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ZUIDERPOST
wijkkrant van oss-zuid
In dit nummer:

Drinkwatertaplocatie Oss-Zuid

-Kindervakantieweek

De gemeente Oss is voornemens om tien watertappunten te realiseren
in de gemeente.

-Buxusmot in Oss
-Kabouterstoel
-Buitenspeeldag
-wijkraadnieuws en
nog veel meer.

De afgelopen maanden heeft iedereen de gelegenheid gehad om
locaties aan te dragen. Er zijn 60 locaties naar voren gekomen.
Hieruit is door de gemeente een voorselectie gemaakt, waarbij vooral
gekeken is naar een logische spreiding van tappunten over de gemeente
Oss.
Met betrekking tot Oss-Zuid zijn vier locaties aangedragen. Vanuit de
aangedragen locaties is een voorkeurslocatie bepaald. Bij de beoordeling is rekening gehouden met de volgende criteria:
- techniek: aansluitbaarheid op waterleiding/plaatsing watertap;
- openbaar toegankelijk;
- participatie: concreet initiatief/aanbod beheer en toezicht;
- omgeving/gebruik: knooppunt recreatie fietser, voetgangers, bezoekers;
- flankerend beleid: gezondheid, bewegen, toerisme, recreatie:
- niet concurrerend.
Als voorkeurslocatie is de locatie Asterstraat/Seringenhof naar voren
gekomen. Deze locatie voldoet het beste aan de bovengenoemde criteria. Dit komt met name door de gunstige ligging ten opzichte van een
drukke fietsroute in combinatie met de aangrenzende speelvoorziening.
De watertap zal naar alle waarschijnlijkheid binnen afzienbare tijd geplaatst worden (afhankelijk van de levering).
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REDACTIE.
Het Herfstnummer ligt hier voor
u.
Omdat in Oss in de zomermaanden behoorlijk wat
Buxusstruiken het loodje
hebben gelegd, wilden we daar
eens iets meer over weten. Dus
een informatief stukje over een
mooi diertje, met hele vervelende gevolgen.
De wijkraad organiseert in samenwerking met de politie een
avond met als thema veiligheid.
U wordt daarvoor van harte
uitgenodigd. Meer hierover in
het blad.
En verder natuurlijk van allerlei
activiteiten die geweest zijn.
Namens de redactie,
Nancy Jongsma

Wil je ook beter leren
filmen?
Kom je thuis met
schitterende vakantie
opnamen, maar weet je niet
hoe daar nu een mooie film
van te maken die ook voor
anderen aantrekkelijk is?
Wil je van je (klein)kinderen vrolijke of ontroerende filmopnamen
maken, maar je weet niet goed hoe dat nu aan te pakken?
Heb je filmambities?
Als je met je filmfragmenten meer wilt doen en echt mooie films wilt
maken, dan is de Basiscursus ‘Filmen en monteren’ echt iets voor
jou. Videofilmclub OASE start deze cursus op 24 oktober a.s.in
Buurtcentrum Kortfoort.
Je zult bewondering oogsten.
Kijk ook voor meer informatie en aanmelding op onze website: https://www.videocluboase.nl/.
Videofilmclub OASE
Tel:
0412 – 64 12 78 / Mob: 06 – 466 16 257
email:
info@videocluboase.nl
Website: https://www.videocluboase.nl

