Voorjaar 2018, Nummer 211

ZUIDERPOST
wijkkrant van oss-zuid
In dit nummer o.a.
-Natuur in de achtertuin Oss Zuid
-Vegen en Borstelen
in Oss-Zuid
-Heart Care werkt
-Kerst 2017
-Vrijwilligers
gevraagd
-Marikenpad

VLAGGENMAST OP HET TITUS BRANDSMAPLEIN.
Op 29 januari is een vlaggenmast geplaatst. Voor vlaggen en wimpels
en met kerst als Kerstboom.
Wijkstichting Oss-Zuid en Wijkraad Oss-Zuid hebben de handen ineen
geslagen voor dit project.
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Zuiderpost Voorjaar 2018
Redactie:
Het voorjaarsnummer Zuiderpost ligt hier voor u.
Fijn geschaatst of anderszins genoten van de winter? Tijd voor mooi voorjaarsweer en alles wat daarbij hoort.
Omdat de Zuiderpost maar 4 maal per jaar komt blikken we toch nog terug op de kerstactiviteiten die in de wijk
plaatsvonden.
En kijken we vooral vooruit naar wat er komen gaat: Zuid aan Zee, KindervakantieWerk, workshopdag.
Al deze activiteiten horen inmiddels bij Oss Zuid, maar er zijn overal nog veel extra handen nodig.
Zonder uw hulp wordt het allemaal wat lastig, dus: doe lekker mee en geniet.
Veel leesplezier.

Hennepkwekerijen, daar zit altijd een luchtje aan.
Een wietplantage in uw wijk is levensgevaarlijk.
Regelmatig vliegen er huizen in brand omdat
illegale henneptelers hebben gerommeld met
de stroomvoorziening. Aan de ene kant van de
muur is een kwekerij, aan de andere kant
slapen kleine kinderen. Daarnaast zitten achter
de hennepteelt vaak zware criminelen die niet
terugdeinzen voor geweld. Die mensen wilt u
toch niet in uw buurt? De politie roept u dan ook
op om hennepkwekerijen te melden, al dan niet
anoniem.
Het verbouwen van hennepplanten is verboden op
grond van de Opiumwet. Regelmatig leest u in de
krant berichten over hennepkwekerijen die door de
politie zijn opgerold. Wijkagent Gert-Jan Koekkoek:
“Gelukkig weten we een heleboel hennepkwekerijen
te traceren door meldingen van bezorgde bewoners. En die bezorgdheid is wel terecht, want de
hennepkwekers brengen vaak buurtbewoners in
gevaar.” Ook stekken, knippen en drogen is strafbaar. De politie speurt intensief naar de kwekerijen.
Dat gaat een stuk beter als u meehelpt.
Gevaar voor omwonenden en hulpverleners.
Politie, brandweer en ook het energiebedrijf komen dikwijls levensgevaarlijke constructies tegen,
die hennepkwekers op een ondeskundige manier hebben aangebracht om illegaal stroom af te
tappen. “Het gebeurt dan ook regelmatig dat een
hennepkwekerij wordt ontdekt na een brand”, aldus
wijkagent Gert-Jan Koekkoek. “Vaak is deze brand
ontstaan door kortsluiting, ofwel in de meterkast
ofwel in de kwekerij. Ook kan brand ontstaan door
oververhitting van assimilatie (groei) lampen. Het
gevaar voor brandweermensen bestaat dat ook het
bluswater onder stroom komt te staan. Ook treft de
politie regelmatig een hennepkwekerij aan nadat er
meldingen van wateroverlast van de benedenburen
komen. In combinatie met de in elkaar geknutselde
elektriciteitconstructies zorgt dit voor levensgevaarlijke situaties. Het zal je buurman maar zijn…”
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Niet alleen in de stad
Ook buiten de grote stad treft de politie steeds
vaker hennepkwekerijen aan. Het is dus niet langer
een ‘stadsprobleem’. Wijkagent Gert-Jan Koekkoek
”Het is niet altijd eenvoudig om een hennepkwekerij
op te sporen. Soms is het de geur, soms opvallende
bedrijvigheid rond een pand. Of bij een bepaalde
woning zijn de ramen op een bovenverdieping
continu geblindeerd en afgesloten. Het is moeilijk te
zeggen.”
Sociaal media
Tegenwoordig maken we steeds meer gebruik van
sociaal media om bewoners te informeren wat er
speelt, de samenwerking te vinden met de
bewoners in de wijk en te waarschuwen voor
mogelijke gevaren.
Zo hebben we dat ook het afgelopen jaar gedaan
bij aantreffen hennep-kwekerijen. Dat heeft in 2017
geresulteerd in het oprollen van 11
hennepkwekerijen in de wijk.
Daarvan zijn enkele ontdekt door de hulp van
wijkbewoners.
We zijn voornemens om deze aanpak in 2018 voort
te zetten en hopen dan ook op u medewerking.
Mocht u anoniem een melding willen doen, dan kan
dat uiteraard via de website Melding Misdaad Anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl/hoe_werkt_m/
Hebt u last van een hennepkwekerij of vermoedt u
dat er bij u in de buurt een kwekerij is? Geef dit dan
door aan de politie (0900-8844). Anoniem melden
kan via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Speel
niet zelf de held en ga er niet op af! Achter
hennepteelt zitten vaak zware criminelen.
Uw wijkagent Gert Jan Koekoek
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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Natuur in de achtertuin van Oss Zuid:

de Maashorst en Herperduin

De Maashorst is een groot, bijzonder natuurgebied.
Over ruim 3.500 ha – van het dorpje Zeeland tot Nistelrode en van Oss tot
Uden – strekken zich bossen uit, afgewisseld door heidevelden, stuifzanden
en hier en daar een ven. Middenin het gebied is de stilte overweldigend.
In deze Maashorst komt meer ruimte voor natuurlijke processen en wildere natuur in het hart van het
gebied. Grote grazers – wisenten, taurossen en Exmoor pony’s – vormen daarbij met hun graasgedrag
het landschap. Deze grote grazers zien er indrukwekkend uit, maar zijn niet gevaarlijk, indien u de regels
hieronder in acht neemt:
– Houd 50 meter afstand;
– Kuddes niet doorkruisen;
– Voer en aai de dieren niet;
– Laat de dieren met rust;
– Honden moeten aangelijnd zijn.
Per ongeluk te dichtbij? Neem rustig weer afstand. Lopen de grote grazers bij of op het pad, wacht tot ze
voorbij zijn of ga met een grote boog om ze heen.
Voeren is verboden omdat dieren daarvan brutaal en opdringerig worden.
In de Maashorst kan iedereen vinden wat hij zoekt: of je nu rustzoeker, natuurvorser, actieve
mountainbiker, gewone fietser of wandelaar, hoog gezeten ruiter of menner, een spelend kind of een
uitwaaiende hondenbezitter bent.
Voor de recreanten in de Maashorst is er een gebruikersraad in het leven geroepen.
De gebruikersraad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle typen gebruikers van het natuurgebied:
wandelaars, beners, natuurliefhebbers, ruiters en menners, fietsers, hondenbezitters, jeugd, mensen met
een beperking en mountainbikers.
De wijkraad van Oss zuid vertegenwoordigt in de gebruikersraad de niet georganiseerde recreanten.
De gebruikersraad overlegt, namens haar achterban, op regelmatige basis met Stichting Maashorst in
uitvoering, om zo de inspraak van de gebruikers van het gebied te waarborgen. Zo wordt nu de realisering
van de hondenlosloopgebieden voorbereid.
De wijkraad Oss zuid vindt het belangrijk dat alle gebruikers mee kunnen denken en praten over de
gebruiksmogelijkheden (paden en routes) van het natuurgebied. Op deze manier hopen we zo goed
mogelijk aan ieders wens en behoefte te voldoen. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe kunnen we op
een aantrekkelijke manier recreëren met respect voor de natuur en andere gebruikers?
Wie ideeën, wensen of klachten heeft kan contact opnemen met:
Henny Dekker, wijkraad Oss zuid, asterstraat13@home.nl.
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De joodse begraafplaats aan de Hescheweg.
Sinds de middeleeuwen wonen er Joden in Oss. In ieder geval al vanaf het
midden van de achttiende eeuw wordt het bestaan van een kleine Joodse
gemeenschap in Oss beschreven.
De Joodse gemeenschap was een hechte gemeenschap, met de eigen
godsdienst als bindende factor. De eerste synagoge is van het begin van
de negentiende eeuw aan de Varkensmarkt. In 1831 wordt de synagoge
door een nieuw gebouw aan de Koornstraat vervangen.
Joodse inwoners uit Oss en omgeving hebben een sterke stempel op de stad gedrukt. Joodse handelaren
in boter zijn in Oss gestart met de fabricage van margarine. De bedrijven Margarine Unie, een voorloper
van Unilever, Organon en Zwanenberg zijn eens opgericht door Joodse ondernemers in Oss.
De oudste joodse begraafplaats in onze omgeving ligt in Geffen aan het Kraaijeven. De joodse
begraafplaats aan de Hescheweg in Oss is in 1888 opgericht. Er staan nu 142 grafstenen. De joodse
begraafplaats is niet vrij toegankelijk voor het publiek.
De doden worden traditioneel in de richting van de
Tempel van Jeruzalem begraven (het oosten).
Graven worden nooit geruimd, het graf blijft voor
altijd bestaan.
Elke joodse begrafenis is sober. Geen bloemen.
Geen verschil tussen arm en rijk.
Met lege handen komt men op de wereld en met
lege handen verlaat men de aarde ook weer.
Henny Dekker

