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In dit nummer:
• Beheerder buurtcentrum Kortfoort
• Wijkraad
• Jeu de Boules
Zeeheldenbuurt
• Opening Hertenpark
• Workshopdag
• BOZ
• en nog veel meer

Iedereen fit in de Iepenstraat en omgeving
De Wijkraad heeft, in samenwerking met de gemeente, gedurende het
afgelopen jaar diverse speeltuinen in de wijk onder de loep genomen. Daar
waar nodig c.q. gewenst zijn - indien uitvoerbaar - aanpassingen verricht.
In de speeltuin in de Iepenstraat zijn enkele fitnessapparaten geplaatst.
Op 5 november jl. is door het Sport Expertise Centrum (SEC) een sportclinic verzorgd om te laten zien hoe om te gaan met deze toestellen. Een
impressie van deze clinic ziet u hierbij.
Leuk dat buurtbewoners enthousiast meedoen!
De officiële opening van de speeltuin staat gepland op 8 april 2017.
U bent van harte uitgenodigd!
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Redactioneel
Tussen het bladeren vegen door is de
Zuiderpost weer in elkaar gezet.
Het regenachtige weer hielp daarbij ook
nog mee. Want bladeren vegen in de regen
heeft toch geen zin, dus kon de hark met
een gerust hart in de schuur blijven.
Van diverse zomeractiviteiten is weer een
verslag gemaakt en deze staan, met foto’s
weer in de Zuiderpost.
Dit is weer het laatste nummer van 2016.
Dat betekent dat er weer een Kerstmarkt en
een Nieuwjaarsborrel in Oss-Zuid komen.
Waar en wanneer staat verderop in de
Zuiderpost.
De redactie wenst
iedereen een fijne
decembermaand
toe.

AED in de Wijk
Wat is een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een
draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij
een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
Hoe werkt het?
Een AED bevat 2 elektroden die op de ontblote borstkas van
het slachtoffer geplakt moeten worden. Het apparaat vertelt
de hulpverlener precies wat hij moet doen, namelijk doorgaan
met reanimeren óf een elektrische schok toedienen.
Bij de voordeur van Sportschool Hart for Her op de
Emmalaan 38 komt een AED.
Bereikbaar voor iedereen, ook buiten de openingstijden.
Op het apparaat vind je een telefoonnummer. Bel je dit nummer dan krijgt de hulpverlener een code om de kast te openen
en kan de AED gebruikt worden.
Na gebruik wordt het apparaat
weer in orde gemaakt door
Hart voor Oss.

De Wijkagent
schrijft:
een veilige en
prettige wijk
Artikel 3 van de Politiewet luidt; De politie heeft tot
taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en
in overeenstemming met de geldende rechtsregels
te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van
de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die
deze behoeven.
Dat laatste regeltje heeft door de jaren heen een
veranderende interpretatie gekregen. In het verleden
kwamen wij bijvoorbeeld meteen opdraven als er
een melding kwam dat er een poesje al enkele uren
in een boom zat. Nu kunt u bij zo’n melding zomaar
het antwoord krijgen : “die komt er wel weer uit als ie
honger krijgt”
Is dat onwil van onze kant ? Nee, in Den Haag is
door de jaren heen zoveel veranderd en bezuinigd
dat de kreet “meer blauw op straat” vooral een
wishfull thinking is geworden. Daarnaast voelen wij
ons vaak een digitale wijkagent, omdat de bureaucratie nog steeds zo hoog is, dat wij vele uren achter
een computerscherm vertoeven.

