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Vrijdag 27 oktober 2017,
Halloweenavond basisschool de PiusX
Om 18.30 uur is het schoolplein van de PiusX omgetoverd tot een
spannend tafereel van Halloween met lampjes, pompoenen, spoken en
skeletten. Het schoolplein stroomt bomvol met kleine heksen, zombies,
vampiers, dracula’s, spinnen en andere ongure types allemaal met
lampion. Een tiental verklede danseressen staan op het podium, de
avond begint met een optreden op het nummer Gruwelijk Eng van
Kinderen voor Kinderen. Het is ondertussen donker geworden, dus laat
de optocht maar beginnen!
Vele buurtbewoners hadden hun huizen en tuinen in het teken van
Halloween aangekleed, er hingen spoken in de tuin, lampjes voor de
ramen, er was zelfs een “levend” spook en een echt spookhuis!
Dit gaf de optocht een geweldig spannend Halloween gevoel.
Op het schoolplein kregen de kinderen warme chocolademelk en wat
snoepjes en konden ze diversen activiteiten doen, zoals een Halloween
tatoeage zetten, het zoeken van vieze beestjes in met slijm gevulde
heksenketels, spinnen zoeken in een doolhof van witte lakens en
spinnenwebben.
De danseressen sloten nogmaals af met het dansje waar de spannende
Halloweenavond ook mee begon.
Al met al een zeer geslaagde avond!
Op bladzijde 4 staan meer foto’s van deze enge avond
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REDACTIE.
Bladeren in de tuin, miezerregen en harde wind, kortom, een natte herfstdag. Redenen om niet naar
buiten te gaan en dus tijd om de winter- Zuiderpost in elkaar te knutselen.
Een leuk werkje!
De redactie doet elke weer haar best om er weer een gezellige en voor zoveel mogelijk lezers, een
interessante Zuiderpost van te maken. Nieuws voor en door de inwoners van Oss-Zuid.
Mocht u ideeen hebben over iets wat u zelf heel graag in de Zuiderpost wilt zien dan horen wij dit
uiteraard graag. Ook als u iets niet goed vindt, dan horen wij graag uw suggesties.
Veel leesplezier
Hartelijke groeten,
Namens de redactie, Nancy Jongsma

Beveilig uw pinpas en pincode
Tijdens de thema-avond in de “Pius X school” is door ons, de
wijkagenten Niels de Lange en Gert-Jan Koekkoek een
presentatie gehouden met als onderwerp veiligheid o.a. in
relatie tot gebruik van uw pinpas.
We begrijpen dat niet iedereen daarbij aanwezig kon zijn en
daarom komen we via de wijkkrant op de diverse onderwerpen
die aan bod zijn geweest terug.
In deze editie komen we terug op het veilig gebruik van uw pinpas, omdat we constateren dat in veel
gemelde incidenten onoplettendheid een aanleiding is voor een strafbaar feit.
Bijna iedereen betaalt
tegenwoordig met een pinpas. Het
is een veilige manier van betalen.
En tegenwoordig kun je (bijna)
overal pinnen. Maar … houd je
pincode altijd geheim, zodat
niemand anders de pas kan misbruiken.
Niemand hoeft je pincode te
kennen. Schrijf die dus niet op de
bankpas, in je agenda of op een
briefje wat je in je portemonnee
bewaart. En meld je code ook niet
als iemand er om vraagt.
Ook erg belangrijk is dat je tijdens
het intoetsen van de pincode het
codescherm afschermt.
Immers een persoon die naast u
staat kan eenvoudig met u mee
kijken en uw pincode aflezen.