Vegen en borstelen
Vanaf 1 mei start Engelen Groen met het vegen
en borstelen van de verharding in de wijk Oss
Zuid. Wij willen u hierover informeren, omdat u
ons hierbij kunt helpen.

gen en borstelen 2017/2018
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U kunt bijvoorbeeld uw voertuig verplaatsen
voordat we langskomen en er voor zorgen dat
uw kliko op ophaaldagen niet onnodig lang aan
de straat blijft staan. Dit voorkomt dat wij
� Aanmelden
stukken over moeten slaan.
Om te zorgen dat u een indicatie heeft wanneer
wij in uw straat werkzaamheden uitvoeren, kunt
u onze website www.mijnschonestraat.nl
bezoeken.
Op de website staat bij het onderwerp
‘Gemeente Oss’ een interactieve dagplanning.
Zo kunt u duidelijk zien wanneer wij in uw straat
komen. Wij danken u alvast voor uw
medewerking.

17-05-2018

data vegen in Oss-Zuid:
1 mei, 16-17-22-23-24-25 mei.
Kadaster, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P, NGA, USGS
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Voor het voetlicht

Heart Care Werk(t)
Door: Jolanda van Turnhout

“We werken als team samen en met z’n allen
klaren wij de klus”.
Heart Care Werk(t) is een organisatie met een passende dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze mensen een
nuttige dagbesteding te geven, worden er inboedels
bij mensen thuis opgehaald.
Deze spullen worden in de loods aan de Nieuwe
Hescheweg 11A verzameld. Vervolgens worden
deze uitgezocht en wordt geprobeerd er weer iets
nieuws van te maken: glaswerk wordt gepimpt,
muziekinstrumenten worden omgetoverd tot lampen
en oude houten bedden worden getransformeerd
tot bank. Ook worden er meubels gemaakt, zoals
steigerhouten tafels en boomstamtafels.
Specifieke wensen zijn bespreekbaar en met zo’n
nieuw meubelstuk heb je echt iets unieks in huis.
Hierin verschilt Heart Care Werk(t) van een
kringloopwinkel of de Ruilwinkel.
Als de ploeg van Ronnie Florussen wordt ingeschakeld, kun je ervan op aan dat er netjes en snel
wordt gewerkt. Ronnie houdt alles in eigen hand en
is niet afhankelijk van subsidies. Ongeveer 3 jaar
geleden kreeg hij de mogelijkheid om voor zichzelf
te beginnen en die kans greep hij met beide handen
aan. Hij heeft een busje, waarmee iedere ochtend
de dagbesteders worden opgehaald en daarnaast
heeft hij een vrachtwagen.
Als er een huis moet worden leeggeruimd, wil iedereen met de vrachtwagen mee en als het even kan
natuurlijk ook voorin zitten, want dat is de mooiste
plek!

