar Alex van de Heijden 
een knikkerbaan ontworpen. Het 
heeft ook wel iets weg van een 
midgetgolfbaan.  
De toren van Pisa is inmiddels 
verwijderd. Door vandalen omver 
getrapt. De Eiffeltoren staat nu 
ongeveer net zo scheef als de 
toren van Pisa eerst. Ook de 
andere met mozaïek beklede 
elementen beginnen los te raken. 

Leuke dingen in de openbare 
ru imte , zoa l s h i e r aan de 
Kastanjelaan, moeten blijkbaar 
vooral hufterproof zijn.  
Alex zou de boel nog wel voor een 
keertje willen opknappen, de 
eigenaar Brabant Wonen, wil de 
huidige situatie zo laten..... 

!

EEN KLEURRIJKE KNIKKERBAAN

Op 7 mei jl. is  

Bets Jilesen  

op 57 jarige 
leeftijd 
overleden.   

Bets - voormalig lid van Wijkstichting  
Oss-Zuid -  heeft zich gedurende een aantal 
jaren ingezet voor onze wijk. Daar zijn wij 
enorm dankbaar voor. Wij wensen de familie 
van Bets veel sterkte toe.  

Namens Wijkstichting Oss-Zuid,  
Steef de Graauw - voorzitter 

Afscheid van dhr.Jo van Berkum en mevr. Bets Jilesen
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KBO KORTFOORT. 

Wilt u iets weten over uw computer, laptop, tablet of telefoon? Loop 
dan gerust eens bij ons binnen voor informatie. Zowel voor beginners 
als gevorderde is er op de maandagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur 
een gratis inloop. Breng het apparaat waar u vragen over heeft mee dan helpen wij u verder. Heeft u toch 
nog meer wensen, bv over het gebruik van de apparatuur, internetbankieren, skype of foto’s opslaan, dan 
kunt u ook lessen volgen. Die worden 1 op 1 gegeven met documentatie erbij. Ook bij de lessen kunt u 
uw eigen apparatuur meebrengen. De inloop en de lessen zijn in het Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17 
(tegenover Action ). Voor meer informatie: bezuid@hetnet.nl 

Buurtfeest vergroot saamhorigheid 

Zeeheldenbuurt I viert jubileum 
in zeeheldensfeer 
Op 24 september 2016 is het Burendag, het 
jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert 
met je buren en de buurt. Een dag waarop je 
gezellig samen komt en waarbij veel mensen 
iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Dan 
vindt ook het traditionele Buurtfeest in 
Zeeheldenbuurt I plaats. Een jubileumfeest, 
want het zal dit jaar voor de tiende keer worden 
gehouden. Dan moeten we natuurlijk wat 
extra’s doen.  

Een vergelijkbaar buurtfeest als het grote 
openingsfeest in 2006 kan het niet worden, maar 
we kunnen wel proberen extra accenten aan te 
brengen en de buurtbewoners enkele bijzondere 
a c t i v i t e i t e n a a n b i e d e n . D e We r k g r o e p 
Zeeheldenbuurt I is inmiddels druk bezig met de 
organisatie. 
De werkgroep heeft wel enkele duidelijke doelen 
gesteld. Men streeft er naar meer belangstelling en 
wil meer buurtbewoners betrekken bij de 
activiteiten, meer afwisseling in het aanbod, zowel 
creatief, cultureel, culinair als sportief. Uiteraard 
worden de succesvolle onderdelen van eerdere 
jaren gehandhaafd. Daarom is een voorlopig 

programma samengesteld met voor elk wat wils. 
Iedereen moet in het evenement iets van zijn 
gading kunnen vinden. Het verder verbeteren van 
de leefbaarheid in de buurt is het uiteindelijke doel. 

Afwisselend programma 
Een van de hoogtepunten is een spelprogramma 
voor de jeugd, dat dit jaar wordt verzorgd door de 
waterscouts. Voor de tweede keer wordt gestreden 
om de Piet Heyn Cup tijdens het Zeehelden Jeu 
de boules-toernooi. Hiervoor wordt een tweede 
baan aangelegd. Er wordt weer een groot 
buurtschilderij gemaakt. De buurtbarbecue wordt 
vervangen door een zeeheldenbuffet met allerlei 
heerlijkheden. De dag wordt afgesloten met 
muziek en een loterij. 
Het feest in de Zeeheldenbuurt wordt groots 
aangepakt. De vrijwilligers steken dagenlang de 
handen uit de mouwen om er voor te zorgen dat 
het de bezoekers aan niets ontbreekt. Gastvrijheid 
is het adagium. Ook dit jaar is het Piet Heynplein 
weer een ideaal feestterrein waar kinderen en 
volwassenen naar hartenlust kunnen spelen, 
ontspannen en elkaar ontmoeten.  
De Werkgroep Zeeheldenbuurt 1 koppelt 
zuinigheid aan kwaliteit. Met een bescheiden 
budget wordt een groots spektakel neergezet, 
mede dankzij de bijdragen van Brabant Wonen, 
het Oranje Fonds, de wijkstichting en het 
Buurtcultuurfonds.  
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Oss–zuid in beweging bij Buurtsport 