Wanneer je ontdekt dat je pinpas weg is, bel dan meteen het
alarmnummer van de bank en blokkeer de pas. Alle
bank-alarmnummers zijn dag en nacht bereikbaar. Zodra je
melding binnen is, loop je geen financiële risico’s meer (met
uitzondering van het eigen risico). Ook creditcards moeten
direct na vermissing worden geblokkeerd.
Tips
• Houd pinpas en pincode altijd apart.
• Noteer het alarmnummer van de bank in je agenda of mobiele
telefoon.
• Pin zo veel mogelijk overdag bij pinautomaten.
• Werkt de pinautomaat niet goed? Gebruik ‘m niet en accepteer
geen hulp van onbekenden.
• Binnen pinnen is veiliger. Bij veel supermarkten kun je extra geld
pinnen.
• Neem niet teveel geld op in één keer, of stop het op verschillende plaatsen weg.
• Houd het saldo op de ‘lopende’ rekening beperkt.
Boek regelmatig geld over naar de spaarrekening.
Je kunt bij de bank ook de limiet van de maximale dag opname
laten verlagen. Of zorg ervoor dat je niet rood kunt staan. Als een
ander toch in het bezit komt van de pinpas en pincode, dan beperk
je de schade zo veel mogelijk.
Meer informatie of contact met uw wijkagent?
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch
verschijnen dan naam en foto.
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Aalscholvers
door Henny Dekker
Onze wijk heeft bijzondere natuurpareltjes. In de wijkkrant nemen we u mee op zoek naar bijzondere
planten en dieren in Oss zuid. Deze keer gaat het over de aalscholvers van de Hazenakkervijver.
Zo'n zestig miljoen jaar geleden maakte de inslag van
een meteoriet een einde aan de heerschappij van de
dinosaurussen. Die zijn uitgestorven. Of niet? Ze zeggen
wel eens dat de vogels de nakomelingen van deze
prehistorische dieren zijn. En van al onze vogels lijkt de
aalscholver nog het meest op een nog levende sauriër.
Het zijn geen kleine jongens, die aalscholvers.
Zo'n meter lang en met een spanwijdte van 1meter 50.
Om te overleven hebben ze elke dag minstens een
pondje vis nodig. Dat geeft kleinzielige broodnijd bij
sommige vissers.
Nog maar zo'n vijftig jaar gelden werd de aalscholver zo
bejaagd dat hij zeldzaam begon te worden.
Vanaf de zeventiger jaren ging de stand langzaam
vooruit. Nu zijn er alweer zo'n kleine 20.000 broedparen.
De vogels broeden (in januari, februari en maart) gezellig
in kolonies. Buiten de broedtijd zwermen de vogels uit
over het land en worden ook hier in de stad regelmatig
gezien. In groepjes, want het zijn sociale dieren.
Aalscholvers zijn zwarte vogels met een gehaakte snavel. Als het zonnetje op het verenkleed valt, kleurt
het zwart van de veren groen of blauw. Van eenden is bekend dat ze hun veren waterafstotend maken
met een vetklier net boven hun staart. Aalscholvers kunnen dit minder. Daarom droogt de aalscholver zijn
verenkleed met uitgespreide vleugels op een paaltje bij het water.
Aalscholvers komen aan de kost door te duiken
naar vis. Daarom kunnen zij een groot drijfvermogen niet gebruiken. Aalscholvers hebben
verder zwaardere botten dan de meeste andere
vogels. Bij het duiken laten de aalscholvers
hun verenpak nat worden. Het binnendringende
water krijgt vrij spel en alle lucht verdwijnt dus
uit de veren. Dat lijkt een behoorlijk nadeel –
veel watervogels hebben juist voordeel van een
goed isolerend verenpak. Aalscholvers duiken
echter vaak diep en jagen langdurig achter vis
aan. Doorweekt gaat dat gemakkelijker, er is
minder opwaartse druk. Aalscholvers kunnen
behoorlijk lang onder water blijven.
In de boomtoppen van het eilandje in het
midden van de Hazenakkervijver hangen altijd
wel een paar van die donkere jongens rond. Er
is genoeg vis voor iedereen. Voor sportvissers,
reigers, futen en aalscholvers!
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Sport in de buurt
CITO Meisjesvoetbalteam
Door: Jolanda van Turnhout

