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ZUIDERPOST
wijkkrant van oss-zuid
In dit nummer:
*Inschrijven voor workshopdag Zuid pakt Uit
*Nieuwe rubriek BOZ
*Scoutinggroep Titus
Brandsma
*Zuid aan Zee
*Vierdaagse Nijmegen
*Mozaiekfestival
en nog een heleboel
meer.

Hertenkamp Hazenakker 28 augustus 1962
foto Daan Scholte

Opening hertenkamp
zaterdag 24 september 15.00u
Na bijna een jaar van opknappen, verbouwen en inrichten is het zover: de
opening van het hertenkamp aan de bremlaan!
De komende weken wordt nog hard gewerkt aan de puntjes op de i. Zo
wordt de ruimte voor dierverzorgers ingericht, onkruid gemaaid, het voer en
hooi voor de dieren gebracht en een de dichte mestcontainer geplaatst.
De eerste schapen en herten zijn inmiddels gearriveerd en voelen zich al
helemaal thuis op hun mooie nieuwe plek.
Zaterdag 24 september om 15.00u wordt het hertenkamp feestelijk geopend met een hapje en een drankje. Natuurlijk is er ook gelegenheid om
een kijkje te nemen in het nieuwe gebouw.
Iedereen is van harte welkom!

Hertenkamp Hazenakker 2016
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Redactioneel

Jongerenraad zoekt nieuwe leden

Een wijkkrant maken is superleuk.
Je hoort over van alles wat er in de wijk gebeurt. En dat is nogal wat. Oss-Zuid is een
leuke actieve wijk.
Dan is het natuurlijk ook leuk als bewoners
enthousiast schrijven over wat er allemaal
gebeurt is of wat er komen gaat.
Ja, en dan begint het. Want je wilt natuurlijk
alles zo goed mogelijk plaatsen, met foto’s
uiteraard.
Gelukkig is het met een heleboel passen en
meten weer aardig gelukt.
Er was een artikel wat niet helemaal geplaatst kon worden. Oplossing: verder lezen
op de website van de wijkstichting Oss-Zuid.
www.ws-oss-zuid.nl
Het vaste rooster van de wijkgebouwen
moest deze keer wijken.
Maar de redactie heeft het
idee dat de meeste mensen
dit inmiddels wel uit hun hoofd
kennen.
Veel leesplezier.
Nancy

De Jongerenraad Oss is bezig met een grootschalige marketingcampagne om nieuwe leden te werven en hun doelgroep beter te bereiken. De campagne
is afgetrapt met een fris nieuw logo. De
komende maanden gaat de Jongerenraad regelmatig in het centrum staan met
promotiemateriaal en zullen ze de publiciteit meer op gaan zoeken.
Geïnteresseerden kunnen mailen naar
info@jongerenraadoss.nl

Samen-Uit bus
Sinds juni kunnen thuiswonende ouderen uit de gemeente
Oss en Bernheze met de Samen-Uitbus gezellige dagtochtjes
maken. Iedere maand is er een nieuw programma. Mensen
die als klant staan ingeschreven kunnen telefonisch doorgeven wanneer zij met de Samen-Uit bus mee willen.
Het vrijwilligersteam zoekt nog administratieve versterking.
Voor meer informatie,
Ons-Welzijn 088-3742525

De Wijkagent
schrijft:
Hennep
Dit stuk is vooral gericht aan de aspirant thuiskweker
van hennep. Hennep teelt is georganiseerde criminaliteit. Aan de aspirant (thuis) kweker wordt een mooi
verhaal voorgeschoteld en een mooi bedrag in het
vooruitzicht gesteld. Als alles goed gaat is dat misschien ook wel zo, maar....
In de wijk hebben we dit jaar ongeveer 6 kwekerijen
opgerold. Als het zo door gaat komen we op 12 uit.
Dat betekent dus dat er nu kwekerijen actief zijn,
waarvan we niet weten dat ze er zijn. Of weten we
het van sommige al wel....?
Heb je als bewoner het idee dat er sprake is van
hennepteelt bij je buren, meldt dat dan. Nee, je bent
geen verrader of matennaaier, maar je zorgt voor de
veiligheid van jezelf, je gezin, maar ook de veiligheid
van de teler en zijn/haar gezin. Zo hebben we dit jaar
een kwekerij gehad waarbij de transformatoren op
een matras lagen.
Als je dan toch bent gezwicht voor mooie verhalen
en het grote geld, wat staat je dan te wachten als de
politie je kwekerij komt ruimen.
1: Je wordt aangehouden en mag minimaal 6 uur op
het politiebureau verblijven.
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2: waardevolle goederen worden in beslag genomen.
3: De netwerkbeheerder stelt een onderzoek in en
meestal is er sprake van diefstal van stroom en wordt
je meter meteen verwijderd. Dag stroom in je huis, of
je moet meteen minimaal 1500 euro aftikken.
4: Indien je een huurhuis hebt (meestal het geval)
dan mag je op zoek naar nieuwe woonruimte. Deze
moet je dan in de private sector zoeken want je komt
op een lijst en bent niet meer welkom bij andere woningbouw coöperaties.
5: Je mag voor een rechter verschijnen en krijgt
mogelijk een straf.
6: Indien er kinderen in het spel zijn wordt er een
zorgmelding gemaakt en mag je je verantwoorden bij
jeugdzorg (Veilig Thuis).
7:Indien je een uitkering hebt.....
Dan is er nog het nieuwe 13B beleid van de gemeente Oss. Dit wil zeggen dat panden worden gesloten
indien er drugs wordt aangetroffen. In het geval van
hennep wordt je woning 3 maanden gesloten indien
er 20 planten of meer worden aangetroffen. Bij een
tweede keer wordt dat al 6 maanden. Dus als je
dacht er met je koopwoning goed vanaf te komen,
nee dus.
Heb je het vermoeden van hennepteelt of andere
criminaliteit, laat het ons weten.
De wijkagenten
Niels en Ben
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Voor het Voetlicht