Buurtsport in Oss-zuid is al enkele maanden actief. De activiteit 
die wekelijks verzorgd wordt door het Sport Expertise Centrum 
(SEC) is samen met de andere co-financierende partners 
(gemeente Oss, Brabant Wonen, wijkraad Oss-Zuid, Stichting 
OnsWelzijn) opgestart om kinderen uit de wijk lekker samen op 
een leuke en gezonde manier actief te laten bewegen in hun 
eigen wijk.  

Buurtsport in Oss-Zuid vindt 
tijdens schoolweken wekelijks plaats van 14.15 - 15.15 uur 
en is kosteloos. 
Nadat er al verschillende activiteiten hebben plaats-
gevonden op het schoolplein van basisschool Pius X, is 
buurtsport nu ook écht in de buurt te vinden. De eerste 
uitjes in de buurt vond plaats bij tennisvereniging TOZ en 
voetbalvereniging CITO. Met een grote opkomst hebben we 
een leuke, gezellige en vooral sportieve middag gehad bij 
TOZ en CITO. Ook de activiteiten bij de scouting staan op 
het programma. Kortom, 

de buurtsport in Oss – Zuid is actief en betrokken in de wijk.  

Het schoolplein van Pius X vormt steeds het 
vertrekpunt; vanuit daar trekken we de wijk in om alle 
mooie beweeglocaties zoals de sportaccommodaties 
maar ook speelvelden in de wijk te verkennen. 
Kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar zijn van harte welkom 
om op vrijdag van 14.15 – 15.15 uur aan te sluiten bij de 
Buurtsport. En vergeet dan vooral ook niet een bidon (van 
bijvoorbeeld het DrinkWater-project) mee te nemen, want 
deze ga je nodig hebben tijdens het sportuurtje ;-)  
 
Wil je als wijkvereniging of –organisatie graag ook aansluiten bij de Buurtsport? Of wil je meer 
algemene informatie over de activiteit, bezoek dan onze site: www.sportinoss.nl/buurtsport of 
vraag het aan de combinatiefunctionaris in Oss-Zuid,  

Marc Cobussen (e-mail: marc@sportinoss.nl).  

Maasmeander Wandeling.  

Op 12 juni strijkt de MaasdijkMarathon neer op de Maasdijken van de gemeente 
Oss. Inschrijven is hiervoor niet meer mogelijk maar wel voor de Maasmeander 
Wandeling op zaterdag 11 juni. 

Er kan gekozen worden uit 5 afstanden tussen de 10 en 50 kilometer. De tochten 
voeren je door prachtige plaatsen in de uiterwaarden en langs bijzondere 
gebouwen en plekken in de vele dorpjes en kernen aan de Maas. De finish van 
de wandeling is tevens in Megen. Kijk voor meer informatie of om in te schrijven 
op www.maasdijkmarathon.nl. Dit kan tot en met 8 juni. 

http://www.sportinoss.nl
mailto:marc@sportinoss.nl
http://www.sportinoss.nl
mailto:marc@sportinoss.nl
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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, Ons Welzijn 
en Brabant Wonen – 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	  Wijks/ch/ng	  versterking	  voor	  
het	  team.	  Vindt	  u	  het	  leuk	  een	  bijdrage	  te	  
(kunnen)	  leveren	  aan	  de	  lee=aarheid	  in	  uw	  wijk,	  
neemt	  u	  dan	  contact	  op	  met	  de	  heer	  De	  Graauw,	  
telefoonnummer	  
06-‐54707285,	  e-‐
mailadres	  
voorziLer@ws-‐oss-‐
zuid.nl	  .	  	  

Natuur in Oss Zuid  

De Bonte Pieten van de 
Wilgenstraat 
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 
de Scholekster 

S c h o l e k s t e r s    
waren tot de jaren 
vijftig vooral zee- 
en wadvogels. In 
Friesland noemen 
ze hem topasselijk 
de bonte Piet. Niet 
alleen omdat het 
een bonte vogel is, 

maar ook vanwege het schelle pie-wiet. 

In de polders boven Oss is de Scholekster een 
weidevogel. Als weidevogel verloochend hij zijn 
afkomst niet, want na de broedtijd vertrekt de 
Scholekster weer rap naar de kust. Hier geen  

dag- en nachtritme, maar dat van het getij. Bij eb 
wormen en kokkels op de slikken zoeken, bij 
vloed op een hogere plek de voeten droog  
houden. Daarom is het schelle pie-wiet vaak 
avonds laat te horen.   