Ondanks dat zijn wij, de wijkagenten van Oss Zuid
van mening dat onze serviceverlening naar de wijkbewoners hoog is.
Door de jaren heen hebben wij wel gemerkt dat
sommige wijkbewoners en sommige straten verhoudingsgewijs heel veel aandacht van ons vragen en/of
krijgen.
Dat doen wij niet alleen, wij werken heel nauw samen
met onder andere Brabant Wonen, de Gemeente
Oss en Ons Welzijn. Met ons allen leveren wij een
bijdrage aan een veilige en prettige wijk.
Je zou verwachten dat in dit moderne tijdperk, waar
werkelijk alles op internet te vinden is, de zelfredzaamheid van burgers toch hoger dan vroeger zou
moeten zijn. Toch is dat niet altijd waar, er wordt nog
steeds voor een heleboel verschillende zaken een
beroep op ons, wijkagenten gedaan. Blijf dat als wijkbewoners ook vooral doen. Contact met ons moet
vooral laagdrempelig zijn.
Wat ons betreft gaan wij ook volgend jaar gewoon
weer verder met “het verlenen van hulp aan hen die
deze behoeven” in de wat ons betreft leukste wijk
van Oss, Oss-Zuid.
Wij wensen alle wijkbewoners hele fijne kerstdagen
en een gezellige en veilige jaarwisseling.
Ben en Niels
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Voor het Voetlicht
Ellen Wijnstra (beheerder buurtcentrum Kortfoort)
Door: Jolanda van Turnhout

In onze wijk bestaan diverse initiatieven om bewoners bij elkaar te brengen en ruim een jaar geleden werd er
in deze column aandacht besteed aan de interim-beheerder van Buurtcentrum Kortfoort.
Inmiddels is Ellen Wijnstra als nieuwe beheerder al weer meer dan 6 maanden werkzaam. Tijd dus voor een
nadere kennismaking.
Ellen woont sinds 2 jaar in Oss-Zuid en is via haar buurvrouw terechtgekomen bij de kaartmiddag die in
Buurtcentrum Kortfoort wordt georganiseerd. Na eerst als oproepkracht in de functie van barmedewerker te
hebben gewerkt, heeft ze uiteindelijk op de openstaande functie van beheerder gesolliciteerd. En zo ging het
balletje aan het rollen……
De eerste maanden in haar functie als beheerder is Ellen heel druk geweest met opknappen, verven, opruimen en reorganiseren en nu pas komt er tijd om andere zaken aan te pakken.
Ontmoetingsplaats en sociale functie:
Nu de boel binnen is opgeknapt en opgefrist, ziet het geheel er licht en aantrekkelijk uit. Ellen borrelt van de
ideeën om te bewerkstelligen dat het aanbod van het aantal activiteiten toeneemt en dat er meer
levendigheid komt en hoopt dat het lukt de drempel voor potentiële bezoekers te verlagen, zodat het buurtcentrum tijdens de komende wintermaanden als ontmoetingsplaats kan dienen en daarmee ook een sociale
functie kan vervullen.
Meer bekendheid
Om meer bekendheid te geven aan de geboden activiteiten, is Ellen van plan om in de omgeving te gaan
flyeren, maar mond tot mond reclame zou ook heel erg helpen. Ook zal via de Zuiderpost kenbaar worden
gemaakt welke activiteiten er op het programma staan.
Ellen is ervan overtuigd dat er binnen Oss en omgeving behoefte is aan de activiteiten die in het Buurtentrum
Kortfoort worden geboden, maar op de een of andere manier zijn mensen niet op de hoogte van het bestaan
van het buurthuis en de mogelijkheden en dat is heel erg jammer.
Iedere woensdag: open inloopavond
Daarnaast wil Ellen graag onder de aandacht brengen dat er iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.30 uur
een open inloopavond wordt gehouden. Activiteiten die dan worden georganiseerd, kunnen uiteenlopen van
kaarten tot biljarten, darten en gezelschapsspelen; dat hangt af van behoefte van de mensen. Deelnemers
aan deze inloopavonden hoeven geen lid te zijn van een ouderenvereniging of iets dergelijks en hoeven ook
niet noodzakelijk in Oss-Zuid te wonen. Dus wat houdt u tegen eens een keer een kijkje te komen nemen? U
bent van harte welkom.
Ook wil Ellen trachten een inloopochtend voor liefhebbers van handwerken en creatief bezig zijn van de
grond te krijgen, want dat ontbreekt nu nog in het aanbod.
Ruimte huren
Tegen een heel gering bedrag is het
eveneens mogelijk om ruimte te huren
voor het organiseren van activiteiten
m.u.v. het houden van feestjes.
Voor informatie over de tarieven kan
contact worden opgenomen met Ellen,
via beheerder@buurthuiskortfoort.nl of
per telefoon: 06-488 11 914.

3

Zuiderpost winter 2016

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 en de Uil uit Oss Zuid zien.