Scouting Titus Brandsma Groep
door: Jolanda van Turnhout

In onze wijk bestaan diverse initiatieven om bewoners bij elkaar te brengen. Dit
keer is er extra aandacht voor de scouting Titus Brandsma Groep.
Scouting: DAT IS..... SPANNEND, UITDAGEND EN LEUK!!
Wekelijks worden er voor jeugd en jongeren van 5 tot 23 jaar activiteiten georganiseerd, die gerelateerd zijn aan het spel ‘verkennen’. Dat houdt in: door
bossen struinen, hutten bouwen, speurtochten houden, spelletjes doen en op
een verantwoorde manier vuurtje leren stoken. Uiteraard is dit NIET ALLEEN
bedoeld voor jongens, maar ook voor GIRLS met power.

En er is nog meer:..... er

Levende Kerststal:

wordt geknutseld, gezongen en aan toneel gedaan; je leert
samenwerken, naar elkaar luisteren, rekening houden met
elkaar. En dat allemaal op een speelse manier en onder
verantwoorde begeleiding. De oudere groepen opereren
geheel zelfstandig en kunnen terugvallen op de leiding als
dat nodig is. Naast het jaarlijkse zomerkamp voor de verschillende leeftijdscategorieën, wordt er ook elke 5 jaar een
groepskamp georganiseerd.

Tevens is er elk jaar voor de kerst een levende kerststal, die gratis voor het publiek toegankelijk is. Dit jaar
vindt dit plaats op 18 december. De kleding van de kerstgroep is echter aan vervanging toe. Door mee te
doen aan de Rabobank Clubkas campagne, hoopt de vereniging genoeg geld bij elkaar te sparen om nieuwe
kleding aan te schaffen. De periode om te stemmen op de scouting Titus Brandsma Groep is van 10 t/m 23
oktober. Om hun stem uit te kunnen brengen, krijgen leden van de Rabobank een bericht; zij kunnen dan via
de aangegeven site stemmen.
Ook door het inzamelen van oud frituurvet, wordt er geld in het laatje gebracht. Particulieren kunnen hun flessen met oud frituurvet deponeren in de container op tijden dat de leiding aanwezig is.
De scouting Titus Brandsma Groep bestaat al sinds 1945 en heeft vorig jaar het 70-jarig bestaan gevierd.
Hun onderkomen is gehuisvest aan de Industrielaan 57 in Oss. De leiding, die uit vrijwilligers bestaat, is
wekelijks een aantal uur bezig om voor de leden een leuk programma in elkaar te zetten. Zij kunnen wel extra
hulp gebruiken. Zowel leiding als leden uit elke cultuur zijn welkom.
Bent u geïnteresseerd of denkt u: “Dat is iets voor mijn kind”, kom dan eens kijken op de open dag, die is
gepland op 20 mei 2017. Deze datum is nu nog ver weg, maar tegen die tijd zal er in de Zuiderpost melding
van worden gemaakt. Kinderen die graag een keer willen meedoen, kunnen gratis 3 keer in een groep proefdraaien, alvorens lid te worden.
Voor informatie kan contact worden opgenomen met Mieke Fransen, tel. 0610583558
óf bezoek de website www.titusbrandsmagroep.org

Zuiderpost
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Opening speelveldje
door Rianne van Oostrum

Nadat wijkraad Zuid bij de gemeente
een balletje had opgegooid, heeft vorig jaar een inventarisatie bij de
buurtbewoners plaatsgevonden m.b.t. de wensen voor het veldje tussen de
Ridderstraat, Wethouder van Eschstraat en de Zonnebloemstraat. Afgelopen
najaar zijn de plannen gerealiseerd.
Vrijdagmiddag 3 juni heeft wethouder van Geffen het vernieuwde speelveldje
officieel geopend. Hij legde een parcours af over de speeltoestellen en werd
daarbij geholpen door buurtbewoners en belangstellenden.
Het was een gezellige middag en een feestelijke opening van het vernieuwde veld!

En nog meer speeltuinen nieuws
EMMALAAN

Dolle pret tijden de schuimparty
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Tijdens een overleg tussen bewoners, wijkraad en gemeente is besloten om enkele speeltoestellen aan de
Emmalaan te vervangen. Nieuw is een combinatie van
een dubbele schommel met een vogelnest schommel.
De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om de tafeltennistafel op te knappen. Ook willen de bewoners
dat het speelhoekje op de hoek van de Willem I Laan
en de Hendriklaan een aanvulling van de houtsnippers
krijgt.
De plannen zijn tijdens de straatspeeldag aan bewoners en kinderen voorgelegd.
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Natuur in Oss Zuid
Rode Rakkers

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 gaat het over
de rode eekhoorn.
De rode eekhoorn is net als hamsters en muizen een
knaagdier.
Eekhoorns leven in het bos. Wanneer er hoge bomen en voldoende voedsel aanwezig is, komen de
eekhoorn ook naar bebouwd gebied. In Oss-Zuid
leven de eekhoorns dus niet alleen in het bos bij
het Willibrordusputje, maar ook in de aangrenzende
Hazenakker en de omgeving van de Hescheweg en
de Titus Brandsmalaan. De stadseekhoorns zijn iets
minder schuw, omdat ze meer aan mensen gewend
zijn.
Eekhoorns zijn vooral in de vroege ochtend en tegen
de avond actief. Voedsel zoeken ze in bomen en
op de grond. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit
eikels, noten en pitten uit de kegels van naaldbomen.
Ook eten ze bessen, schors, paddenstoelen, rupsen,
vogeleieren en jonge vogels. Eekhoorns zijn dol op
eikels, maar niet op die van de Amerikaanse eik. Die
bevat, net als de kastanjes van de paardenkastanje,
te veel blauwzuur.
Ieder jaar is het maar afwachten of de zomereiken
veel eikels en de beukenbomen veel beukennootjes bevatten. Na een goed jaar groeit het aantal
eekhoorns, een slecht jaar zorgt voor minder jonge
eekhoorntjes. Dankbaar stelen de rode rakkers in de
stad ook het voer voor de vogels!