Als weidevogel gaat de soort dramatisch  
achteruit. Net als de Grutto en de Kievit. 

Maar de laatste jaren zien we steeds vaker 
Scholeksters op platte daken broeden... 

Zo ook op het dak van een van de flats aan de 
Wilgenlaan. De kiezels op het dak lijken dan ook 
wel erg op een kiezelstrandje langs de kust. 
Tenminste gezien door de ogen van een 
Scholekster. 

De kuikens van de meeste weidevogels worden 
geacht direct na de geboorte zelf hun kostje bij 
elkaar te scharrelen. Niet bij de Scholekster. Die 
blijft zijn jongen vette regenwormen voeren. Veilig 
voor vossen op het hoge dak.  

Maar niet veilig voor roofvogels en de ongenadig 
brandende zon op de kiezels. Als het teveel wordt 
springen ze als ware kamikazepiloten naar 
beneden. En komen meestal op hun pootjes 
terecht. 

!

!

WIJKSTICHTING	  OSS-‐ZUID	  ZOEKT	  

mailto:voorzitter@ws-oss-zuid.nl
mailto:voorzitter@ws-oss-zuid.nl
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U kunt bij het Sociale team 
terecht met al uw vragen of 
problemen. Wilt u iets gaan 
opzetten of ergens aan 
meedoen in de wijk of heeft 
u vragen op het gebied van 
wonen, zorg, welzijn en 
financiën. U kunt zich 
centraal aanmelden via 
088-374 2525 of info@ons-
welzijn.nl  of gewoon 
binnenlopen op donderdag 
tussen 12 en 13 uur in het 
w i j k p u n t i n h e t 
Zuidergebouw. 

Gym op maat! 
 Zuidergebouw 

 maandag 09.00 uur 

Deze gymgroep staat onder leiding van een 
deskundige Meer Bewegen voor Ouderen 

docent. 
Op een verantwoorde wijze is er aandacht voor 
alle vormen van bewegen. Er wordt gestart met 

een warming-up, gevolgd door conditie 
oefeningen vanaf de stoel. 

Het gaat niet alleen om de bewegingen, ook het 
sociale contact is van groot belang! Na afloop 

drinken we gezamenlijk koffie/thee. 

Bent u nieuwsgierig en benieuwd of dit een 
activiteit is die bij u past? Kom dan 

vrijblijvend een keer meedoen. We heten u 
van harte welkom! 

De deelnamekosten bedragen € 35,- per half 
jaar. 

Voor meer informatie kunt u ook contact 
opnemen met  ONS welzijn, tel. 0412 65 32 40 
of met Mieke Cornelissen tel. 0412 63 20 25 

Voel je niet langer alleen, schrijf je in voor 
een cursus tegen eenzaamheid in Oss 

Namens de Seniorenraad Oss en de KBO mag 
ONS welzijn in juni aan 12 inwoners van Oss die 
zich eenzaam voelen er daar iets aan willen 
doen kosteloos een cursus aanbieden.  

Wat kun je doen aan eenzaamheid? Was het 
onderwerp op het symposium over eenzaamheid 
op 13 april in Oss. Eén van de belangrijkste 
uitkomsten is dat je iets anders moet gaan doen 
dan dat je gewend bent te doen. Vaak zitten 
mensen vast in een cirkeltje en komen er zelf niet 
uit. Je wilt graag anders, maar het lukt niet 
alleen.Wanneer 
De cursus vindt plaats op woensdagmiddag. En 
bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2-2,5 uur. De 
eerste bijeenkomst zal zijn op de eerste of tweede 
woensdag van juni. 

Aanmelden 
Wil je je aanmelden of wil je meer informatie? 
Bel dan ONS welzijn via telefoonnummer 
088-374 25 25. 

Mogen wij ONS voorstellen? 
Wij zijn…ONS welzijn: Basisteams Jeugd & Gezin en Sociale Teams, 
-23 jaar: Basisteam Jeugd & Gezin  
Met vragen en problemen over opgroeien en opvoeden kun je terecht bij 
de Basisteams Jeugd & Gezin. Voor meer informatie hierover en je 
aanmelding kun je terecht bij Centrum Jeugd & Gezin Maasland 
(Kerkstraat 13 in Oss, 0412-473626). We sluiten aan bij de vraag en 
werken op maat.  