De Paarden
Zoek de verschillen
De twee paarden in de tuin in de Munlaan lijken
zonder ruiter op weg naar Herperduin te
draven.
Merrie en veulen. Ware moederliefde met schattig kind.
Of vluchten ze weg voor de gorilla, die een
stukje terug uit de rhododendron lijkt te komen.
King Kong in brons.
Precies dezelfde merrie met veulen zag ik in het
buitengebied in de buurt van Koolwijk.
Geen eenmalig kunstwerk, maar blijkbaar uit
één mal.
Henny Dekker

Beste bewoners van de wijk,
De nieuwe website van de Wijkraad is op
8 november jl. online gegaan.
U kunt ons vinden op

www.wijkraadosszuid.nl.

Wij vinden het leuk als u een berichtje
achterlaat in het gastenboek.
Wijkraad Oss-Zuid
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Zingen in de herfst
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 het Roodborstje.
Wanneer de dagen korten worden, zijn de vogels stil. Pas in januari begint
de merel te fluiten. Alle vogels? Nee, het Roodborstje is in de dagen voor
kerst juist bijzonder nadrukkelijk aan het zingen.
Eerst iets over de naamgeving. Een werkgroep biologen heeft de Nederlandse namen van vogels veranderd.
De Vlaamse Gaai heet voortaan alleen nog maar Gaai en het Winterkoninkje en het Roodborstje moeten
afscheid nemen van hun -tje. “Zinloze taalvernietiging” vindt Hans Dorrestein. “Niemand heeft het recht de
verkleinwoorden uit de taal te bannen. Een bioloog heeft biologie gestudeerd, maar op taalgebied is hij een
amateur.”
Roodborstjes broeden in Nederland. Afgelopen zomer heeft bij mij een roodborstenechtpaar twee keer een
nest in de klimop uitgebroed. Ongelofelijk hoe druk die beestjes het hebben om de jongen met insecten te
voeren!
Een deel van onze Roodborsten trekt in de herfst naar Spanje. In oktober arriveren de roodborstjes uit Polen
en Zweden. Er zijn dan vooral in de stad meer Roodborstjes dan in de zomer. Het lijkt dan of elke tuin in de
winter zijn eigen roodborstje heeft. De vogeltjes komen uit dun bevolkte gebieden en zijn daarom niet schuw.
Ze houden met hun bruine kraaloogjes de harkende en spittende tuinier goed in de gaten, om direct na de
tuinwerkzaamheden naar wormen en insecten te zoeken.
Maar roodborsten verdragen elkaar slecht in deze tijd. Ze dulden geen voedselconcurrentie door de buren.
Het zijn de overwinterende migranten die nu in tuinen zingen. Bijzonder is dat zowel mannetjes als vrouwtjes van de Roodborst een territorium al fluitend verdedigen. Vaak heel vroeg in de ochtend en bij een lantaarnpaal zelfs wel ’s nachts. Roodborstjes zingen vroeg omdat het dan nog te donker en te koud is om naar
voedsel te zoeken: insecten bijvoorbeeld zijn nog niet actief. Ook is het vroeg in de ochtend vaak nog stil en
het geluid draagt dan ver. De zang vertelt waar de vogel zich bevindt. Dat is nodig om het territorium te markeren, de belangrijkste functie van de zang.
Door dit zingen in de donkere dagen voor kerst is het Roodborstje vaak op kerstkaarten te bewonderen.
De postzegel is in Engeland uitgevonden, de kerskaart volgde daarna snel. De eerste postbodes in Engeland
hadden een knalrood uniform en kregen de bijnaam Robins. Dat is de andere verklaring voor Roodborstjes
op kerstkaarten.
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OSS Zuid komend half jaar slecht bereikbaar
Door wegwerkzaamheden is onze wijk het komend half jaar slecht bereikbaar. In november begint de
reconstructie van de Nieuwe Hescheweg.
Men begint bij de rotonde vlakbij het viaduct onder de snelweg tot aan de Wilpertlaan. Daarna is het stuk
tussen het kruispunt met de Julianasingel tot aan Wilpertlaan aan de beurt. De weg wordt anders ingericht,
de betonnen platen worden vervangen door asfalt en het fietspad aan de
oostzijde verdwijnt.
Wanneer die klus geklaard is, wordt
een groot deel van de Julianasingel
verbeterd. Vanaf de Saal van Zwanenbergsingel tot aan de Willibrordusweg.
Het asfalt is dringend aan vernieuwing
toe.
Dus noodzakelijk onderhoud, maar
tijdens de werkzaamheden met de
nodige overlast. Tijdens de
werkzaamheden blijven de bedrijven
tenminste via een kant bereikbaar.
Henny Dekker