Hoewel ze in de winter minder actief zijn, kennen
eekhoorns geen winterslaap .
Vooral in de herfst eten ze extra veel om een vetreserve aan te leggen en leggen ze voedselvoorraden
aan om de wintermaanden door te komen. Eekhoorns verstoppen voedsel in de grond maar ook in
boomholtes of de oksel van een boomstam. Doordat
eekhoorns niet alle verstopte eikeltjes terugvinden,
dragen ze bij aan de verspreiding van deze boomsoort. Net als de Vlaamse Gaai!.
Eekhoorns bouwen nesten in bomen die vooral in de
winter, wanneer er geen blad aan de bomen zit, goed
waarneembaar zijn. Het nest is bolvormig, ongeveer
zo groot als een voetbal. Van binnen zijn de nesten
bekleed met zacht materiaal zoals gras, mos of wol.
In de de draagtijd bouwt het vrouwtje haar kraamnest
dat wat steviger is. Hierin worden de kale en blinde
jongen geboren. Na drie maanden worden ze door
de moeder uit haar territorium gejaagd. Dat is in
augustus, de tijd waarin de meeste eekhoorns te zien
zijn.
In de jaren ‘70 brak een virusziekte uit waardoor de
eekhoorn in het hele land zeldzaam werd. Daarna is
de stand weer hersteld.
In het wild kunnen eekhoorns 7 jaar oud worden,
maar meestal sterven ze jonger. Slechts een kwart
van de jongen haalt het eerste levensjaar. Helaas zijn
er veel verkeersslachtoffers onder de eekhoorns te
betreuren.

Zuiderpost
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Het Ziekencomite jubileert!

In het Zuidergebouw zijn 2 KBO’s gevestigd,
KBO St. Jozef en KBO Kortfoort.
Beide KBO’s zijn een afdeling van de KBO-Brabant.
In 2015 besloten de beide KBO’s zich samen te
voegen tot één KBO. Op 1 januari 2017 zal dit gerealiseerd zijn.
KBO St. Jozef en KBO Kortfoort zijn actieve verenigingen voor senioren van 50 jaar en ouder en houden
hun activiteiten in de soos in het Zuidergebouw
Oude Molenstraat 17
5342 GS Oss
De soos is elke middag geopend van 13:00 tot 17:00
uur.
Daarnaast hebben we elk jaar enkele grotere activiteiten zoals een reisje, rommelmarkt, kerstmiddag,
paasbrunch, hobbymiddag en de nieuwjaarsreceptie.
Aan de bar is een kopje koffie, glaasje fris, bier of borreltje te koop, dat wordt getapt door een vrijwilliger.
Indien u zich wilt aanmelden bij één van beide KBO’s
dan kunt u contact opnemen met
Mieke van der Putten voor KBO Kortfoort, tel
0652479630 of
Maria Wegh voor KBO St. Jozef, tel 0412-646953.

45 Jaar geleden ging het Ziekencomité Oss-Zuid van
start. Enkele enthousiaste vrijwilligers ondersteunden de pastores van de parochie en brachten een
bezoek aan zieken in de wijk. Deze twee dames van
het eerste uur investeren vanaf die tijd, samen met
de andere vrijwilligers, vele uurtjes om hun gasten
mooie contactmomenten en gezellige bezoekjes te
kunnen bezorgen.
Inmiddels is het Ziekencomité overgegaan naar
De Zonnebloem. Nog steeds zijn we op zoek naar
vrijwilligers voor bezoekwerk en vrijwilligers voor
vervoer van gasten naar activiteiten.

Verslag wijkraadsvergadering

Kortom vrijwilligers, die graag een
steentje willen bijdrage om mensen met een ziekte of beperking
uit hun isolement te halen en de
kans te bieden om deel te nemen
aan de samenleving, zijn van harte
welkom.
Meld je aan als vrijwilliger of gast
via Hannie Peters, tel. 638074
Leonie van de Wetering, voorzitter
Zonnebloemafdeling Oss-Zuid.

Deze keer is er geen verslag van
de wijkraadsvergadering van 21
juni 2016. In de volgende Zuiderpost komt er weer een uitgebreid
verslag,

BOZ
Bijzondere Objecten
in Zuid
Van de drie schemerlampen op het
dak van kantoorboekhandel DeRijks tot de graffiti in het tunneltje
bij de Vorstengrafdonklaan, Oss
Zuid heeft vele bijzondere objecten.
In de vorige Zuiderpost lieten we u
al de Eiffeltoren uit Oss Zuid zien.
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De uil
Er was eens het onderste deel van
een boomstam. Met veel passie
heeft een kunstenaar hier een wijze
uil van gecreëerd. Ondertussen
heeft een Laaf (uit de Efteling)
deze uil ontdekt om eens heerlijk
relaxt over de wereld na te denken.
Staat deze beeldengroep symbool
voor de bewoners? Ik denk het wel.
Henny Dekker
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Gezellige drukte tijdens wijkfestival Zuid aan Zee
door Alex van der Heijden