BEN JIJ OP ZOEK NAAR 
VRIJWILLIGERSWERK? 
Kom dan langs tijdens de inloopspreekuren bij 
het Vrijwilligerspunt van Ons Welzijn in de 
Boterstraat 206 te Oss. 
We zijn geopend op dinsdag, woensdag en 
donderdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur.  
Mocht je op deze ochtenden niet kunnen dan 
kun je ook altijd een afspraak maken met 
onze consulent van het Vrijwilligerspunt. 
(0412-692080) 
 
Neem ook eens een kijkje op onze 
vacaturebank via de website van Ons Welzijn:  
http://www.ons-welzijn.nl/ 

23+ jaar: Sociaal Team  
Volwassenen vanaf 23 jaar kunnen met een 
vraag of probleem op het gebied van meedoen, 
financiën, wonen, zorg of welzijn, terecht bij het 
Sociaal Team Bernheze. In dit team werken 
diverse professionals zoals maatschappelijk 
werkers, ouderenadviseurs, sociaal cultureel 
werkers en consulenten voor mensen met een 
beperking. Ook een wijkverpleegkundige en een 
Wmo-consulent van de gemeente maken deel uit 

Contact opnemen met: 
ONS welzijn: 0800-3742525/ www.ons-welzijn.nl  

http://www.ons-welzijn.nl/
mailto:info@ons-welzijn.nl
mailto:info@ons-welzijn.nl
http://www.ons-welzijn.nl
http://www.ons-welzijn.nl
http://www.ons-welzijn.nl/
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Wijkraadsvergadering  
 12 mei 2016 

Tijdens de wijkraadsvergadering van donderdag 
12 mei jl. zijn onder andere de volgende 
onderwerpen aan de orde geweest: 

Industrielaan: 
De Industrielaan wordt thans ingericht als 
fietsstraat. Dit brengt overlast met zich mee. Door 
de gemeente zijn omleiding-routes aangebracht. 
Hekken en obstakels moeten de (brom-)fietsers en 
scooters weren. Dit is volgens een aantal 
bewoners van de Industrielaan niet voldoende. 
Het verzoek wordt gedaan om de trottoirs 
verkeersvrij te maken om daarmee de veiligheid 
van de voetgangers te waarborgen.   

Een afvaardiging van de bewoners van de 
Industrielaan zal samen met de gemeente, de 
opzichter, de Wijkraad en de politie afspraken 
maken hoe een en ander het beste op-gelost kan 
worden.  

Speelterrein Asterstraat: 
Door een bewoner is de stand van zaken met 
betrekking tot de overlast van het speelterrein 
weergegeven. Daarnaast is door deze bewoner 
mede-gedeeld dat in de media ten onrechte is 
gepubliceerd dat het speelterrein gesloten moet 
worden. Dat heeft tot onrust in de buurt geleid.  

Bij de gemeente loopt thans een procedure.  
In een eerder stadium zijn door de gemeente in de 
omgeving van het speelterrein geluidsmetingen 
verricht. Thans vindt wederom een meting plaats; 
de resultaten daarvan zijn eind mei bekend. Dan 
volgt een terug-koppeling naar de bewoner.  

Reconstructie 
Nieuwe Hescheweg: 
Voor de reconstructie van de Nieuwe Hescheweg 
is een inspraakavond gepland op 30 mei a.s. in 
het gemeentehuis. 

Talentcentrum: 
Alex van der Heijden (“Ons Welzijn”) geeft een 
presentatie over het Talentcentrum. In het 
Talentcentrum, gelegen aan de Berghemseweg te 
Oss (achter de Visserskerk), komen mensen bij 
elkaar om hun talent te tonen. Er zijn inmiddels 
diverse groepen ontstaan, zoals onder andere 
praatgroepen, schildersgroepen en knutsel-
groepen. Daarnaast is een koor geformeerd en 

worden taal-lessen gegeven. “Ons Welzijn” 
begeleidt en steunt de mensen hierin.  

Ook in Oss-Zuid zijn Talenten! Bij het evenement 
“Zuid aan Zee” op 17 juli a.s. (Industrie-laan) zal 
een Talentenmarkt gehouden worden om mensen 
bij elkaar te brengen die samen iets willen doen. 
Kom vooral even kijken!! 

Voorzieningenkaart Oss-Zuid: 
Er is een presentat ie gegeven over de 
Voorzieningenkaart van Oss-Zuid. Doordat de 
samenleving verandert moet er nagedacht worden 
over de leefbaarheid en de voorzieningen in de 
wijk.  
In Oss staan veel maatschappelijke voorziening-
en zoals scholen, wijk- en dorpshuizen, 
sporthallen, etc. Veel van deze voorzieningen 
komen in de komende jaren in aanmerking voor 
vervanging of renovatie. Echter, ook wordt de 
behoefte aan de voorzieningen in de toekomst 
anders door verandering van de samenleving. De 
bezetting van de voorzieningen is soms niet  
optimaal (te duur). Daarnaast kunnen sommige 
activiteiten beter in andere gebouwen ge-
organiseerd worden. De gemeente heeft 
bewoners, verenigingen, professionele or-
ganisaties en ondernemers uit Oss-Zuid 
ui tgenodigd om mee te praten over de 
leefbaarheid en de toekomst van de maat-
schappelijke voorzieningen (hoe is de situatie in 
het jaar 2030?) Alle ideeën zijn samengebracht in 
een kaart, de zogeheten voorzieningenkaart. Deze 
kaart helpt de gemeente met het maken van hun 
keuzes voor de toekomst. 