WIJKSTICHTING ZOEKT VERSTERKING
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 Wijkstichting versterking voor het
team. Heeft u interesse, meld u zich dan aan. U kunt
hiervoor contact opnemen met
de heer De Graauw,
telefoonnummer 06-54 70 72 85;
het e-mailadres is
voorzitter@ws-oss-zuid.nl.
Ook voor vragen kunt u terecht bij de
heer De Graauw.
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Op zoek naar vrijwilligers,
Ook dit jaar organiseert Stg. KinderVakantieWerk
Oss-Zuid weer een kindervakantieweek voor
kinderen van 5 tot en met 11 jaar.
Om deze week te organiseren zijn we dringend
op zoek naar vrijwilligers vanaf 15 jaar!
Met de kinderen uit je groep ga je een hut
timmeren, spelletjes doen, knutselen en natuurlijk nog veel meer.
Nieuwsgierig geworden?
De KinderVakantieWeek wordt ieder jaar
gehouden in de laatste week van de
bouwvakantie en is voor kinderen in de leeftijd
van 5 t/m 11 jaar.
KinderVakantieWerk Oss-Zuid wordt gehouden
op het scoutingterrein aan de industrielaan te
Oss (naast voetbalclub CITO)
We horen graag van je,
Bestuur van
KVW Oss-Zuid
Ferry Vullings
06-20010645
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NIEUWS VAN WIJKRAAD ZUID
Vergaderdata Wijkraad 2017
Volgend jaar 2017 gaat de wijkraad Oss Zuid de vergaderingen anders organiseren.
De wijkraad wil wijkbewoners een beter loket aanbieden voor alle wijkgerichte zaken.
Naast de bekende openbare vergaderingen komen er inloopavonden. Deze inloopavonden
zijn bedoeld om ideeën en initiatieven (die wijkgericht zijn) naar voren te brengen.
Ook kunnen we dan lopende zaken bespreken. Indien nodig begeleidt de wijkraad bij het doorsluizen van
plannen naar het gemeentehuis.
De inloopavonden worden gehouden op wisselende locaties in onze gehele wijk. Via onze facebook en twitter
account laten we ruim van te voren weten waar we die avond aanwezig zijn. Meldt je alvast aan voor deze
accounts.
Facebook: @wijkraad.osszuid
Twitter: #wijkraad OSS-ZUID
Planning 2017
Datum
31 Januari
7 Maart
11 April
16 Mei
20 Juni
5 September
3 Oktober
7 November
12 December

Locatie
Nader te bepalen
Buurthuis Kortfoort
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Buurthuis Kortfoort
Buurthuis Kortfoort
Nader te bepalen
Buurthuis Kortfoort
Nader te bepalen

Tijd
19.30 – 20.30 uur
20.00 – 22.00 uur
19.30 – 20.30 uur
19.30 – 20.30 uur
20.00 – 22.00 uur
20.00 – 22.00 uur
19.30 – 20.30 uur
20.00 – 22.00 uur
19.30 – 20.30 uur

Soort
Inloop
Openbaar Vergadering
Inloop
Inloop
Openbaar Vergadering
Openbaar Vergadering
Inloop
Openbaar Vergadering
Inloop

Koos Keen, voorzitter wijkraad Oss Zuid

Muurmozaïek project zeer geslaagd
Op de foto is het muurmozaïek te zien zoals dat sinds 30 oktober in de Houtstraat in het centrum van Oss
hangt.
Mede door een aantal bewoners uit Oss Zuid heeft
dit project een prachtig eindresultaat opgeleverd.
In het midden ziet u een
grote Ossenkop en in die
Ossenkop is rechtsonder
het gedeelte van Oss Zuid
te zien;
de os op de rotonde,
fabrieken,
‘blote konten straatje’, wand
voormalige organon, pillenstrip bij station en de zonneboom.
De makers zijn er trots op
en ik ook.
Alex van der Heijden
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Jongerensoos The Final Touch zoekt
met spoed nieuwe vrijwilligers.
Om de continuiteit te blijven garanderen zoeken wij
met nog enkele nieuwe vrijwilligers.
De jeugdavonden die om de twee weken wordt
gehouden op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.30
uur in de unit van kindervakantiewerk Oss-Zuid aan
de kloosterstraat 11 in Oss-Zuid.
Heb je zin om ons team te komen versterken en
ben je 16 jaar of ouder, dan kun je contact opnemen met The Final Touch via telefoonnummer,
0412 -78 40 77 of 06 - 20 01 06 45