‘Meisjesvoetbal is veel leuker, want
wij zijn sportiever dan de jongens en kunnen
beter tegen ons verlies!’
De meiden van team jo-11 (= jeugd onder de
11) hebben lekker gespeeld en goed hun best
gedaan. Het was een sportieve wedstrijd waarin
vooral heel goed werd overgespeeld en het hele speelveld werd gebruikt, maar doelpunten bleven deze
keer helaas uit. Dat is natuurlijk een beetje balen, maar volgende keer beter. Het blijft een spelletje en het
belangrijkste is om samen plezier te maken, veel te lachen en lekker te voetballen.
Na de wedstrijd zit ik in de kleedkamer tegenover een stel enthousiaste meiden. De meesten spelen
ongeveer 1 jaar; een paar pas sinds twee maanden en ze vinden het allemaal hartstikke leuk. Een aantal
van hen heeft eerst in een gemengd team gespeeld, maar “een eigen meisjesteam is veel leuker, want je
bent samen één, met het douchen en omkleden is het fijner en je krijgt nu vaker de bal toegespeeld.”
Voetballen is zo leuk, omdat het een teamsport is, je leert met elkaar omgaan en samenspelen en als je
boos bent, kun je lekker hard tegen de bal trappen. En zeker zo belangrijk...., je krijgt een goede conditie
en bent buiten bezig. Er wordt 2x per week getraind.
Lieke Martens, de beste sportvrouw van het jaar, is hun voetbalidool.
Ook naast het voetballen doen de meiden veel samen, want de club organiseert allerlei andere activiteiten,
waarbij eveneens aan de oudere jeugd wordt gedacht.
Het team wordt begeleid door Jeanine, Daniëlle, Daisy en Wendy, die tevens jeugdvoorzitster is. CITO
heeft ongeveer 90 jeugdleden, waarvan één meidenteam dat uit 9 meiden bestaat. Omdat er op een half
veld wordt gespeeld, kan er een team worden gevormd, maar, als ze straks ouder zijn, zijn er meer meiden nodig om een volledig elftal te vormen.
Zijn er meisjes, en uiteraard ook jongens, die na het lezen van dit verhaal ook graag willen gaan
voetballen bij CITO of zijn er ouders die denken: “Dit is een leuke club voor mijn kind”, neem dan voor
informatie contact op met:
Giel van der Leest, secretaris,
tel. 0613122439 of
email: info@rksvcito.nl

5

Zuiderpost winter 2017

Voor het voetlicht
GRATIS VOEDINGSSCHEMA’S OP MAAT
Wacht niet met een gezonde lifestyle.
Start je goede voornemen dit jaar nog!
Wij zijn drie jonge ‘health freaks’ die onze passie en kwaliteiten uiten via ons
bedrijf: Healthy-Help.
Twee jaar geleden besloten wij onze krachten te bundelen en te gaan voor
SUCCES. Samen gaan we voor een gezonde lifestyle die voor iedereen toegankelijk is.
Dit succes is dus ook voor JOU haalbaar!
Met Angelo als voedingscoach, lozen we de ongezonde kilootjes en met Frank
als personal trainer zetten we deze om in spieren! Met de combinatie van voeding
en sport gaan we al voor goud, maar om ook online zichtbaar te zijn, namen we
Anouk in de (getrainde) arm!
Onze voedingsschema’s zijn op maat gemaakt en worden door wel 32 zorgverzekeraars vergoed. Daarnaast zijn wij jouw persoonlijke ‘stok achter de deur’ met
een intensieve en persoonlijke begeleiding. Ons doel: jouw doelstelling behalen.
Check www.healthy-help.com om binnen 1 minuut te zien wat jij vergoed krijgt.
Natuurlijk kun je ons ook altijd een belletje geven, dan kijken wij het voor je na!
Plan je voor 25 december nog een consult in? Dan profiteer je volgend jaar wéér
van GRATIS voedingsadvies.
Neem contact met ons op via:
Tel: 06-11518836
E-mail: healthy-help@hotmail.com
Facebook: Healthy-Help
Geen vergoeding? Niet getreurd!
Gebruik actiecode: ZUIDERPOSTHH voor 15% korting op jouw persoonlijke
voedingsschema.
Want... Healthy-Help is er voor jou!

Wijkraad Oss-Zuid is op zoek naar U!
Gaat uw woonomgeving u aan het hart?
Vindt u het belangrijk dat u en uw buurtgenoten prettig en
veilig wonen? Vind u het leuk om in de buurt, samen met
anderen, bezig te zijn? Dan zijn wij op zoek naar U!
In maart 2018 zit de termijn van de huidige Wijkraad er
weer op en moet er een nieuwe Raad komen. Officieel
treden de huidige Wijkraadsleden af en kunnen zij
aangeven of zij weer beschikbaar zijn voor een volgende
termijn van drie jaar. Daarnaast zijn we op zoek naar
nieuwe leden die zitting willen nemen in de nieuwe
Wijkraad.
De huidige wijkraad Oss_Zuid

Vraag voor informatie een van de huidige leden of neem contact op met de wijkcoördinator,
Frank van Lent.
Hij is telefonisch bereikbaar op 06-11 32 20 40.
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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.