Zie ook www.voorzieningenkaart.wordpress.com.  

Overhandiging Voorzieningenkaart Oss-Zuid

http://www.voorzieningenkaart.wordpress.com
http://www.voorzieningenkaart.wordpress.com
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Broodje Zuid, dan 
kom je er eens uit! 

Iedere vrijdag,  
van 12.00 – 13.00 uur, 
komen bewoners bij 
elkaar in Buurtcentrum 
Kortfoort (Floraliastraat 93) om samen te lunchen. We nemen zelf boterhammen mee en eten gezellig 
samen.  

De Wijkstichting zorgt voor de drankjes, Ons Welzijn zorgt voor fruit en Stichting Dichterbij zorgt voor de 
ontvangst van de bewoners.   

Aanmelden is niet nodig. U bent altijd van harte welkom! 

 

Mindfulness-Oss.nl
Hescheweg 14,  5342 CJ Oss

  06 453 142 57 

Psycho-sociale therapie, creativiteit en workshops
-  Benut de kracht die in je zit -
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!
Maas land  G i lde  Oss  

Schadewijkstraat 6 
5348 BC  Oss 
T (0412) 65 32 49 

TalentenMarkt Oss Zuid

Zondag 17 juli van 12.00 tot 17.00 uur

waar…………

Schilder je?
Heb je groene vingers?
Wil je graag mensen 
ontmoeten?
Of kun je lekker koken?
Wil je hiermee mensen 
iets leren of
gewoon laten zien? Of zou 
je graag 
iets willen leren? Ben je 
benieuwd 
naar de talenten in de buurt?
Bezoek dan deze markt!

Doe je mee? 
Opgeven kan bij 
Alex van der Heijden
☏ 06-14342781
of alex.vanderheijden@ons-
welzijn.nl

Stadswandelingen	  in	  Oss	  

In	  de	  lente	  en	  de	  zomer	  
organiseert	  het	  Maasland	  Gilde	  
op	  een	  aantal	  
woensdagmiddagen	  en	  
donderdagavonden	  
stadswandelingen.	  
*De	  eerste	  is	  op	  woensdag-‐
middag	  4	  mei	  om	  14.00	  uur	  met	  
als	  vertrekpunt	  de	  VVV 
*Op	  donderdagavonden	  zijn	  
voortaan	  ook	  wandelingen.	  De	  
eerste	  daarvan	  is	  op	  19	  mei	  om	  
19.00	  uur	  met	  vertrekpunt	  "De	  
Groene	  Engel".	  	  
Een	  stadsgids	  van	  het	  Maasland	  
Gilde	  leidt	  de	  wandeling.	  	  
De	  wandeling	  duurt	  ongeveer	  
twee	  uur,	  inclusief	  pauze.	  
Mensen	  in	  een	  rolstoel	  kunnen	  
ook	  meedoen.	  De	  kosten	  
bedragen	  €	  3,50	  per	  deelnemer.	  
Meer	  informa/e	  bij	  de	  VVV	  of	  via	  
www.maaslandgildeoss.nl	  	  

Buitenspeeldag   
8 juni 2016 van 14 – 17 uur 

Dit jaar doen in Oss-Zuid  5 straten mee. Het 
gaat om de volgende straten: 

Tulpstraat 
Emmastraat 
Van Obdamstraat/van Speijkstraat 
Karel Doormanstraat/ van Speijkstraat 
Hescheweg 

Denkt u nu dat wil ik volgend jaar ook. Ga dan 
eens kijken op 8 juni hoe ze het doen in deze 
straten en geef uw mailadres door aan 
Leontine.jansen@ons-welzijn.nl . Dan wordt u 
volgend jaar uitgenodigd voor de informatie-

avond. 

en omstreken !