PROTA zoekt coördinator voor
maatjesproject! (M/V)
(4 - 6 uur per week)
Het Platform Regio Oss tegen Armoede, is op zoek
naar een enthousiaste, integere, kundige vrijwilliger
die coördinator wil zijn voor het maatjesproject Er
zijn voor jou.
De maatjes zijn opgeleide vrijwilligers die een
luisterend oor of ondersteuning bieden aan gezinnen of alleenstaanden in armoede. Voor de functie
van coördinator vragen we een man of vrouw van
tenminste 30 jaar. Zijn/haar belangrijkste taken zijn
het werven van deelnemers en vrijwilligers en het
monitoren van de maatjeskoppels.
Informatie:
http://www.ons-welzijn.nl/nl-NL/vrijwilligers/vrijwilligers-vacatures/vacatures-oss
www.@stichtingprota.nl
Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek neem
contact op met:
Ria van Nistelrooij
Tel. 06-12878550
rvannistelrooij@ziggo.nl

Corte Foort in Oss zoekt vrijwilligers
Corte Foort, een nieuwe locatie van BrabantZorg
in Oss, is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Corte Foort is een nieuwe locatie in Oss die rust
en huiselijkheid uitstraalt. In Corte Foort wonen 48
mensen met dementie die niet meer zelfstandig
kunnen wonen.
De vrijwilligers die binnen Corte Foort werken,
gaan het gesprek aan met bewoners, halen herinneringen op, bakken, schilderen, wandelen en
fietsen. Het is dankbaar werk, hun inzet en inbreng
betekent veel voor de cliënten.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact
opnemen met een van de vrijwilligerscoördinatoren:
Maaike van Oostrum, 06-51 15 12 52 of maaike.
vanoostrum@brabantzorg.eu, of
Angelique Vriends, 06 – 23 14 62 91 of angelique.
vriends@brabantzorg.
eu.
U bent van harte welkom in
Corte Foort!

Amarant
Maatjes gezocht!
‘Ze komt speciaal op bezoek voor mij’, ‘we gaan
morgen lekker wandelen in het bos!’ ‘Ik vind het altijd zo gezellig om gewoon te kletsen en een kopje
thee te drinken’…
Maatjes zijn van grote waarde voor de kinderen /
jongeren van woongroep Anemoon (stichting
Amarant). Net dat beetje extra aandacht, daar
groeien ze van.
Heb jij zin om een geweldige en dankbare taak op
je te nemen als maatje van 1 van onze gezellige
en enthousiaste kinderen of jongeren? Meld je
aan!
In samenspraak met jou en de bewoner kan invulling gegeven worden aan jouw rol als maatje. Een
vrijblijvend gesprek aanvragen is altijd mogelijk.
Ilse van Toor
Amarant 088-611 9955