Pilot Melden verdachte situaties.
Pilot: Melden Verdachte Situaties.
De politie, gemeente en wijkraad hebben het vaak over woninginbraken, babbeltrucs en overvallen.
Dit kan een onveilig gevoel bij de bewoners geven. Hier willen we graag, samen met u, wat aan doen.
We willen in de wijk naar de situatie dat de inbreker/overvaller/dief een onveilig gevoel krijgt als hij de wijk
in loopt en dat u als bewoner zich in uw eigen wijk veilig en gesteund voelt.
U bent als bewoner de ogen en oren van de politie en de gemeente! Dankzij uw meldingen kunnen we samen werken aan veiligheid. Daarom moeten we goed met elkaar in contact staan en elkaar ondersteunen.
Om het doen van een melding gemakkelijker te maken, is in de wijk gestart met een project. Hierbij kunt u
meldingen van verdachte situaties direct bij de politie melden via een WhatsApp-bericht. Dit project betreft
een pilot en het is vooralsnog de bedoeling dat u alleen meldingen van verdachte situaties aangaande woninginbraken en babbeltrucs via de WhatsApp aan de politie doorgeeft. Het telefoonnummer dat gebruikt
kan worden heeft u in de maand juli per brief ontvangen. Heeft u deze brief niet meer, neem dan contact
op met Ellen Bloks, telefoonnummer 06-54226327 of stuur een e-mail naar bloks.ellen@gmail.com.
Zij zorgt er dan voor dat u nogmaals de brief ontvangt.
Let wel: overige meldingen dienen altijd via de reguliere manier gedaan te worden.
Tijdens de Wijkraadsvergadering van 20 juni jl. heeft de Wijkraad de wijkagenten een telefoon geschonken
om het project te ondersteunen.
Om samen te werken aan veiligheid organiseert de Wijkraad – samen met de gemeente en de wijkagenten
– een thema-avond over dit onderwerp op
dinsdag 3 oktober a.s. in de Pius X-school. Aanvang:
20.00 uur. Zie hiervoor ook de aankondiging in deze Zuiderpost.
Wijkraad en wijkagenten Oss-Zuid / Gemeente Oss
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De buxusmot slaat toe.
Er werden deze zomer maar weinig hagen van de buxus gespaard in Oss zuid!
De struikjes worden kaalgevroten door de rupsen van de Buxusmot.
Deze mot (of microvlinder) leeft nog maar vanaf
2007 in Noordwest Europa, waaronder in Nederland. In 2009 is op meerdere plaatsen in
de naburige Bommelerwaard en het Land van
Heusden en Altena schade door buxusmot gemeld. De soort breidt zich sindsdien snel uit naar
andere delen van Nederland. En dit jaar is Oss
zuid de klos.
De rupsen leven op diverse buxussoorten zoals
Buxus microphylla, B. sempervirens en B. sinica.
De vlinder leeft in Nederland in meerdere generaties per jaar, met de eerste vlinders in april of
mei. Dan worden de eitjes gelegd aan de onderkant van de blaadjes van de buxus.
Zodra de temperatuur in het voorjaar boven
de tien graden komt, worden de rupsen actiever
en zullen ze de buxusbladeren gaan aanvreten.
De jonge rupsen veranderen eind mei-juni in jonge motten. De rupsen die daaruit voortkomen,
zijn in augustus al volgroeid en vormen in september weer motten.
De rupsen die hier uit voortkomen, blijven eten
van de buxus tot oktober om dan in winterrust
te gaan. Het gehele seizoen zijn er rupsen aanwezig en vreten zich in korte tijd helemaal vol,
hierdoor krijgen de planten geen kans om zich te
herstellen.
In oktober gaan de rupsen in winterrust in een
tussen de bladeren gesponnen cocon. Vroeg in
het voorjaar worden de rupsen weer actief en
die vreten verder aan de buxus tot ze verpoppen. Het popstadium duurt zo’n twee weken en
de vlinders leven circa acht dagen. De meeste
vlinders worden gezien in september. Het is
trouwens een prachtige vlinder om te zien!
Rupsen in een vroeg stadium opsporen is lastig,
maar ze dan handmatig verwijderen is de beste
methode. Te sterk aangetaste struiken kunnen
tot onder worden gesnoeid. De struik loopt daarna weer uit.
Zelf denk ik dat de lol van tuinieren met Buxusstruiken er snel van af gaat en dat we moeten uitkijken naar
een andere leuke tuinplant om de gaten weer op te vullen.

Henny Dekker
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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, de Uil de Stier en de Kikker uit Oss Zuid zien.