http://www.maaslandgildeoss.nl
http://www.maaslandgildeoss.nl
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Buurtbewoner met talent 
Nathaly de Visser. 
De laatste 17 jaar heb ik gewerkt 
als administratief medewerkster 
en nu ben ik toe aan een nieuwe 
uitdaging. Inmiddels heb ik mijn 
diploma voor gewichtsconsulent 
behaald. Mijn interesse in een 
gezond gewicht en gezonde 
voeding is ontstaan nadat ik zelf 

ben afgevallen door mijn voedingspatroon aan te 
passen naar gezonde voeding en door meer 
beweging.  
Op 2 mei ben ik gestart met mijn praktijk Gewicht 
en Voeding Oss. In mijn praktijk help ik mensen die 
iets aan hun gewicht willen doen. Het kan zijn dat u 
af wilt vallen, maar het kan ook zijn dat u wilt 
aankomen. Samen met u bekijk ik uw voeding en 
gaan we samen kijken wat er gedaan kan worden 
om uw doel te bereiken. Wilt u alleen advies over 

Sociëteit voor ouderen H.Sacrament 

Clubgebouw RKSV Cito,  Kloosterstraat 13, 
5349 AB Oss 
Geopend: maandag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur  
Aantal leden: 100 
Contributie: € 25 per jaarActiviteiten  

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, Ons welzijn-vergaderingen 
Oss-Zuid,  
aanwezig bij vergaderingen KBO Maasland  

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

COLOFON ZUIDERPOST
Deze wijkkrant is een periodieke uitgave van de Wijkstichting Oss-Zuid in samenwerking met de 

Wijkraad

Redactie: Ellen Bloks, Jolanda van Turnhout, Henny 
Dekker, Nancy Jongsma 
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 
augustus 2016 

Kopijsluiting:3 augustus 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 de 
website van Wijkstichting Oss-Zuid.

mailto:zuiderpostoss@gmail.com?subject=
mailto:zuiderpostadvertenties@ws-oss-zuid.nl?subject=
mailto:zuiderpostoss@gmail.com
mailto:zuiderpostoss@gmail.com?subject=
mailto:zuiderpostadvertenties@ws-oss-zuid.nl?subject=
mailto:zuiderpostoss@gmail.com
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Verborgen gebreken 
   
Stel u voor, u koopt een huis 
en op het eerste gezicht ziet 
het er goed uit. Pas enige tijd 
na de koop, komt er een 
gebrek aan het licht. Wat nu?  

Verbogen gebreken 
Allereerst is het van belang om een onderscheid 
te maken tussen verborgen en zichtbare 
gebreken. Had een oplettende koper tijdens een 
bezichtiging het gebrek kunnen opmerken? Zo ja, 
dan is er sprake van een zichtbaar gebrek. Over 
het algemeen wordt aangenomen dat een 
verkoper niet aansprakelijk gesteld kan worden 
voor zulke zichtbare gebreken. Voor verborgen 
gebreken daarentegen, kan de verkoper mogelijk 
wel aansprakelijk worden gesteld. Daarvoor moet 
gekeken worden naar de informatie- en 
onderzoeksplicht. 
Informatieplicht 
Voor de verkoper van een huis geldt een 
informatieplicht. Dit betekent dat de verkoper 
verplicht is om de koper over alle gebreken van 
de woning te informeren. Wanneer de verkoper 
zich hier niet aan houdt, kan de koper hem 
daarop aanspreken. De verkoper heeft dan 
allereerst de mogelijkheid om de gebreken te 
herstellen. Wanneer herstel niet mogelijk is, kan 
er een schadevergoeding worden gevorderd. 

Onderzoeksplicht 
Voor de koper van een huis geldt een 
o n d e r z o e k s p l i c h t . D e k o p e r i s z e l f 
verantwoordelijk voor een goede inspectie van de 
woning. Ind ien de koper n ie t aan z i jn 
onderzoeksplicht houdt, zal het voor hem 
ingewikke lder worden om de verkoper 
aansprakelijk te stellen voor een gebrek. Het is 
daarom aan te raden een woning bouwkundig te 
laten keuren. Mocht er na de keuring alsnog een 
gebrek naar voren komen, dan kunt u makkelijker 
aantonen dat u aan de onderzoeksplicht heeft 
voldaan. Ook is het verstandig om het Kadaster 
en het geldende bestemmingsplan te bekijken 
voordat u een woning koopt. Zo komt u niet voor 
verrassingen te staan! 

Mocht u verder nog vragen hebben over dit 
onderwerp of heeft u nog andere juridische 
vragen, dan kunt u altijd binnenlopen op één van 
onze spreekuren. Deze vinden iedere donderdag- 
en vrijdagavond plaats van 19:30 tot 21:00 uur in 
de Oude Molenstraat 17 in Oss. Tevens draaien 
wij spreekuur in Berghem op de even maandagen 
van de maand, van 19:30 tot 21:00.  

Of like     ons op Facebook! 