Op zondag 17 juli was het Zuiderpark weer het decor van Zuid
aan Zee. De organisatoren, wijkraad/wijkstichting/Ons Welzijn
en vele vrijwilligers kijken tevreden terug op deze editie.
Vroeg in de morgen waren al een tiental vrijwilligers fanatiek
aan de slag om het festival op te bouwen. Even dreigde regen
roet in het eten te gooien, maar niemand die daardoor van
slag raakte of klaagde. Na een rustige start stroomde het Zuiderpark langzaam vol en werd het festival officieel geopend
door Miriam van der Smissen, directeur van Ons Welzijn.
De kinderen vermaakten zich uitstekend bij de bungee jump,
het beach voetbalveld, het strandje, de spellenbuzz, het
springkussen en tijdens het monkey klimmen bij wijkbewoner
Rudy Papo van Ludus Outdoor. De volwassenen buurten bij
op het terras, aten een snack of bezochten de rommel- en
talentenmarkt. Deze markt was nieuw en smaakte naar meer
aldus deelnemers en bezoekers. Daarom wil de organisatie
de markt volgend jaar uitbreiden.

Volwassenen buurten bij op het terrras.

Talent uit de wijk krijgt al eerder een kans. In het Zuidergebouw wordt na de zomervakantie door Ons Welzijn gratis
ruimte aangeboden om een activiteit op te starten. Ook is daar
ruimte om een buurttuin op te starten. Voor meer informatie;
Skelteren
a.vanderheijden@ons-welzijn.nl
Ten opzichte van de vorige editie telde de organisatie dit jaar
een verdubbeling van het bezoekersaantal. En dat verdient dit
wijkfestival gezien de complimenten die ontvangen werden.
Mocht u volgend jaar ook een bijdrage willen leveren aan het
festival, als deelnemer met een activiteit of als vrijwilliger, geef
dit dan door via bovenstaand mailadres.
Langs deze weg willen wij iedereen die dit jaar heeft bij gedragen aan deze zeer geslaagde editie van Zuid aan Zee nogmaals hartelijk bedanken.
Namens de organisatie,
Alex van der Heijden
Beachvoetbal

pokemon Go

Monkeyklimmen

Zo zit je ineens hoog en droog
Zuiderpost
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Zeeheldenfeest, 24 September 2016 wordt groots.
Dit jaar zal voor de 10 keer het Zeeheldenfeest gehouden worden. Hiervoor hebben alle
bewoners van de Zeeheldenbuurt I een uitnodiging ontvangen in de brievenbus.
De Werkgroep Zeeheldenbuurt I rekent weer op veel bezoekers.

Programma Zeeheldenfeest 2016

Naast de vaste programma-onderdelen zoals de barbecue, het buurtschilderij, de loterij en het kinderprogramma zijn er een aantal nieuwe activiteiten;
Een fotowedstrijd, waarvoor buurtbewoners foto’s maken in hun eigen buurt, zie ook elders in de Zuiderpost.
Theater en muziek: Een shantykoor komt zeemansliederen zingen!
Kinderen kunnen op avontuur met de zeeverkenners.
Lekkere pannenkoeken.
En natuurlijk het
Jeu de boules-toernooi om de Piet Heyn Cup
.
Meer informatie over het Zeeheldenfeest: mail: pscom@home.nl of
bel met Jacqueline Willemsen (0412 613954) of Pierre Spierings (06
53554980) en op Facebook/Zeeheldenbuurt I.
Jeu de boules-toernooi om Piet Heyn Cup

Samen steentjes plakken
Door: Jolanda van Turnhout

“Als mensen niet naar kunst gaan, moet kunst naar de mensen toe”.
Alex van der Heijden had de wens om iets groots in het centrum te hangen,
dat niet door kunstenaars is gemaakt…. Iets waaraan iedereen kan meehelpen, dat laagdrempelig is en waar iedereen trots is op zijn/haar bijdrage…..
Kunst die samen door mensen wordt gemaakt….. Dit heet ‘community art’.
Het is een onderdeel van het eerste mozaïekfestival Oss dat plaatsvindt van
18 september tot en met 30 oktober in het centrum van Oss.
En zo werd het plan geboren om een mozaïekschilderij te maken met als centrale thema: Oss, weergegeven op een Jeroen Bosch-achtige wijze. Zo’n 250
mensen, verdeeld over 20 verschillende wijken en dorpen in Oss en omgeving,
doen hieraan mee. Uiteindelijk worden al deze verschillende tableaus samengevoegd tot één kunstwerk van
20 m2, dat als gevelbekleding wordt opgehangen in de Houtstraat.
Onze wijk is een van die wijken die meedoet en in het Zuidergebouw wordt er op de woensdagmiddag hard
door de deelnemers gewerkt. Naast de cliënten van ‘Dichterbij’ van de Karel Doormanstraat en de Trompstraat, werken ook anderen hieraan mee; iedereen draagt letterlijk ‘zijn
steentje bij’. Een paar namen: Mireille de Kouwer, Frans Kawarnidi, Diana Nieman en Tonnie van Vlijmen.
Wat het gaat voorstellen kunt u a; een beetje op de foto’s zien: de blauwe
wand van Organon, de Molenweg, de os op de rotonde bij de Julianasingel – Kantsingel en de zonnepanelen langs de ‘Weg van de Toekomst’.
Op 30 oktober om 14.00 uur vindt
de onthulling in de Houtstraat
plaats. Dat wordt vast een kleurrijk geheel! Meer informatie:
www.mozaïekfestival.nl en op
facebook mozaïekfestival oss.
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Geslaagd uitje KBO Kortfoort en St. Jozef
Woensdagochtend 20 juli vertrok bij het Zuidergebouw een bus vol goedgemutste KBO’ers voor het jaarlijkse
uitje. Na de koffiepauze in De Hooikar in Gilze reden we verder met een gids die ons allerlei wetenwaardigheden vertelde over de streek waar we doorheen reden. Intussen stelde hij regelmatig de stuurmanskunsten
van onze buschauffeur op de proef: Albert slaagde er telkens weer in om zonder mankementen de krappe
straatjes en bochten door te komen.
Weer terug in Gilze genoten we van een goed verzorgde koffietafel. Daarna bracht de bus ons naar Strijbeek,
naar Hortensiakwekerij Inrana. Onder het genot van koffie/thee en een lekkere appelflap luisterden we naar
de enthousiaste uitleg van Marja Beekers over de geschiedenis en de activiteiten in de hortensiakwekerij
(info: www.inrana.nl). Vervolgens demonstreerde ze hoe gemakkelijk een boeketje, bloementaartje en tafelstukje met hortensia’s gemaakt kunnen worden. Normaal gesproken worden de gemaakt stukjes verloot,
maar dit keer werden ze gegund aan de 2 jarigen en aan het echtpaar van 94 en 96 jaar in het gezelschap.
Er was ook nog gelegenheid om de kassen te bewonderen, maar gezien de tropische temperatuur kozen ook
velen voor het terras.
Op de terugweg werden we nog verwend met een heerlijk 3-gangen diner bij Gambora in Gameren.
Terug in Oss keerden we moe, maar voldaan huiswaarts.
Mieke, Maria en Ton, hartelijk bedankt voor de organisatie van een zeer geslaagde dag!