De kabouterstoel
Tussen het Willibrordusputje en
de Perevijver staat een kabouterstoel van degelijk Amerikaans
eikenhout. De boom waar de
stoel uit is gehakt, leeft nog, want
regelmatig moeten de takken
worden teruggesnoeid.
Een typische klus voor Landschapsbeheer Oss zou je denken, maar die weten echt van
niks.
Kabouter Hans Joppen
De enige logische verklaring die
overblijft, is dat de kabouter Hans
Joppen zelf deze stoel heeft
gemaakt.
Een bekend volksverhaal speelt
zich af in Oss zuid. Nog niet zo
lang geleden was er een uitgestrekte heide tussen Oss, Heesch, Schaijk en Uden.
Wie op een mistige herfstavond
de hei op ging, kon makkelijk
verdwalen.
Het was een plek vol geheimen
en enge zaken.
Zo stond er op de grens met het
Land van Ravensteijn een galg.
De boodschap was duidelijk, hier
wordt misdaad streng gestraft!
Bij de opgravingen bij de Paalgraven zijn inderdaad mensen
gevonden met de handen nog op
de rug gebonden.
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Ze zijn in de Middeleeuwen in
een van de bestaande
grafheuvels van ver voor onze
jaartelling begraven.
Ook een zekere Hans Jacob is op
de hoogste grafheuvel “levendig
geradbraeckt want hij hadde sijn
vrouw de keel afgesneden”.
Wie ’s avonds laat over de hei
tussen Oss, Heesch en Schaijk loopt, kan soms gezelschap
krijgen van de kabouter die Hans
Joppen wordt genoemd. Hans
loopt al babbelend gezellig met je
mee. Plotseling verdwijnt kabouter Hans Joppen in een zandheuvel, maar niet zonder eerst
afscheid te nemen:
“Houdoe, wanne, ik zè dr.”
De hoogste grafheuvel waar later
het beroemde kromme zwaard is
opgegraven, werd vroeger dan
ook de Hansjoppenberg
genoemd.
Door het bedrijventerrein
Vorstengrafdonk loopt een fietspad die het Hans Joppenpad
wordt genoemd. De straatnaambordjes met zijn naam zijn al heel
lang geleden op een
geheimzinnige manier
verdwenen.
Henny Dekker
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KinderVakantieWerk Oss-Zuid
Kindervakantiewerk Oss-Zuid organiseerde voor de 42e keer
op het terrein van scouting groep Titus Brandsma de
kindervakantieweek in Oss-Zuid van
15 tot en met 18 augustus.
Kinderen waren dit jaar "In de ban van de grootschaduw",
Tijdens de week gingen de bijna 100 kinderen hutten
bouwen, verven, ze gingen op speurtocht, hadden een
spellen-dag en op vrijdag een groot friet feest.
Met de speurtocht werd meteen aandacht geschonken aan
het zwerfvuil in de wijk en dit werd door de kinderen opgeruimd.
Ozzie van Fc Oss is vrijdagmiddag op bezoek geweest en
kinderen konden (deels in de stromende regen)
penalty schieten op hem, en kregen een zonnebril en een
vrijkaartje voor de thuiswedstrijd van FC Oss- Volendam.
Ondanks het bij vlagen slechte weer hebben we weer een
topweek mogen beleven met zijn allen.
De organisatie wil graag Vrijwilligers, Wijkraad Oss-Zuid, Brabant Wonen, Vatenhandel Boeijen, PVG,
Kabelstoring.com, De Zwaan verhuur, Frisdranken Oss, Kaal Masten ontzettend bedanken voor hun
geleverde bijdrage.
Volgend jaar organiseert Kindervakantie werk Oss Zuid wederom een kindervakantieweek en we hopen
dan nog meer kinderen te mogen begroeten.
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De Lindes van de Asterstraat
De fietsstraat in Oss zuid wordt omzoomd door prachtige bomen. Eerst zijn er Haagbeuken in de
Zonnebloemstraat en de Chrysantstraat, daar staat ook nog een oude Es. De Hescheweg een stuk
verderop heeft fors uitgegroeide Zilveresdoorns met vlak bij de oude Joodse begraafplaats twee grote
Beuken.

Wie op een mooie dag in juni door de Asterstraat
fietst, kan de honing van de bloeiende Lindes al van
ver ruiken. Allerlei hommels en bijen zoemen om de
boom om stuifmeel en honing te verzamelen.
Een van de meest bijzondere straten in Oss zuid is
dan ook de Asterstraat. De oudste huizen dateren
van rond 1930. Als rond die tijd de eerste Hollandse
Lindes zijn geplant, dan zijn deze bomen al meer
dan 85 jaar oud. De bomen zijn in ieder geval
beeldbepalend in de straat.
Bij het vervangen van de waterleiding en de
gasleiding was het even spannend of deze monumentale bomen wel behouden konden blijven.
Want met het wegvallen van de bomen zal de straat
enorm in kwaliteit achteruit gaan. Het terugplanten
van nieuwe bomen (ook in een fors formaat) kan
nooit voorkomen dat de kwaliteit van de Asterstraat
een behoorlijke deuk oploopt.
Gelukkig is er voor gekozen om de bomen
stevig in te pakken, zodat de zware machines bij de
graafwerkzaamheden de bast van de stammen niet
kunnen beschadigen.
De bodemkwaliteit bepaalt in belangrijke mate de
conditie van bomen. Met name in een stedelijke
omgeving als de Asterstraat is de bodem voor de
bomen verre van ideaal.
Met de TFI methode, ontwikkeld door een
gespecialiseerd bedrijf, wordt voedings
materiaal in de bodem gebracht.