Weet u dat er elke donderdag van 12 tot 13 uur de mogelijkheid is om even binnen te lopen in het Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17 in Oss? Voor vragen kunt u daar terecht.
Dat kunnen vragen zijn voor uzelf of voor het een en ander in de wijk.
De koffie staat klaar. Als u binnenloopt moet u in de gang links gaan en dan na de klapdeur de tweede deur aan uw linkerkant binnengaan.
het sociaal team Oss-Zuid Berghem
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Jeu de Boules toernooi Zeeheldenbuurt
door Jacqueline Willemsen
Naast de uitnodiging voor het jaarlijkse buurtfeest in de Zeeheldenbuurt kan men zich ook inschrijven voor
het jeu de boules toernooi. De organisatie is in handen van Marco van der Krol en Jacqueline Willemsen.
De inschrijving verloopt eerst wat stroef, maar niet onverdienstelijk: we hebben 12 inschrijvingen uit de
buurt en 2 van buiten.
Het plan ligt er al een poos, er wordt een tijdelijke 2e baan aangelegd. Dit betekent wel een extra zware
inspanning. Zo’n 2m3 zand moet er worden gekruid. Gelukkig is alles op tijd klaar.
Ben Coolen is de wedstrijdleider en de standen worden keurig bijgehouden door zijn vrouw.
Het weer is prachtig en iedereen heeft er zin in.
Ben stelt de teams samen en de wedstrijd kan beginnen. We doen allemaal ons best zo goed mogelijk te
spelen. In het zand gooien is een heel andere ervaring dan op de normale baan. Naast een winnaar zijn
er verliezers. De winnaar gaat naar huis met de Piet Heyn Cup.
Er is 4 uur voor uitgetrokken en die tijd blijkt
achteraf goed te zijn ingeschat.
De uitslag is als volgt:
1e plaats Gijs Langenhuijsen (tevens win
		
naar Piet Heyn Cup)
2e plaats Pierre Goossens
3e plaats Jan van de Coevering (gast van
		 buiten)
De volledige uitslagen lijst kun je zien op de
website van de wijkstichting

Bezoek eens:
Atelier Annet Teunisse

Wethouder van Eschstraat 278 Oss
De succesvolle gratis uitleenactie van mijn
schilderijen is na 4 jaar voorbij.
In het Atelier is weer veel verrassends te zien en
te beleven.
Op afspraak kan iedereen, die geïnteresseerd is,
een kijkje komen nemen en wellicht ideeën opdoen.
tel nummer 06-14047703 )
Wil je uitgebreide informatie? Klik dan eens op
www.annetteunissen.nl
hARTegroet van Annet Teunissen
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Met paard en ruiter door het
bos.
In Oss Zuid zijn zeker 100 paarden in een van de
vele stallen en weilanden te vinden. De paardensport
is dus goed vertegenwoordigd. Veel ruiters vinden
het prettig om met het paard de nabijgelegen natuur
in te trekken.
In de pensionstalling de Vier Winden heb ik hierover
een gesprek met Beau, Marijke, Cherish en Jacqueline. Aanleiding is de onrust die is ontstaan omdat
er nieuwe regels zouden gaan gelden voor ruiters
in de Maashorst. Herperduin maakt deel uit van de
Maashorst. Deze onrust heeft ertoe geleid leden van
de gemeenteraad aan het college vragen hebben gesteld over de plaats van de ruitersport in de bossen
die onder de gemeente Oss vallen.
Daarnaast is het bos tussen het Putje en de Naaldhof
van belang. Marijke: “Indien kinderen niet met een
paard door dit bos mogen, moeten de ruiters vanuit
de manege over de Munlaan naar Herperduin. De
route door het bos is een stuk veiliger en natuurlijk
veel prettiger .”
Iedereen heeft behoefte aan groen in de directe omgeving om te ontspannen, te sporten, vrijheid te er
varen en op verhaal te komen. Vanuit het perspectief
van gezondheid en meer bewegen is dit belangrijk.

Paardrijden is een van de vormen van sport in de
buitenlucht. De ruiters met paarden ontspannen dus
graag in een aantrekkelijke, natuurlijke omgeving.
Cherish: “Niet alleen prettig voor de ruiter, ook de
paarden genieten zichtbaar van een tochtje door het
bos”
Navraag bij de gemeente leert dat Oss positief blijft
over de toegang van haar bossen voor recreatie.
Ook voor ruiters. Wel vraagt de gemeente een aantal
basisregels in acht te nemen. Bij de manege noemen
ze dezelfde regels:
Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte, en minder je
vaart.
Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting
natuur andere recreanten.
Durf een ander aan te spreken op zijn gedrag.
Sportief bewegen in de natuur doe je veilig, draag
bescherming.
Blijf op de paden en geef natuur de ruimte.
Problemen tussen de paarden en de runderen in het
begrazingsgebied en paarden met ruiters zijn hier
niet bekend.
Henny Dekker

Ruzie met uw buren?