Graffiti met vuisten
Niets vermoedend van de graffiti in de
onderdoorgang van de A59 bij Vorstengrafdonk,
raast het snelverkeer door een oud en heilig
landschap.
In de graffiti van Maurice Broekhoven en Bart de
Ruijter staan een aantal opvallende vuisten
geschilderd. Waar komt dat nu weer vandaan? De
vuisten zijn er niet willekeurig opgeschilderd, maar
verwijzen naar een oud volksverhaal.
Het gaat over:
De Kolenbrander van Paalgraven
Voordat steenkolen uit de mijnen werden gedolven,
gebruikte men houtskool voor het vuur dat nodig
was om ijzer te smeden. De brokken rode oer
werden eerst omgesmolten om er ijzer uit te halen. Deze oer werd gevonden op plekken waar het
grondwater boven de grond sijpelde. Zoals in het
wijstgebied tussen Heesch en Schaijk.
Grote stapels hout werden bekleed met een dikke
laag plaggen en daarop een laag zand. Er
werden in het midden een schoorsteen en trekgaten
opengelaten. Het hout werd aangestoken. Als de
houtstapel een hoge temperatuur had bereikt, sloot
de kolenbrander de luchtgaten. Het hout mocht niet
verder branden, maar smeulde zeker een maand
verder in de afgesloten berg of meiler. Zo hield men
uit het hout houtskool over.
Lang geleden woonde er een kolenbrander in de
wildernis tussen Heesch en Schaijk.
De man was beresterk geworden van het hakken en
kloven van het eikenhout. Maar hij was een eenzaat
met een onaangenaam karakter. De kolenbrander
stond in ieder geval bekend als slecht en
onbetrouwbaar.
Op een zekere avond vroegen acht verdwaalde
reizigers onderdak bij deze kolenbrander.

De kolenbrander nodigde de reizigers uit om in zijn
sjofele plaggenhut binnen te komen, want buiten
was het guur weer.
Een van de acht reizigers vertrouwde het echter niet
en sloop ongemerkt weer naar buiten. Hij bracht
de nacht in het donker onder een half omgevallen
boom door. De kolenbrander, die niet kon tellen,
merkte niet dat een van zijn gasten ontbrak.
De kolenbrander bedwelmde de overgebleven
zeven gasten in hun slaap en vermoordde hen een
voor een. Hij beroofde de ontzielde lichamen van
hun schamele bezittingen en gaf elk een graf in de
omgeving van zijn plaggenhut.
De achtste reiziger zag met afgrijzen wat er
gebeurde en ging de volgende ochtend hulp halen.
De bewoners uit de omgeving waren het wangedrag
van de kolenbrander al langer meer dan zat en
veroordeelden de kolenbrander tot de galg.
Vlak voordat hij zou worden opgehangen, bezwoer
de kolenbrander: “Ik ben onschuldig! En ik zweer,
als ik schuldig ben, dan mogen de doden tegen mij
getuigen en de duivel mag me komen halen.”
De lucht werd plots donker, de aarde begon te
schudden en uit het donkere woud kwam een
vreemdsoortig monster en sleurde de kolenbrander
de diepte in. En uit de zeven graven om de
plaggenhut van de kolenbrander staken zeven
gebalde vuisten uit de grond. De vuisten werden
later bergen en zo is Zevenbergen ontstaan.
Wie de herrie van het drukke verkeer op de snelweg voor lief neemt, kan nog steeds de restanten
van de zeven bergen aanschouwen in de oksel van
de A50 en de A59.
Henny Dekker
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Onthulling Wandkleed van Barmhartigheid tijdens fairtrade
markt.
Op zondag 29 oktober werd in de St. Jozefkerk aan de Oude Molenstraat 6 Oss, weer de jaarlijkse
fairtrademarkt gehouden. Het thema dit jaar was “de werken van Barmhartigheid”
Tijdens deze markt werd een wandkleed van Barmhartigheid onthuld.
Op initiatief van het Diaconaal Beraad van de Titus Brandsmaparochie kwamen 7 vrouwen en één man
gedurende een jaar bij elkaar voor het maken van een wandkleed rond de zeven werken van
barmhartigheid.
In boeiende gesprekken verkenden ze met elkaar barmhartigheid, diaconie, deelden ze persoonlijke
ervaringen en zochten ze naar wat hen inspireerde en hoe ze dat in stof konden verbeelden.
De basis (de mantel) is geïnspireerd op een beeld
van Emmy van de Veerdonk. In die mantel kun je
Ontmoeting ervaren, maar ook een omgeslagen
arm, aandacht, zorg….
Barmhartigheid uit zich op alle niveaus van je leven:
Naar elkaar toe in de gemeenschap, naar buiten toe
in je werk en in je taal en gedrag naar anderen toe.