De boomspecialisten gebruiken speciale luchtdrukapparatuur om de grond onder de Lindes van
nieuwe wortelkanalen te voorzien, gevuld met
organische voedingssupplementen.
Actieve bodembacteriën en -schimmels verrijken
de aanwezige grond tot een voedingsrijke bodem
voor de boom. Door dit substraat in droge vorm te
injecteren zakt de de grond niet terug. De wortels
kunnen gemakkelijk verder uitgroeien.
Al deze maatregelen bewijzen dat ook de gemeente
inziet dat het behoud van deze Lindes een forse
investering waard is.
Oss heeft sinds 1998 een lijst met bijzondere
bomen. Deze is in 2015 geactualiseerd in de nota:
Bijzondere bomen in Oss.
Om in de lijst met bijzondere bomen te worden opgenomen, zijn criteria benoemd.
De bomen in de Asterstraat (én de Zilveresdoorns in
de Hescheweg) voldoen ruimschoots aan de criteria
monumentaal, beeldbepalend en van belang voor
natuur in de stad (natuurwetenschappelijk).
Vreemd genoeg zijn alleen de twee Beuken in de
Hescheweg opgenomen in de lijst met bijzondere
bomen.
Het wordt dus tijd om een plekje in de lijst met
bijzondere bomen voor de Lindes in de Asterstraat te reserveren.
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Voor het Voetlicht.
Ine Bisseling (pedicure, Abelenstraat 1 Oss)
door: Jolanda van Turnhout
Hoe het begon
Een aantal jaar geleden was Ine Bisseling nog werkzaam als
verkoopmedewerkster in de detailhandel, maar zoals het veel
mensen verging, kwam ook zij zonder werk te zitten. Het lukte
maar niet om een nieuwe betaalde baan te vinden en het idee
groeide om iets totaal anders te gaan doen.
Dat werd een opleiding tot pedicure. Een praktijkruimte was
al beschikbaar: een van de slaapkamers boven was voorzien
van een harde vloer en deze ruimte was bij uitstek geschikt
voor de plannen van Ine.
Inmiddels bijna 3 jaar geleden startte Ine met een eenjarige
opleiding bij Instituut Thomas in Den Bosch en sinds 2 jaar
heeft zij nu een pedicurepraktijk aan huis. De klantenkring is
groeiende en bestaat zowel uit jonge als oudere mensen en
ook mannen laten steeds vaker hun voeten door een pedicure
verzorgen.
Behandelmogelijkheden
Een basisbehandeling duurt ongeveer 45-50 minuten en bestaat uit: nagels knippen, nagelomgeving
verzorgen, likdoorns behandelen, eeltplekken verwijderen en behandeling van wratten, schimmelnagels en
ingroeiende teennagels (dit zijn nagels die, als je er niets aan doet, de nijging hebben om in te gaan groeien en Ine probeert dat te voorkomen). Als afsluiting een beperkte voetmassage.
Een uitgebreide voetmassage behoort tot de mogelijkheden, maar dat kost extra tijd.
Ook geeft Ine advies over de behandeling van schimmelnagels. Om hiervan af te komen is een plan van
langdurige aanpak nodig, waarbij je moet rekenen op 9 maanden voordat de gehele nagel vernieuwd is.
Per dag behandelt Ine 4-5 klanten. Haar vaste werkdagen zijn donderdag, eventueel donderdagavond,
vrijdag en zaterdagochtend. Voor mensen die minder mobiel zijn, kan Ine tegen een kleine extra
vergoeding ook voor een behandeling aan huis komen.

Veel eerder moeten doen
Het leuke van dit werk vindt Ine vooral de contacten met mensen.
Ook geeft het haar veel voldoening dat zij ervoor zorgt dat
mensen geen pijnlijke voeten meer hebben. Zij heeft zoveel
plezier in haar werk dat ze zichzelf achteraf afvraagt waarom ze
hier niet veel eerder aan begonnen is.