Buurtbemiddeling kan de oplossing zijn
Geluidsoverlast, rommel rond huis, blaffende honden, spelende kinderen of overhangende takken kunnen
leiden tot ergernis en zelfs burenruzie. In dat geval kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. Onder
begeleiding van onafhankelijke en deskundige bemiddelaars gaan buren met elkaar in gesprek om samen
een oplossing te vinden. Natuurlijk geldt wel: hoe eerder u een bemiddelaar inschakelt, hoe groter de kans
op succes. De bemiddeling is gratis.
Bel ‘Ons Welzijn’
Soms kan een duwtje in de rug genoeg zijn om een probleem met buren bespreekbaar te maken en op te
lossen. Uit ervaring blijkt dat 70% van de gevallen waar Buurtbemiddeling optreedt, het probleem wordt
opgelost. Dus zeker de moeite waard om te bellen als u er samen niet meer uit komt. In dat geval, bel “Ons
Welzijn’, telefoon 088-3742525 en vraag naar buurtbemiddeling.
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Opening Hertenpark
Op 24 september is na een grondige renovatie het Hertenpark heropend.
De opening is goed bezocht. Door het prachtige zomerweer was het een drukte van belang.
Naast de herten zijn er in de dierenweide ook andere dieren zoals geiten en schapen. Er staat een nieuwe
stal, een nieuw stevig hekwerk en nieuwe bomen. De dierenweide is eigendom van de gemeente Oss en
NME-centrum en Kinderboerderij De Elzenhoek voert het beheer uit.
In augustus heeft een groep kinderen uit de wijk Hazenakker de gemeente gevraagd om een
speelvoorziening in hun wijk.
De wijkraad Oss Zuid wil ook dat er werk wordt gemaakt van een speeltuintje op de hoek van de
Willibrordusweg en de Bremlaan. We begrijpen dat de kinderen graag een “neutrale” plek willen om met
elkaar te spelen en elkaar te ontmoeten!
De meest voor de hand liggende locatie is de hoek Willibrordusweg en de Bremlaan. Ook de kinderen
hebben deze locatie genoemd.
De wijkraad verwacht dat een grote bezoekers van de hertenweide zal bestaan uit ouders/grootouders met
jonge kinderen. Een speeltuintje bij de Bremlaan zal een aanzuigende werking hebben voor deze ouders
met kinderen.
Dit speeltuintje is zo een aantrekkelijke
aanvulling op het park in de wijk
Hazenakker.
Omdat de het speeltuintje aansluit bij het
hertenkamp, lijkt een inrichting met speelnatuur voor de hand te liggen. De vraag
naar een speeltuintje is er, de behoefte is
er, de ruimte is beschikbaar.
Maar of er ook een speeltuintje komt is
afhankelijk van het beschikbare budget.
Henny Dekker

Gratis ruimte voor om workshops te geven
Tijdens de talentenmarkt op festival Zuid aan Zee hebt u kunnen zien dat er veel talent in de wijk aanwezig is.
Graag daag ik dit en ander talent uit de wijk uit om dit te delen met anderen.
Daarom bieden Brabant Wonen en Ons Welzijn in het Zuidergebouw gratis een ruimte aan. In nader overleg
wordt dan bepaald op welk tijdstip. Hoe ziet dat in de praktijk eruit;
Een bewoner uit de wijk heeft bijvoorbeeld teken- en schildertalent en wil dat graag delen. Diegene meldt
zich via onderstaand mailadres aan en wordt daarna uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek bepalen
we een tijdstip, wat wordt er aangeboden en hoe we andere mensen gaan werven.
Samen wordt er bijvoorbeeld een persbericht of flyer gemaakt. Er zijn aan dit alles geen kosten verbonden.
Voor de deelnemers liefst ook niet of er moeten materiaalkosten mee gemoeid zijn.
Je deelt je talent vooral om elkaar te ontmoeten en te delen.
Aan welk talent denken we nog meer; mandela tekenen, handwerken, wandelen,
zingen, een taal leren of wat anders, tuinieren, ruilen, koken, etc. Dus als je het
leuk vindt om andere mensen uit de wijk te ontmoeten en datgene wat jij goed kan
te delen, meld je dan aan.
Als je interesse hebt, stuur dan een mail naar alex.vanderheijden@ons-welzijn.nl
Voor meer informatie kan je ook bellen; 06-14342781
11
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De monumenten van Oss en
zijn kernen (deel 2) Oss, Megen, Geffen is uit.
In deel 2 worden alle monumenten van Oss, Geffen en Megen beschreven,
In deel 1 worden alle monumenten van de overige kernen beschreven.
De prijs voor deel 2 is