Extra activiteiten KBO in Zuidergebouw
Donderdag 13 oktober: hobbymiddag met diverse workshops.
Zaterdag 22 oktober: rommelmarkt.
Voor meer info: www.kbokortfoort.nl, info@kbokortfoort.nl, Mieke van der Putten 06-52479630 of Maria Wegh
0412-646953.
Zuiderpost
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Workshops 8 oktober 2016
Buurtcentrum Kortfoort
Floraliastraat 93

Zaterdag 8 oktober organiseert Wijkstichting Oss-Zuid wederom een dag vol workshops. Er is een ochtenden een middagsessie.
U kunt kiezen uit aantal workshops die zowel in de ochtend (10-12 uur) en de middag (13-15 uur) worden
gehouden (tenzij anders aangegeven). Bij een aantal workshops is een minimale deelname vereist en bij
allemaal een maximaal aantal deelnemers.
De kosten zijn 5 euro. Voor deze 5 euro krijgt u twee consumptiebonnen en een eenvoudige lunch.
Er zijn workshops waar u ook een eigen bijdrage moet betalen voor de kosten.
Na de uitleg van de workshops vindt u het inschrijfformulier.

Chi Neng Qigong – Martine Mes – max. 8 deelnemers

Chi Neng Qigong is een Chinese bewegingsleer en zeer effectief voor het versterken van lichaam
en geest. De eenvoudige en sierlijke oefeningen stimuleren de doorstroom van energie (Qi) en
maken je lichaam ontspannen en krachtig.
Het helpt bij het krijgen van een flexibeler lichaam, geeft meer energie, verhoogt je weerstand en
geeft een gevoel van innerlijke rust. De oefeningen zijn geschikt voor iedereen, draag tijdens het
oefenen makkelijk zittende kleding.

Hobbyen met kranten – Willy Grispen – bijdrage € 1, 00 – max. 8 deelnemers

Kranten zijn niet alleen om te lezen. Je kunt ze ook gebruiken als inpakpapier. Maar je kunt er ook
hele leuke figuren mee maken. Met kranten en wat lijm maak je hele leuke schaaltjes, dierfiguurtjes
en wat je zelf kan bedenken. Hoe? Dat wordt je tijdens deze workshop geleerd.

Vlechtjes & Frutsels Beginners– Germie van de Graaff – bijdrage € 2,50 – max. 6 deelnemers

Vlechten is op dit moment helemaal hot!
Wil je leren: invlechten, opvlechten, knoopvlechten of twisten?
Tijdens de workshop zal ik je de basisbeginselen leren en gaan we een mooi kapsel maken.
Om mee te doen moet je wel iemand meenemen om het te kunnen uitvoeren!

Vlechtjes & Frutsels Gevorderden– Germie van de Graaff – bijdrage € 2,50 – max. 6 deelnemers
Vlechten is op dit moment helemaal hot!
Wil je meer leren over invlechten, opvlechten, knoopvlechten of twisten?
Tijdens de workshop zal ik je meer basisbeginselen leren en gaan we een mooi kapsel maken. Om mee te
doen moet je wel iemand meenemen om het te kunnen uitvoeren!

Schilderworkshop – Mireille Kouwer – bijdrage € 10,00 - max. 8 deelnemers - 1968mireille.simplesite.com
Wij gaan leren kijken naar kleur/materialen, bv glitters, knoopjes, touw enz, maar ook naar wat we willen
gaan schilderen(hou je van de natuur, dieren, dingen of mensen) of maak er een eigen verzinsel van.
Misschien kun je alvast wat ideetjes gaan bedenken maar kom je daar niet uit dan help ik je daarbij. Je
gaat natuurlijk naar huis met een mooi schilderijtje.
Denk aan je kleding(komt misschien verf op) neem een schort of iets dergelijks mee.
Mandala tekenen en kleuren – Willy van Zuylen – bijdrage € 1,50 – max. 8 deelnemers
Willy van Zuylen wil graag doorgeven hoeveel plezier maar ook rust een mandala tekenen of
inkleuren oplevert. Je krijgt een uitgewerkte tekening waar je zelfstandig of met hulp mee aan de slag
kan. Je mag hem ook uitbreiden of tekenen naar je eigen inzicht. Het allerbelangrijkste is dat je
plezier hebt in je eigen creatie, wat het resultaat ook wordt.
Knopenschilderij maken – Gertruud Verbruggen – bijdrage € 7,50 – max. 10 deelnemers
Weleens een schilderij van knopen gemaakt? Nee, dan is dit je kans tijdens deze workshop. “Moet ik ook
knopen meenemen?” Neen, daar wordt voor gezorgd. Een creatieve geest is welkom. Anders zijn er
voorbeelden voor inspiratie.
Samen tegen Armoede – Annie van den Bosch – atd-vierdewereld.nl
Armoede uitbannen? Hoe doe je dat? En in je eigen wijk?
Dat kan je nooit in je eentje. Dat kan alleen samen, zonder discrimineren, zonder elkaar uit te sluiten. We
gaan er met elkaar over te praten hoe dat kan. Dat doen we met een spel, waarin geen verliezers zijn,
alleen winnaars. Bestaat dat? Als u dat wil weten en ervaren, kom dan meedoen!
Krans maken van tule of garen – Mieke van de Putten – bijdrage € 5,00 – max. 8 deelnemers
U gaat naar huis met een prachtige krans in herfstkleuren om uw huis te versieren. Blijft permanent goed
dus ieder jaar weer te gebruiken.
10
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Healing – Sharingpoint, Edith Romme – bijdrage € 3,00 – max. 10 deelnemers – sharingpoint.nu