Dat kan uiteraard niet, en daarom mogen ze bij
toerbeurt voorin. Begeleiding is 1 op 4. En wat
zo leuk is om te zien, is dat iedereen meedoet en
elkaar helpt, als één grote familie. De dagbesteders
mogen niet zagen, maar voor het overige helpen
ze met alle activiteiten mee, zoals schuren, boren,
verven en lakken.
Ook komen de dagbesteders zelf met creatieve
ideeën. De enige voorwaarde is dat het
verkoopbaar moet zijn. Deze spullen worden vanuit
de loods verkocht en binnenkort ook vanuit
‘Buitengewoon Eigenaardig’, een pand aan de
Kerkstraat in het centrum van Oss.
Iedere dagbesteder heeft zijn eigen werkplek, die
hij/zij zelf mag inrichten. Er is ook een kleine keuken
en tussen de middag wordt er gezamenlijk geluncht.
Er hangt een gezellige en ongedwongen sfeer.
Ronnie is echt heel trots op ‘zijn’ mensen.
Voor informatie over Heart Care Werk(t):
Ronnie Florussen, tel. 06-51757375,
ronnie@heartcare.nu
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Buurtspeelplaats
Bremlaan, Oss

Talud met kruipbuis en uitkijktoren

Belevingsbeplanting

Klimboom

Robinia TiPi

Mierenhoop speelplaats

Stammen parcours

Evenwichtparcours

Houten boombank

Project:

an
Bremla

Project: Speelplaats Bremlaan, Oss
Datum: 26-10-2017
Tekeningnummer: concept 004
Formaat: A3

Speelplaats
Bremlaan, Oss

Nestschommel XL

Mededeling van de Wijkraad: Speelplaats Bremlaan
Door Ellen Bloks

5 meter
10 meterBremlaan in
Op dinsdag 6 maart jl. organiseerde de Wijkraad een inloopavond over
de buurtspeelplaats
restaurant 't Putje.
Ongeveer 25 belangstellenden hebben deze avond een indruk gekregen van de plannen voor de
"natuurlijke" speeltuin die wordt gerealiseerd op de hoek Bremlaan - Willibrordusweg.
Ook zijn deze avond afspraken gemaakt hoe een ieder mee kan helpen om dit burgerinitiatief te doen slagen.
Afgesproken is dat op drie zaterdagen, van 09.00 uur tot +/- 13.00 uur, bewoners/omwonenden mee gaan
helpen met de opbouw van de speeltuin.
Meehelpen kan op diverse manieren: bomen van schors ontdoen, schuren, koffie rondbrengen, zorgen
voor gezelligheid, etc.
U bent van harte welkom op zaterdag 24 maart, 7 april en/of 14 april om 09.00 uur!
De Wijkraad zorgt voor koffie, thee en limonade. Voor de aanwezige kinderen is er vertier
(spelletjesbus en origami met Marcel van Dinther).
Heeft u zich niet aangemeld maar wilt u alsnog een handje helpen, neemt u dan contact op met Jacqueline
Eekels, telefoonnummer 06 22 33 55 29 of
Henny Dekker, telefoonnummer 06 51 11 00 91.

Iepenlaan en burendag
Wie heeft er zin om weer mee te helpen met het organiseren van een burendag en andere activiteiten in
de Iepenlaan ? Graag reactie sturen naar :lenyboerboom@telfort.nl
We hebben inmiddels een prachtige boekenuitleenkast in de straat.
Zie bladzijde hiernaast.
Ouder: let op dat de kinderen die boeken mee nemen deze ook weer terug brengen. Alvast bedankt!!!
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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.
In deze BOZ een impressie van pareltjes in de straten van Oss Zuid.