Het kleed is nog tot Kerstmis in de Jozefkerk te
bezichtigen.
Peter Lammers
(vrijwilliger Titus Brandsmaparochie)

Barmhartigheid gaat niet zozeer over de armen
helpen. In de kern gaat het over Gods liefde. Het is
een beweging van ZIEN, BEWOGEN WORDEN EN
IN BEWEGING KOMEN.
Het is een levensopdracht die je je hele leven oefent. BETROKKEN ZIJN OP JE NAASTE.
In het wandkleed wordt dit in blauw verbeeld als:
Het Oog (ziet)
Het Hart (wordt bewogen)
De Handen (komen in beweging)
Een
paar
foto’s
van de
fairtrade
markt

Het was een
gezellige drukte
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Op
23 september
werd de
burendag
gehouden.
De straten
Iepenlaan (voor
de bomenbuurt),
Floraliastraat,
Ridderstraat
en de
Gezondheidslaan deden dit
jaar mee.
Hier een
fotoimpressie.
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Waarom Hapjes van Casper?
Ik ben Annemarie Canninga-Uijlen en wil graag uitleggen wat ons
gebracht heeft naar Canninga Chemo Bites, inmiddels omgedoopt in
Hapjes van Casper.
In 2015 werd ik geconfronteerd met kanker (wat helaas het einde van Z3
betekende). Lichamelijk en geestelijk bevind je je dan in een achtbaan.
Er volgden chemokuren, en weer bleek er een onbekende wereld open
te gaan. Wat vroeger lekker was smaakte niet meer, kauwen was soms
onmogelijk.
Een zoektocht volgde waar de supermarkt geen antwoord op had.
Gelukkig is mijn zoon Casper kok, met een grote
belangstelling voor eerlijk, gezond en mooi eten en
raakte hij gefascineerd. Hij is zich gaan verdiepen in
deze specifieke voedingsleer en is gaan experimenteren met gerechten die voedzaam en lekker zijn en
goed kunnen worden verdragen.
Nu de toekomst weer gloort willen wij graag andere
mensen helpen in lastige periodes.
Begin 2017 heeft Casper zijn baan als kok vaarwel
gezegd en is zich volledig toe gaan leggen op het
bereiden van kleine gerechtjes voor mensen die een
chemokuur of bestraling ondergaan. Wij werken
samen met een oncologisch diëtiste die weet welke
hapjes het beste passen.
Nu we een paar weken draaien horen we tot onze
vreugde dat de gerechtjes ook als heerlijk worden
ervaren door mensen die geen kanker hebben maar

toch erg blij worden van wat we bieden, reden dat
we de naam wijzigden in “Hapjes van Casper”.
Wij hopen je te kunnen helpen met verantwoorde
kleine maaltijden die in een wip op tafels staan, die
passen bij je behoefte, die jezelf of je gezin
ontlasten en bovenal: die een beetje verwennerij
toevoegen als eten bereiden niet zo vanzelfsprekend is.
Bekijk ons assortiment op www.hapjesvancasper.nl
bel (06-51210149), of kom gezellig eens langs. Elke
dinsdag- en donderdagochtend ben je tussen 10.00
en 12.00 uur welkom op Kastanjelaan 47 voor informatie en een kop koffie (en natuurlijk onze heerlijke
brownie).
Wij geven graag een persoonlijk advies. Hebben
we het niet, dan gaan we het proberen te maken.
Omdat alle beetjes helpen.

Kerstsamenzang
‘A festival of lessons and carols’
zondag 17 december 16.00 uur in de St. Jozefkerk
We komen samen om in een sfeervolle kerk te luisteren naar kerstliederen en om samen te zingen.
De liederen worden omlijst door een korte Bijbellezing en gebed.
Drie van onze parochiekoren werken mee: jeugdkoor de Titaantjes, herenkoor Canticum Novum en het
Mediorenkoor. Ook de Paaskerk zal een muzikale bijdrage leveren.
Dit samenzang concert is bedoeld voor ALLE mensen in Oss Zuid. Dus niet alleen voor kerkmensen.
U bent allen van harte welkom om de kerstsfeer te proeven.
Fijn dat u komen kunt.
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Vrijwilliger aan het woord
Marike van Erp