Tijdens de workshop kun je ervaren wat een healing is.
Wanneer je “niet lekker in je vel ” zit, je hebt pijn , stress, verdriet of psychische klachten, kan via een
energie behandeling (een healing) snel resultaat worden geboekt. Healing helpt je bij uiteenlopende
uitdagingen, doordat je helemaal in balans wordt gebracht. Ook bij chronische klachten en vermoeidheid is
het en zeer effectieve methode. Healing een moment voor je zelf!

Zangworkshop – max. 10 deelnemers

Je hoeft geen nachtegaal te zijn om te zingen. Iedereen kan het. Samen kom je tot een mooi geheel.
Zingen is gezond, gezellig, ontspant, bevrijdt en verbindt. Ervaar het zelf. Doe mee met de zangworkshop
onder leiding van de koordirigent van WereldVrouwen Oss. Enkele dames van dat multiculturele koor zijn
aanwezig om samen met u de workshop nog leuker te maken.

Do-In – max. 8 deelnemers

Do-In is een oosterse bewegingsleer met als doel om, door middel van oefeningen, gezondheid en
vitaliteit te bevorderen en je lichaam en geest te versterken. De nadruk van de lichaamsoefeningen ligt op
strekkingen van de meridianen, (drukpunt)massages en ademoefeningen. De strekkingen verbeteren de
energiecirculatie, de massages brengen balans in de energiestroom, de ademhaling ontspant het lichaam
en brengt de geest tot rust. Deze workshop wordt verzorgd door een Japanse Shiatsu masseuse en
acupuncturiste. Je hebt voor deze workshop géén speciale kleding nodig.

Mahjong – max. 8 deelnemers

Mahjong is een uit China afkomstig gezelschapsspel voor vier personen. Verwissel het spel niet
met het computerspel. Bij het originele Mahjong keer je een doos met stenen boven de speeltafel
om, bouwt de muur, pakt stenen en gaat op jacht naar o.a. de ‘Dertien Wezen’, de ‘Negen Poorten’
of je probeert de ‘Pruimenbloesem Van Het Dak’ te plukken. Mahjong is een prachtig en leuk spel
met heel veel mogelijkheden. In de workshop laten twee leden van Mahjongclub ‘Schoon spel’ u
kennismaken met de basis van dit ‘verslavende’ spel.

Inschrijven
Met onderstaand formulier kunt u zich inschrijven.
Op basis van uw wensen maken we een rooster. We houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen.
We verzoeken u om op tenminste 3 workshops in te schrijven (meer is nog beter). Plaats een nummer in
het vakje van de workshop, die u wilt doen. De nummers geven aan welke workshops u het liefst wilt doen.
Formulier inleveren uiterlijk 18 september 2016 bij Buurtcentrum Kortfoort.
Of mailen naar workshops@ws-oss-zuid.nl (onze voorkeur)
Na de inleverdatum gaan wij een indeling maken. Via een bevestigingsmail melden we u zo snel mogelijk
welke workshops u kunt gaan doen en wat de totale kosten zijn (5 euro + bijdrage). De kosten dienen
vooraf te worden voldaan. In de bevestigingsmail wordt tevens vermeld hoe u kunt betalen.

INSCHRIJFFORMULIER
Naam: __________________________________ Man/Vrouw
Adres: __________________________________ Postcode en plaats: ______________________
E-mail: _________________________________ Telefoonnummer: ________________________
Workshops

Mijn
Voorkeur

Materiaalkosten

Chi Neng Qigong
- Alleen ‘s-middags
Hobbyen met Kranten
€ 1,00
Vlechtjes & Frutsels Beginners
€ 2,50 Model meenemen
Vlechtjes & Frutsels Gevorderden
€ 2,50 Model meenemen
Schilderworkshop
€ 10,00 Denk aan kleding
Mandala tekenen
€ 1,50
Knopenschilderij
€ 7,50
Samen tegen Armoede
Krans maken
€ 5,00 Alleen ‘s-middags
Healing
€ 3,00
Zang
Do-In
Mahjong
Graag tenminste 3 workshops van een cijfers voorzien (1 = eerste voorkeur).
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Buurtbewoner met talent.
Mijn naam is Trudy van der
Graaff, eigenares van de
sportschool hart for her aan
de Emmalaan 38 in Oss. Ik
ben 31 jaar geleden getrouwd met Wim en samen
hebben we 2 kinderen,
Marieke, 29 jaar en Jan
Willem, 27 jaar.
Als sportster heb ik in het verleden wedstrijden
geschaatst- en gezwommen en triatlons gedaan.
Als trainster ben ik actief geweest bij de zwemles van Arethusa en was ik schaats- en skeelertrainer bij de schaatsclub in Oss. Nu ben ik nog
een actieve skeeleraar en zwemster.
Alleen voor dames.
Sinds 2014 ben ik als eigenares werkzaam in de
geweldige sportschool, die alleen voor dames is.
Waarom nu alleen voor dames? Heel veel
dames voelen zich niet prettig in een reguliere
sportschool met ander publiek. De sportschool
heeft een circuit, dat 30 minuten duurt, met apparaten, die op hydraulische wijze werken.
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Zo voorkom je veel blessures en door de opstelling van het circuit, heb je een workout waarbij
alle spiergroepen getraind worden.
Bij hart for her gaat het namelijk om de persoon
zelf, iedereen mag zijn zoals zij is. Sporten doen
we in de kring, de trainster geeft persoonlijke
aanwijzingen, spoort aan en grijpt in daar waar
nodig is.
Ons motto is: Bewegen is goed, maar goed
bewegen is beter.