Ine Bisseling, pedicure;
Behandeling volgens afspraak; voor prijs en/of informatie kunt u bellen of mailen;
mobiel: 06-19328423; e-mailadres: inebisseling@hotmail.com
Ine heeft ook een Facebook pagina. Deze is te vinden onder: ine bisseling pedicure
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Inloopavond reconstructie Julianasingel
Op 17 augustus jl. vond in de Mondriaanbar een
inloopavond plaats over de reconstructie van de
Julianasingel.
Aanwezig waren het projectteam van Gebr. Remmits B.V. te Wijchen alsmede medewerkers van de
gemeente Oss.
Gebr. Remmits B.V. reconstrueert de Julianasingel
in opdracht van de gemeente Oss. Hierbij wordt het
kruispunt Julianasingel – Nieuwe Hescheweg en het
kruispunt Julianasingel – Doctor Saal van Zwanenbergsingel heringericht.
Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het aanpassen
van de rijstrookindeling en het vervangen van de
verkeersregelinstallatie. De doorstroming van het
verkeer op deze kruispunten zal na de gedane
aanpassingen verbeteren.

De werkzaamheden worden in verschillende fasen
uitgevoerd en zullen (als alles volgens planning
verloopt) op 20 oktober 2017 gereed zijn.
De faseringen zijn uitgewerkt op de projectwebsite
van Gebr. Remmits B.V.:
https://remmitsgww.nl/projecten/julianasingel-oss/.
Daar treft u ook de presentatietekening van het
totaalontwerp aan.
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact
opnemen met de omgevingsmanager, de heer Martijn Zoetekouw. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar
op telefoonnummer 06-12 77 7040. U kunt ook een
e-mail sturen naar julianasingel@remmitsgww.nl.
Bron: www.remmitsgww.nl

Breisaam in Oss Zuid.
Zoals bij diverse KBO’s hebben dames in het Zuidergebouw een mooi doek gebreid voor het roze jaar in Oss/
Den Bosch.
Het initiatief kwam van Alex van der Heijden. Hij heeft
gezorgd voor de breidames en voor de wol.
Het breien hebben dames van KBO het Zuiderlicht en
cliënten van Dichterbij voor hun rekening genomen.
Aan dit doek hebben zij diverse woensdagmiddagen
gebreid.
Op dinsdag 29 augustus om 14.00 uur zijn 7 pilaren en
2 doeken bij het gemeentehuis in Oss opgehangen en
onthuld.
Men wil proberen om ze het hele roze jaar te laten
hangen. Het is te hopen dat het weer meewerkt. Na afloop
wil men de doeken bij andere projecten nog gebruiken.
Heeft iemand nog een leuk idee om deze doeken te gebruiken laat het even weten bij het gemeentehuis.

Workshopdag 2017
Dit jaar komt geen workshopdag. Deze staat nu gepland voor in het voorjaar 2018.
Meer informatie over de workshopdag komt later.
Voor vragen/ opmerkingen en natuurlijk aanmeldingen: workshops@ws-oss-zuid.nl
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Vrijwilligers aan het woord
Hans en Francien Heurkens
door: Jolanda van Turnhout

In een vorige uitgave van de Zuiderpost is er
aandacht besteed aan zorgcentrum Corte Foort,
dat zorg biedt aan mensen met dementie. Als
vervolg hierop komen Hans en Francien
Heurkens aan het woord, die vertellen over hun
vrijwilligers-activiteiten bij Corte Foort.
Hans en Francien zijn bij Corte Foort vrijwilligers
van het eerste uur; Francien was er zélfs nog
iets eerder bij betrokken dan Hans.
Wat doen jullie?
Iedere dinsdagmiddag pakt Hans de fiets en dan haalt hij een goede kennis van vroeger op om er
vervolgens samen op uit te trekken, ieder op z’n eigen fiets. Dan maken ze een rondje in de omgeving,
waarbij ze langs vertrouwde plekjes gaan. Als het te koud is om te fietsen, wordt er gewandeld. Daarnaast zorgt Hans ook voor het onderhoud van de bloembakken en de tuin en zorgt hij ervoor dat het oud
papier en karton netjes worden opgestapeld in het berghok en de container.
Francien helpt mee als er in de huiskamer iets moet worden gedaan: koffie schenken, tafels dekken en
afruimen, bewoners helpen met het ontbijt en de lunch. Soms ontvangt ze bewoners bij haar thuis op de
koffie en verder is Francien op de maandagmorgen creatief bezig met bewoners die daar zin in hebben.

Vrolijke vogeltjes
Er worden o.a. kaarten gemaakt en ook zijn er vrolijke vogeltjes
van wol. Zoveel mogelijk worden de bewoners bij het maken ervan
betrokken; onder leiding van Francien zijn de bewoners enthousiast
en hebben ze een creatieve en plezierige tijd.