Deze column is geschreven door Vera Weling. 
Vera is derdejaars rechtenstudent aan de 

Volgens planning zou de herinrichting van het hertenkamp in 
het voorjaar 2016 afgerond moeten zijn. Toch is er thans nog 
geen dier te zien. Dit komt omdat de planning is bijgesteld: 
men hoopt de herten in de bouwvakvakantie terug te 
plaatsen. De vertraging is veroorzaakt omdat in het voorjaar 
veel regen is gevallen. Door de natte bodem groeide het gras 
onvoldoende. Als de grasmat in orde is komen de dieren 
terug.  

Stand van zaken met betrekking tot de herinrichting 

Wij, van woongroep 
Anemoom
(gehandicaptenzorg, 
stichting Amarant), 
zijn op zoek naar 
maatjes van 2 van 
once cliënten.
Loes van Thiel
begeleid wonen
Anemoon Oss
✉
L.v.Tiel@Amarant.nl

mailto:L.v.Tiel@Amarant.nl
mailto:L.v.Tiel@Amarant.nl
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In het kader van de concertcyclus van Da’s 
Passie, is er op 19 juni een optreden van het koor 
Picolomioss. 
Picolomioss is een zangkoor in Oss dat is 
opgericht in 2008. 
Het repertoire bestaat uit lichte muziek en is 
divers. 
Het koor zingt meerstemmig en staat onder 
leiding van Peter Ruijs. 
Tijdens dit concert zullen, naast en samen met 
het koor Picolomioss, drie solisten van de 
talentenklas van het Maaslandcollege enkele 
nummers ten gehore brengen. De solisten zijn: 
Laura Bronnenberg, Merianne van der Wielen en 
Evie Raijmakers. 
Kortom een gevarieerd muzikaal begin van deze 
zondagmiddag.  

Op 18 september treden Quadruple en Miep 
Hofmans op. 
Quadruple is een ‘a capella’ zanggroep, 
bestaande uit Greet Strijker (alt, sopraan), 
Antoinette de Jong (alt, sopraan), Luc van der 
Veer  (tenor) en Hans Lorist (bas). Hun 
professioneel klinkend gezang bestaat uit oude 
liederen, hedendaagse composities en 
musicalsongs. 

Miep Hofmans treedt regelmatig op op de podia in 
onze regio. Ze wordt vaak gevraagd 
evenementen met haar zang op te luisteren. 
Muziek is haar met de paplepel ingegeven. Zij is 
een klassiek zangeres en wordt begeleid door de 
piano. Naast haar klassieke repertoire zal zij ook 
enkele toepasselijke musicalnummers en liederen 
te gehore brengen. 
  
Beide uitvoeringen beginnen om 12.00 uur in de 
St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss. De zaal 
is open vanaf 11.30 
uur. Entree € 5,-, 
scholieren 
(schoolpas) € 2,50 

Titus Brandsmaparochie 
Oude Molenstraat 8 
5342 GC Oss  
☏ 622164 
✉ algemeen@tb-parochie.nl 
www.titusbrandsmaparochieoss.nl

De Titus Brandsmaparochie begint in 
september weer met nieuwe extra  activiteiten. 
In de volgende Zuiderpost krijgt u van ons 
weer de gebruikelijke agenda.

Het Osse Inloophuis (HOI) is 
open op donderdagmorgen 
9.30 -12.00  in de Pinksterterp 
ach te r de Paaske rk en 
zondagmiddag 14.30- 17.00 
uur in de Carmelzaal van de 
St.Jozefkerk. 
U kunt er terecht voor een 

praatje, een    kop koffie of thee of een 
spelletje. 

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

OPROEP VOOR COLLECTANTEN IN ONZE 
WIJK  

VOOR DE NIERSTICHTING 
(18 t/m 24 SEPT. 2016) 

Voor de jaarlijkse collecte van de Nierstichting 
zijn we DRINGEND op zoek naar nieuwe 
collectanten die elk in een paar straten in onze 
wijk Oss-Zuid voor dit goede doel willen 
collecteren. 
De collecte is dit jaar in de week van 18 t/m 24 
september. 
 
Wil u 1 TOT 2 AVONDEN collecteren in de buurt 
van de Industrielaan, Oude Molenstraat, 
Trompstraat of Willibrordusweg ? 