30 minutes workout

Speciaal voor Vrouwen
Kom langs voor een gratis proefles
Trudy van der Graaff
Sport- en Voedingsadvies
EMMALAAN 38 Oss
Telefoon 0415-795340 of 06-55363998
Email: trudyvandergraaff@gmail.com

www.hartforher.nl
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Gesubsidieerde rechtsbijstand
Stel, u heeft dringend een advocaat nodig maar u
bent niet in staat om deze te betalen. Wat nu? Gesubsidieerde rechtsbijstand kan in dat geval uitkomst
bieden.
Hoe komt u hiervoor in aanmerking?
Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. Indien uw inkomen en eigen vermogen onder
de toevoegingsgrens blijven, betaalt de overheid
het grootste deel van de advocaatkosten. Enkel een
eigen bijdrage komt voor uw rekening. Deze eigen
bijdrage is, evenals de hoogte van de gesubsidieerde
rechtsbijstand zelf, afhankelijk van uw inkomen.
Raad voor Rechtsbijstand
Indien u het vermoeden heeft dat u op basis van
uw inkomen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kunt u een advocaat vragen om
een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand in te
dienen. Vervolgens beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde
rechtsbijstand.

Fotowedstrijd Zeeheldenbuurt
Laat je inspireren door je eigen buurt!
Veel mensen doen het. Een wandeling maken door
de buurt. De een met de hond, de ander voor de
nodige beweging, een derde brengt de kinderen naar
school of gaat boodschappen doen. Onderweg zie
je van alles. Tenminste, als je je ogen de kost geeft.
Als je de deur uit gaat, vergeet dan niet je mobieltje
of camera mee te nemen en de mooie (of minder
mooie) plekjes en situaties in de buurt te fotograferen.
De Zeeheldenbuurt is fotogenieker dan je zou denken. Je moet het gewoon even zien. Een spelend
kind in het gras. Een stilleven van drie overvolle
kliko’s. Een babbelend ouderpaar op een bankje.
Voetballende tieners. Een kleurrijk bloeiende voortuin. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Laat je inspireren door je buurt. Ga fotograferen,
stuur de mooiste foto’s in en doe mee aan de fotowedstrijd. Uit de inzendingen maakt een jury een
selectie en kiest de winnende foto’s.
•Foto’s insturen op JPEG-formaat, grootte 300 dpi,
minimaal 1 mb groot.
•De foto’s moeten gemaakt zijn in de Zeeheldenbuurt, maar hoeven niet recent te zijn,
•Maximaal drie foto’s per inzending.
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De gegevens over uw inkomen en vermogen krijgt de
Raad voor Rechtsbijstand van de Belastingdienst. Zij
berekent de draagkracht aan de hand van uw fiscale
inkomen en vermogen. De Raad mag niet kijken naar
de hoogte van uw vrij besteedbare inkomen. Vaste
lasten en schuldaflossingen waarmee de Belastingdienst geen rekening houdt, kunnen door de Raad
voor Rechtsbijstand niet worden meegenomen bij
hun oordeel. Alleen uw inkomen en vermogen spelen
een rol.
Peiljaar verleggen
De Raad kijkt in principe naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Wanneer er sinds die
tijd een inkomensdaling heeft plaatsgevonden, kunt u
verzoeken om een peiljaarverlegging. De Raad toetst
bij een peiljaarverlegging de geschatte hoogte van
uw verzamelinkomen in het actuele kalenderjaar.
Vragen?
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. Kijk voor de actuele openingstijden op onze
website www.rechtswinkeloss.nl.
•Iedereen kan meedoen, ook kinderen.
•Vermeld naam en eventueel titel van de
foto’s en contactgegevens.
•De winnende foto wordt geëxposeerd
tijdens het Zeeheldenfeest op 24 september en op de Face		
book-pagina
geplaatst. Daarnaast worden de leukste, mooiste,
opvallendste foto’s gekozen die daar 		
ook een plaatsje verdienen.
•Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Stuur je foto(‘s) voor 17 september a.s. naar pscom@home.nl. vermeld daarbij je naam, achternaam, telefoonnummer en leeftijd. Wie weet hangt
jouw foto dan straks op de expositie.
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Extra activiteiten HOI
Pinksterterp (achter de Paaskerk) van 9.30 - 12.00 uur
Donderdag 8 september bloembroches maken, meenemen kaars, klein veiligheidsspeldje,
scherp schaartje, evt. kraaltjes
Donderdag 27 oktober bloemschikken, bakje, snoeischaar en klein mesje meenemen
Donderdag 1 december Sinterklaasspel
Carmelzaal (St. Jozefkerk) van 14.30-17.00 uur
Zondag 25 september bloemschikken, bakje, snoeischaar en klein mesje meenemen
Zondag 20 november mandalatekenen, evt. eigen kleurtjes, liniaal en potlood meenemen
Zondag 4 december Sinterklaasspel
Gezond en gevarieerd eten met de Maaltijdservice
van ONS welzijn
Goed en gevarieerd eten is belangrijk om gezond te blijven. Dagelijks een warme maaltijd is
noodzakelijk, maar soms ka het bereiden ervan
problemen opleveren. Bijvoorbeeld vanwege gezondheid of omdat u problemen ondervindt bij het
boodschappen doen. De maaltijdservice van ONS
welzijn kan dan uitkomst bieden.
Koelvers en vriesverse maaltijden
ONS welzijn bezorgd wekelijks koelverse of vriesverse maaltijden aan huis. U heeft keuze uit 75
verschillende menu’s. Uiteraard houden wij zorgvuldig rekening met uw dieet.
De maaltijden worden wekelijks aan huis bezorgd.
Wij bieden daarnaast ook ondersteuning aan huis
bij het invullen van de keuze menulijst, plaatsing
van maaltijden in de koelkast en hulp bij het opwarmen.
Meer informatie of wilt u graag een proefpakket?
Neem dan contact op met : ONS welzijn maaltijdservice tel. 0412-653234 of maaltijdservice@
ons-welzijn.nl. Kijk ook eens op onze website
www.ons-welzijn.nl