Welke eigenschappen heb je als vrijwilliger nodig?
Sociaal zijn, veel geduld hebben en je kunnen verplaatsen in de bewoners, zijn eigenschappen die nodig
zijn om op een goede manier met mensen met dementie om te
gaan. Daarnaast dien je alert te zijn en geef je duidelijke en gerichte
opdrachten als bewoners meehelpen.
Waarom doen jullie dit?
De bewoners vinden het erg leuk om te gaan wandelen en fietsen
of ergens buiten de deur een kopje koffie te drinken; dat is voor hen
echt een uitje. De mensen zijn heel dankbaar en Francien en Hans
krijgen er veel voldoening voor terug.
Zij hebben het allebei goed naar hun zin als vrijwilliger bij Corte
Foort, ze horen bij het personeel en voelen zich gewaardeerd en dat
is fijn. Het is een voordeel dat Hans en Francien zo dicht bij Corte
Foort wonen. Er wordt dan ook regelmatig voor extra hulp een beroep op hen gedaan; ze zijn er immers zo. Vanaf de galerij van hun
flat kunnen ze zelfs naar de bewoners zwaaien.
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Open dag 4 en 5 november Hospice de Oase, Rusheuvel.
De bouw van Hospice de Oase is bijna klaar! Wij zijn erg blij om te kunnen melden dat we in het weekend
van 3,4,en 5 november onze deuren kunnen openen voor Oss en omgeving.
Op 3 november is de officiële opening voor genodigden en onze vrijwilligers. Tijdens de open dagen op
4 en 5 november is iedereen die een kijkje wil komen nemen van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur.
Uiteraard is iedereen van harte welkom die ons een warm hart toedraagt maar wij nodigen speciaal graag
iedereen uit die ons de laatste jaren heeft gesteund om de nieuwbouw te realiseren.
Vanaf 2013 hebben er allerlei activiteiten plaatsgevonden om de inrichting, de tuin, communicatiemiddelen,
beveiliging, omheining enz. te kunnen bekostigen.
Zo werd er een veiling georganiseerd, een spinning marathon, rommelmarkten, concerten, een
voetbalwedstrijd en nog veel meer.
Uiteraard zij we iedereen die hier een steentje aan bijgedragen heeft ontzettend dankbaar. Zonder deze mensen
kunnen wij niet bestaan.
Wij begroeten u graag op 4 en 5 november tijdens de open
dagen in ons nieuwe gebouw aan de Rusheuvel, waar we
iedereen graag zullen rondleiden.
Ook is er gelegenheid om met ons een kopje koffie te
drinken.
Graag tot dan!

Vlaggenmast op de rotonde
De Wijkraad en de Wijkstichting hebben besloten geen kerstboom meer te plaatsen op
de rotonde Titus Brandsmaplein; de jaarlijkse
kosten van het plaatsen en verwijderen van de
boom zijn te hoog.
In plaats daarvan is gekozen om een permanente vlaggenmast te plaatsen (inklapbaar).
Deze mast kan gedurende de maand december omgetoverd worden tot een lichtjesboom.
Het voordeel van het plaatsen van een vlaggenmast is dat deze eventueel ook voor andere activiteiten kan worden gebruikt (vlag met
aankondiging van evenementen o.i.d.).
Voor informatie: wijkraad Oss Zuid
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buitenspeeldag 14 juni 2017
in Oss Zuid
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Foto-inzending uit Oss Zuid wint fotowedstrijd !
Tijdens de dag van de
democratie
(9 september 2017) heeft
deze foto, gemaakt door
Henny Dekker, de eerste prijs
gewonnen.
De foto gaat over de
spelende kinderen in de
Asterstraat, die niet willen dat
het veldje vanwege
geluidoverlast wordt
gesloten.
Deze jury bestaat uit artistiek
directeur Karin van Lieverlo,
en assistent conservator
Merel van den Nieuwenhof
van Museum Jan Cunen.

De Wijkraad komt naar u toe!
De Wijkraad wil graag met de bewoners in contact komen om te praten over het thema “veiligheid”.
Daarom komen wij naar u toe!
Veiligheid is een ruim begrip: het gaat niet alleen over veiligheid in uw straat of buurt, maar ook
bijvoorbeeld in huis.
Wat leeft er onder u op het gebied van veiligheid? Praat er met ons – maar vooral ook met onze
wijkagenten - over, maak ons deelgenoot. Wat hebben we met z’n allen of individueel nodig om ons veilig
te voelen?
De Wijkraad nodigt u daarom van harte uit om hierover mee te praten. Wij zien u graag
op dinsdag 3 oktober a.s. Zie ook de mededeling op de achterkant!
De koffie en thee staat voor u klaar!