Bij interesse: bel 0412 639783;  
Spreek eventueel het 
antwoordapparaat in of mail 
naar v.avezaath@hccnet.nl      
Wij nemen dan contact 

mailto:algemeen@tb-parochie.nl
http://www.titusbrandsmaparochieoss.nl
mailto:v.avezaath@hccnet.nl
mailto:v.avezaath@hccnet.nl
mailto:algemeen@tb-parochie.nl
http://www.titusbrandsmaparochieoss.nl
mailto:inloophuisoss@live.nl
mailto:inloophuisoss@live.nl
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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, be-woners 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: der J. de Groot en dhrr 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 
VrijwilligersPunt 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: 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: 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: 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;  
Buurtcentrum Kortfoort: 
Beveiliging MSD (Organon): ☏ 66239C  
Centrum Jeugd & Gezin (informatie/advies over opgroeien en opvoeden van 0-23 jaar): Kerkstraat 13, 5341BK Oss, ☏ 
473626, www.centrumjeugdengezin-maasland.nl, cjgoss@ons-welzijn.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 
Stichting Maaslandgilde Oss e.o.: ☏ 653249, ✉maaslandgildeoss@hetnet.nlBijzonder 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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Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342BH 
Oss,  636310, 
www.buurthuiskortfoort.nl  
 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Sylvia Boerboom, 
✉ voorzitter@buurthuiskortfoort.nl 
Secretaris: 
Jolien Panneman,  
adres secretariaat: Seringenhof 16, 5342CR Oss, 
secretaris@buurthuiskortfoort.nl                    
Penningmeester: Klokgieters, 
 penningmeester@buurthuiskortfoort.nl     
Bestuurslid: Joke Kuitert, Theo van der Steen 
Beheerder: Ellen Wijnstra, 636310, b.g.g.  
06-10198850,  beheerder@buurthuiskortfoort.nl 

Maandag
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
13.30-14.00 ASVO-Inloop computercafé
14.00-17.00 ASVO-Computercursus
19.00-22.00 Fotoclub Focoss (info www.focosss.nl)
19.30-21.30 Schuldhuplmaatje-Inkoopspreekuur
                    (info www.schuldhulpmaatje.nl)
Dinsdag
13.30-17.00 ASVO
14.00-17.00 ASVO-Schilderclub 1

Woensdag
09.00-12.00 Werelddansen/Volksdansen
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
14.00-17.00 ASVO-Schildersclub 2
19.00-22.30 Inloopcafé voor 50 plussers
19.00-22.30 Kaarten (jokeren, rikken, ed)

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-cafe´
                    (info/data  www.nah4us.nl)
20.00-22.00 Openbare vergadering wijkraad
                    (info/data www.oss.zuid.nl)

Vrijdag
10.00-12.00 Stichting Door en Voor
12.00-13.00 Broodje Zuid
13.30-17.00 Oudervereniging Oss-Zuid

In het weekend op verzoek en in overleg bij 
uitzondering geopend. 
Zie ook website

www. buurthuiskortfoort.nl

Weekagenda 
Buurtcentrum Kortfoort

Weekagenda 
Zuidergebouw

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

Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: vacature 
Secretaris/Penningmeester:Mieke van der Putten 
Bestuursleden: Ellen Bloks, Robbert v.d.Weerdhof 
 
Maandag 
9.30-11.30 vrije inloop vragen computers
09.00-10.00 Gymclub Ons Welzijn 
10.00-11.00 Gymclub Ons Welzijn 
13.00-17.00 Biljarten KBO St. Jozef 

Dinsdag 
13.00-17.00 Bridgemiddag 

Woensdag 
13.00-17.00 KBO Kortfoort (www.kbokortfoort.nl) 
13.30-16.30 computerles 

Donderdag 
13.00-17.00 Soos KBO St. Jozef 
14.45-16.30 Ouderenkoor Toontje Lager 

Vrijdag 
13.00-17.00 Koersbal KBO Kortfoort 
13.30-16.30 computerles 
alle dagen:  
12.00-23.00 Turkse familiegroep 

PROTA	  ZOEKT	  VRIJWILLIGERS	  
VOOR	  MAATJESPROJECT	  	  	  	  	  	  	  
‘ER	  ZIJN	  VOOR	  JOU’	  

Het Platform Regio Oss tegen 
Armoede (PROTA) zoekt 
vrijwilligers die 

− Maatje willen zijn voor iemand die langdurig 
een minimuminkomen heeft 

− Om de 14 dagen 1 á 2 uur tijd hebben om 
een huisbezoek te brengen  

− Goed kunnen luisteren, niet oordelen maar 
een stukje willen meelopen. 

− In training en intervisie willen leren een 
goed maatje te zijn. 

− Na	  1	  of	  2	  jaar	  eventueel	  gekoppeld	  willen	  
worden	  aan	  een	  andere	  deelnemer	  

Neem	  vrijblijvend	  deel	  aan	  de	  introductie-‐avond	  
die	  in	  juni	  wordt	  gehouden.	  	  
Wil	  je	  meer	  weten	  of	  je	  aanmelden?	  Neem	  dan	  
contact	  op	  met	  een	  coördinator	  van	  het	  
Maatjesproject.	  
Maatjesproject@erzijnvoorjou.nl	  
Tel.	  06-‐21850860	  
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