door: Jolanda van Turnhout
In de serie portretten van vrijwilligers bij Corte Foort, is het
woord nu aan Marike van Erp, eveneens een vrijwilliger van
het eerste uur.
Marike: - Ik was er nooit achter gekomen dat ik het werken
in de zorg zo leuk zou vinden als dit alles niet
was gebeurd “Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen, nadat ik een lange periode
ernstig ziek ben geweest. In die tijd ging het bedrijf, waar ik al
15 jaar met veel plezier werkte, helaas failliet.
Op dat moment was ik druk bezig met overleven, maar toen
het eenmaal beter met mij ging, kwam pas die klap. Omdat
‘echt’ werk nog een stap te ver was, maar ik wel graag wat
wilde gaan doen, ben ik vrijwillig gaan werken bij Corte Foort.
Ook om zo weer langzaam te wennen aan het ‘normale’ leven.
En nu heb ik er mijn werk van gemaakt. Ik was er nooit achter gekomen dat ik het werken in de zorg zo
leuk zou vinden als dit alles nooit was gebeurd.....”
Met haar achtergrond als schoonheidsspecialiste houdt Marike van lekker tutten en daarmee wil zij de
vrouwelijke bewoners van Corte Foort extra aandacht geven en verwennen. Juist deze mensen verdienen
dat beetje extra persoonlijke aandacht en Marike heeft de tijd om dat aan hen te geven. Eén keer in de
week, meestal op maandag, komt Marike nagels lakken en handen masseren. En het is leuk om te zien
hoe de dames hiervan genieten.
Marike had helemaal geen ervaring in de omgang met mensen met dementie en ze had niet verwacht dat
ze het zo leuk zou vinden om met deze mensen te werken. Door haar vrijwilligerswerk besefte ze dat ze
graag de overstap naar de zorg wilde maken en inmiddels heeft ze een betaalde baan als gastvrouw bij
BrabantZorg in ’s-Hertogenbosch. Daar helpt Marike bewoners met het eten en drinken en brengt ze hen
naar therapie of de kapper.
In de toekomst wil Marike graag starten met een opleiding in de zorg.
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Buurtsport in Oss-Zuid:
Gratis bewegen op de
Talentencampus!
Ruim driekwart van de kinderen sport, maar de
meeste bewegen dagelijks veel te weinig. Terwijl
je het eigenlijk altijd en overal kan doen!
Met de buurtsport inspireert het
Sport Expertise Centrum om de wereld als één
grote speeltuin te zien!
In samenwerking met sv TOP en de wijkraad
Oss-Zuid nodigen wij alle kinderen op
woensdagmiddag uit op het sportplein van de
Talentencampus.
Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen het
leuk vinden, zorgen we voor veel afwisseling in
sport- en spelvormen.
Locatie: Talentencampus Oss
Tijd: 14.30 – 15.30 uur
Contactpersoon: Hugo Heijnen
(tel. 06-42257348)
Met sportieve groet,
Hans Willemsen

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.

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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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 lente van
2018

Kopijsluiting: 5 maart 2018

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.

Zuiderpost winter 2017
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: 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

15

Zuiderpost winter 2017

Vrijwilligers gezocht
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.
Voor meer informatie:
Ellen Bloks,
623424/ 06-54 226 327
bloks.ellen@gmail.com

Adres Cito :
Kloosterstraat 13
5349 AB te Oss
Tel. 0613122439
Email: info@rksvcito.nl

NIEUWJAARSRECEPTIE WIJKRAAD OSS-ZUID,
WIJKSTICHTING OSS-ZUID EN
BEHEERSTICHTING BUURTCENTRUM KORTFOORT.

Beste bewoners van Oss-Zuid,
Op woensdag 10 januari 2018 vindt de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie plaats van Wijkraad Oss-Zuid,
Wijkstichting Oss-Zuid en Beheerstichting Buurtcentrum Kortfoort.
Graag heffen wij met u het glas op het nieuwe jaar. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een gezellige
en informele nieuwjaarsborrel. Deze zal plaatsvinden in Buurthuis Kortfoort, Floraliastraat 93 te Oss.
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom.
Wij hopen u op 10 januari 2018 te mogen begroeten!
Wijkraad Oss-Zuid /Wijkstichting Oss-Zuid / Beheerstichting Buurtcentrum Kortfoort
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