Het Elzeneindfestijn

3

van 11.00
tot 16.00 uur

September
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Laat je betoveren!

PIrAtEn En noG VEEl mEEr...

Bij kinderboerderij De Elzenhoek en Speeltuin Elckerlyc
www.nme-elzenhoek.nl
Gratis toegang!
Anna van schuurmanstraat 604 - Oss
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De 100ste Vierdaagse
door: Jolanda van Turnhout

Het was druk, heet en benauwd, maar bovenal
bijzonder, want het was de 100ste Vierdaagse. Er
waren extra veel deelnemers en er waren extra festiviteiten georganiseerd. Voor veel wandelaars was het
afzien, maar dat mocht de pret niet drukken.
Als bureaulist was ik voor de 15e keer onderdeel
van een heel grote groep vrijwilligers. Het was een
hartelijk weerzien met de vele bekenden en het was
een feest er weer bij te kunnen zijn. U vraagt zich
misschien af: “Wat doet een bureaulist?” Voor velen
is immers vrijwilliger zijn bij de Vierdaagse synoniem
aan blaren prikken.
Mijn taak bestaat uit het omdoen van een polsbandje
bij de wandelaars, nadat ik de persoonlijke gegevens
heb gecontroleerd en heb gecheckt of de beloning,
die de wandelaar op vrijdag ontvangt, juist is. Vervolgens wordt de code op het polsbandje gescand met
een scanapparaat en geef ik de wandelaar informatie
mee over “wat te doen bij calamiteiten”. Ook krijgt
de wandelaar een controle- c.q. knipkaart mee voor
onderweg. Op de laatste dag, de vrijdag, worden de
medailles en speldjes uitgereikt.

De NS heeft het er maar druk mee
Het was een komen en gaan op het station van Oss
tijdens de vierdaagse. In de ochtend om half vijf
stappen, vrolijk en licht aangeschoten, de jongeren
uit de trein, die terug komen van de Zomerfeesten in
Nijmegen.
Ondertussen zitten op het andere perron keurig op
een rij, strak voor zich uit kijkend, met grijze haren,
korte broek en bergschoenen aan, de wandelaars te
wachten op vervoer naar de Wedren in Nijmegen.

Op vrijdagmiddag komen moe, maar voldaan, de
wandelaars terug naar Oss.

Van dinsdag t/m vrijdag melden steeds dezelfde wandelaars zich bij je bureau af. Gemiddeld zijn dat elke
dag zo’n kleine duizend mensen. Alle bureaus staan
op een plein bij elkaar. Je kunt je voorstellen hoe
druk dat is als de wandelaars zich ’s middags willen
afmelden. Rijen vol met wachtende, vermoeide mensen, die het liefst weer spoedig naar huis gaan om te
rusten; zij moeten immers de volgende ochtend weer
voor dag en dauw op.
Natuurlijk proberen wij met z’n allen ervoor te zorgen
dat de wandelaars zo snel mogelijk als ‘gefinisht’
worden geregistreerd. Als bureaulist ben je het gezicht van de Vierdaagse, de wandelaar staat centraal, en wij doen er alles aan om hem of haar een
fantastische week te bezorgen.
Het verhaal van Dorien.
Wandelaar voor de 13e keer!!

Mijn mooiste week van het jaar!
Door: Dorien Boeijen – van Orsouw

De vierdaagse-week is een week waar je het hele
jaar voor traint en naartoe leeft, maar is vooral een
week van verbroedering en gezelligheid. Tijdens
deze week kun je even helemaal vergeten wat er allemaal gebeurt in de wereld. Alle gevoelens die een
mens in zich heeft, komen naar boven. Dat verwart
je soms, maar geeft je tegelijkertijd na afloop een
voldaan gevoel.
En dan is het weer zover. De zondag voorafgaand
aan het evenement ga ik mijn startkaart halen,
samen met 50.000 lotgenoten en ook de nodige
feestgangers in Nijmegen.
Ik draag deze dag trots mijn medaille en word ook
menigmaal aangesproken: “mevrouw dit wordt uw
dertiende!”.
Het brengt me even aan het twijfelen, maar ......
Wil je weten hoe het verder met
Dorien gegaan is, dan kun je dit
lezen op
www.ws-oss-zuid.nl

Henny Dekker
Zuiderpost
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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, ☏︎ 0883742525, ✉ 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, ☏︎ 0614342781
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
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-osszuid.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: Floraliastraat 93, 5342 BH Oss, tel. 636310
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
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