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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Oproepje voor wol.
Op 13 maart 2018 bestaat de Nije Stichting in Twente 10 jaar! Met gehaakte vlaggetjes wil de Nije
Stichting graag meer aandacht voor de (na)zorg en ondersteuning bij kanker en laten weten dat er
prachtige IPSO-huizen zijn, waar mensen die geconfronteerd zijn (geweest) met kanker terecht kunnen.
Op die dag wordt er een slinger van 10 kilometer gehaakte vlaggetjes opgehangen. Hiermee viert de
stichting haar verjaardag. Na de feestelijke onthulling worden delen van de slinger uitgedeeld op
oncologieafdelingen van ziekenhuizen in heel Nederland voor de familiekamers. Ook zullen er delen
worden verkocht tbv de Nije Stichting. Om 10 kilometer slinger te krijgen, moeten er 40.000 vlaggetjes
worden gehaakt. Dat is heel erg veel (gemiddeld 1500 vlaggetjes per week).
Om daarbij te helpen, doen wij het volgende: Wij haken thuis en op woensdagmiddag in het
Zuidergebouw en iedereen is van harte welkom om hierbij aan te sluiten.
Tijdens de vijverfeesten in het park bij de vijversingel in Oss zal een speciale kraam ingericht zijn om
vlaggetjes te komen haken, mensen kunnen direct aanhaken of informatie krijgen over de actie. Dus kom
gezellig aanhaken zodat we aan het eind van de dag weer veel extra vlaggetjes hebben.
Uiteraard hebben wij voor deze recordpoging veel garen nodig. Daarom is mijn vraag of er mensen zijn
die thuis nog restjes garen hebben liggen (alleen acryl en katoen ivm allergieën) en deze willen doneren
aan dit mooie project. U kunt dit op de woensdagmiddag of vrijdagmiddag komen brengen in het
Zuidergebouw en kan dat niet, dan kom ik het graag thuis ophalen.
Mieke van der Putten telefoon: 06 52479630

Blijf niet zitten met uw vragen of ideeën
Kom langs op het INLOOPUUR
iedere donderdag van 12.00 - 13.00 uur
In het wijkpunt in het Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17
(tegenover de Action)
Het Sociaal Team is hier aanwezig om u verder te helpen met al uw vragen rond hulp, welzijn en welbevinden, activiteiten,
mogelijkheden etc.
Tijdens dit uur kunt u ons ook bellen 0412- 64 46 40.

Raad & Daad
Inloopspreekuur: Elke maandag van 19.30-20.30
		
Buurthuis Kortfoort, Floraliastraat 93 te Oss
www.schuldhulpmaatje.nl (voor maatjes en algemene informatie)
www.uitdeschulden.nu (voor hulpvragers)
www.eerstehulpbijschulden.nl (voor herkennen van geldzorgen)
www.moneyfit.nl (voor jongeren met geldvragen)
www.geldfit.nl (over de balans in inkomsten en uitgaven)
13
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Wijkagenda van Buurtcentrum Kortfoort
Floraliastrrat 93 (hoek Rozenstraat), 5342BH
Oss,
Tel. 636310
www.buurthuiskortfoort.nl

Bestuurssamensteling:
Voorzitter: Sylvia Boerboom
Secretaris: Jolien Panneman
Penningmeester: Ron Klokgieters
Bestuurslid: Theo van de Steen.
beheerder: vacature

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
Dinsdag
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 – Schilderclub 2
19.00-22.30 Inloopcafé voor 50-plussers
19.00-22.30 Kaarten (jokeren, rikken, e.d.)
Donderdag
09.00-12.00 Werelddansen/
		Volksdansen
14.00-17.00 ASVO – Oudervereniging OssZuid
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 Broodje Zuid
13.30-17.00 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: S&B print all in B.V. Wijchen
De volgende Zuiderpost verschijnt in de winter van
2017