32,00
Voor Euro 55,00
Euro

komt u in het bezit
van deel 1 en 2
Verkrijgbaar bij:
Derijks
Bruna, de Ruwwert

Een lege advertentieplek!
De redactie Zuiderpost is dringend op zoek naar
iemand die mee wil helpen met het zoeken naar
adverteerders!
Voor informatie kun je bellen naar Ellen:
tel: 623424 of mail: zuiderpostoss@gmai.com

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
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Workshopdag 8 oktober 2016.
Zaterdag 8 oktober 2016 werd voor de vijfde keer
een workshoppendag gehouden. Georganiseerd
door de wijkstichting Oss-Zuid in Buurtcentrum de
Kortfoort.
13 workshops werden er aangeboden. 8 gingen niet
door wegens te weinig aanmeldingen of door het
inroosteren er te weinig deelnemers overbleven. De
5 workshops die doorgingen kenden in totaal 32
workshop deelnemers (18 personen). Wat minder
deelnemers dan de voorgaande workshopdag.
De viif workshop waren: Chi Neng Qigong, Hobbyen
met kranten, Mandala tekenen, Krans maken van
Tule en Do-In. 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. Deze workshop werd verzorgd
door een Japanse Shiatsu masseuse en acupuncturiste.
De deelnemers waren zeer enthousiast over het
gebodene. Ook de verzorgers van de workshops
waren enthousiast.
Een datum voor een zesde workshoppendag is nog
niet ‘geprikt’. Maar zal in het najaar van 2017 plaatsvinden.
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HOI

Vesperviering in de Mariakapel van de St.Jozefkerk, Oude Molenstraat 6-8, 4342 GC Oss
Elke vrijdagmiddag van 16.30 uur tot 17.15 uur. Iedereen is van harte welkom. Na alfloop
kan men samenkomen voor een kop koffie of thee.Vooraf aanmelden is niet nodig.
De Titus Brandsmaparochie organiseert een meerjarige cursus geloofsverdieping met als titel: Laat Hem
door je leven gaan.
Tijdens de cursus willen we ons eigen aanvoelen en onze ervaringen delen van het “er is wel iets meer,
maar wat?”
Het maakt niet uit of u verbonden bent aan een kerk of niet.Ieders ervaring doet er toe. U bent van harte
welkom. Voor meer informatie: ellyvreenegoor@kpnmail.nl of pastor Leon Teubner: tel.0412-622164

wijkagenda van
buurtcentrum Kortvoort

Er zijn een aantal kleine wijzigingen!
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.focoss.nl)
19.30-20.30 SchuldHulpMaatje – inloop			
spreekuur
		
(info www.schuldhulpmaatje.nl)
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

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

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
12.00-13.00
13.30-17.00

Broodje Zuid
Ouderenvereniging Oss-Zuid

COLOFON ZUIDERPOST
Deze wijkkrant is een periodieke uitgave van Wijkstichting Oss-Zuid in samenwerking met de
Wijkraad Oss-Zuid.
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 het voorjaar
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Voor informatie over advertentieafmetingen en -tarieven
mail: zuiderpostadvertenties@ws-oss-zuid.nl
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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?
tel:623424 (Ellen) of mail: zuiderpostoss@gmail.com.
Digitaal
De Zuiderpost wordt ook digitaal beschikbaar gesteld
via de website van Wijkstichting Oss-Zuid.
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Nieuwjaarsreceptie
Beste bewoners van Oss-Zuid,
Op woensdag 11 januari 2017 vindt de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie plaats van
de Wijkraad Oss-Zuid, Wijkstichting Oss Zuid en Beheersstichting Buurtcentrum
Kortfoort.
Graag heffen wij met u het glas op het nieuwe jaar.
Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een gezelligen en informele nieuwjaarsborrel
in Buurtcentrum Kortfoort, Floraliastraat 93 te Oss.
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom
Wij hopen u op 11 januari 2017 te mogen begroeten.
Wijkraad Oss-Zuid
Wijkstichting Oss-Zuid
Beheersstichting Buurtcentrum Kortfoort
15
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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, ☏︎ 140412, 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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