Kopijsluiting: 15 november 2017

Voor informatie over advertentieafmetingen en
tarieven
mail: zuiderpostoss@gmail.com
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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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Gemeente Oss – Postbus 5, 5340 BA Oss, 14 0412 – www.oss.nl
Wijkcoördinator Oss-Zuid: Frank van Lent, 14 0412, f.van.lent@oss.nl – aanspreekpunt voor gemeente, bewoners en
Wijkraad betreffende gemeentelijke taken gericht op de verbetering van de leefbaarheid in de wijk
Toezichthouder Openbare Ruimte: Johan van Nimwegen, 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: dhr. J. de Groot en dhr. R.Michielsen,14 0412,j.de.groot@oss.nl.
q.michielsen@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– Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss, 088-3742525, info@ons-welzijn.nl
Sociaalteam Zuid (voor Oss-Zuid en Berghem)
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
VrijwilligersPunt Oss: Berghemseweg 8, Oss, tel. 088-374 2580 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: 0900-8844,︎Gert-Jan Koekkoek, gert.jan.koekkoek@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
Volgende wijkraadvergadering 22 juni 2017, buurtcentrum Kortfoort.
Voorzitter: Koos Keen,︎ 06-54756610,︎kooskeen@live.nl
Secretaris: Naomi van der Heijden-Thijssen, 06-24459004, n_thijssen88@hotmail.com
Penningmeester: Ellen Bloks, 623424/ 06-54 226 327, bloks.ellen@gmail.com
Leden: Jacqueline Eekels, 856690, jacqueline.eekels@ziggo.nl; Manon Moers, 06-33608555,︎manonmoers@live.nl;
Henny Dekker, 06-51110091, asterstraat13@home.nl; Meral Ilgen, 06-18190234,︎ m.ilgen@live.nl
Wijkstichting Oss-Zuid – www.ws-oss-zuid.nl;︎info@ws-oss-zuid.nl – bevordering van leefbaarheid door samenwerking met buurtbewoners en buurtverenigingen bij de organisatie van sociaal-culturele activiteiten voor jong en oud
Voorzitter: Steef de Graauw, 854299/06-54707285, voorzitter@ws-oss-zuid.nl Vice-voorzitter: Wil Panneman,
637709/06-12910650, wil@wjipanneman.nl
Secretaris: vacature, Penningmeester: vacature Leden: Ellen Bloks, 623424/ 06-54 226 327
bloks.ellen@gmail.com (contactpersoon WS/WR); Jo Zwiers,︎ 625259/06-61351068; Diane Nieman, 0412-881265,
dianenieman@hotmail.com
Buurtcentrum Kortfoort: Floraliastraat 93, 5342 BH Oss, tel. 636310
Beveiliging MSD (Organon): 662392
Aspen Oss: Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, communicatie, 06-11886827
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
Kindervakantieweek/Jongerensoos The Final Touch: Ferry Vulllings, 06-20010645, ferry.vulling@gmail.com
Rouwcafe Oss:1e en 3e woensdag van de maand, ontvangst 9.30 tot 10.00 uur-sluiting 11.30 uur. Vergaderruimte
Kinderboerderij De Elzenhoek, Anna van Schuurmanstraat 602;06-53776075 , www.labyrinthoss.nl/rouwcafe-oss
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Uitnodiging
Thema Avond
Veiligheid

Broodje Zuid,
dan kom je er eens uit
Iedere vrijdag van 12.00 -13.00 uur komen
bewoners bij elkaar in Buurtcentrum Kortfoort,
Floralliastraat 93 om samen te lunchen.

Datum: 3 oktober 2017
waar: Pius X school
Wilhelminalaan 20
aanvang: 20.00 uur

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.

Met medewerking van onze
wijkagenten
Niels de Lange en
Gert- Jan Koekoek

Aanmelden is niet nodig. U bent van harte
welkom!

Kerstmarkt 2017
De “Werkgroep Kerstmarkt 2017” is inmiddels gestart met de
voorbereidingen van deze gezellige markt.
De kerstmarkt zal in de wijk plaatsvinden op
zaterdag 9 december 2017.
Uiteraard bestaat de kerstmarkt weer uit gezellige
kerstkramen, de Kerstman met zijn kado’s, diverse activiteiten
voor jong en oud, muziek, warme chocolademelk, gluhwein en
nog veel meer…….!
Heeft u interesse in het huren van een kraam
(voor kerstgerelateerde c.q. kado-artikelen)
dan kunt u contact opnemen met
Jacqueline Eekels.
Haar telefoonnummer is 06-2233 5529;
haar e-mailadres is jacqueline.eekels@ziggo.nl.
Noteer
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9 december 2017 alvast in uw agenda!