Graffiti in een gangetje tussen de huizen in de
Floraliastraat

Een vrolijk vogelhuisje in de
Hescheweg

Een particuliere uitleen van
boeken in de Iepenstraat

De restafval container voor de flats bij het
Titusbrandsmaplein zijn door de gemeentereiniging
opgefleurd met kunstgras en bloemen.
Sindsdien is het er minder vaak een rotzooitje.
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Kunst met een boodschap
Het leven heeft Riekie van der Heijden behoorlijk op de proef gesteld.
Onbegrepen, gekleineerd en gebruikt als sloof.
Ze heeft zich daaruit weten te ontworstelen. De boodschap van Riekie is dat je zelf in je leven het heft in handen moet nemen en desnoods moet breken met oude gewoonten. Kortom volg je hart!
Op haar 60ste begon ze saxofoon te spelen en even later begon
ze te schilderen. Zonder opleiding of een cursus, gewoon op oude
planken en panelen. “Ik werk uitsluitend op gebruikt materiaal” verklapt Riekie mij. Ze laat me trots een schilderij met katten zien. De
katten kijken je met mysterieuze, vragende ogen aan. Zelf heeft ze
helemaal geen katten, maar elk onderwerp van haar schilderijen komt
spontaan bij haar op.
Het gevolg is een serie schilderijen met een geheel eigen stijl.
Van een aantal schilderijen heeft Riekie een boekje samengesteld.
Riekie heeft haar leven weer een positieve draai gegeven én wil dit ook
delen met andere mensen. Samen met de bibliotheek van Oss zijn er
twee lezingen door Riekie georganiseerd.
Ze laat aan de hand van haar schilderijen zien wat haar in haar leven
heeft belemmerd en vooral ook hoe je daar weer uit kunt komen door
jezelf op te pakken!
28 maart in Marag (ingang Lievekamp) en 14 juni in de bibliotheek van
Heesch. Aanvang 19.30 uur.
Henny Dekker

BRABANTWONEN GAAT OVER OP INSCHRIJFTIJD
BrabantWonen verandert het toewijzen van
huurwoningen in Oss en omgeving.
Vanaf 1 juni 2018 kijkt de corporatie niet meer naar
woonduur, maar naar inschrijftijd.
Tot nu toe keek BrabantWonen naar woonduur:
daarbij maakte het niet uit hoe lang je stond
ingeschreven, maar hoelang je op je huidig adres

woonde. Tot nu toe hoefde u zich daardoor niet uit
voorzorg in te schrijven.
Dat verandert nu.
Vanaf 1 juni is degene die het langst ingeschreven
staat, als eerste aan de beurt voor een woning.
Als u nog niet ingeschreven staat als
woningzoekende, kunt u dit nog tot en met 31 mei
2018 doen. Alleen dan kunt u de opgebouwde
woonjaren nog mee laten tellen.
Staat u al ingeschreven als woningzoekende? Dan
rekent BrabantWonen de woonduur automatisch om
naar inschrijftijd. Ook alle huurders van
BrabantWonen in gemeente Oss en Heesch worden
automatisch ingeschreven.
Meer informatie op www.woningzoekenverandert.nl.
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Wijkraadsvergadering 27 februari 2018
Tijdens de wijkraadsvergadering van dinsdag
27 februari 2018 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
Presentatie Veilig Prettig Thuis:
Brabant Wonen en Brabant Zorg waren in de personen van Ad Sterkens en Bernadette
Hoefs aanwezig om een presentatie te geven over “Veilig Prettig Thuis”; hoe kunnen
mensen op een fijne maar vooral ook op een veilige manier in hun eigen huis oud worden.
Mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen en velen bereiden zich daar niet goed op voor.
Het project probeert mensen daarbij te begeleiden; om ze te laten zien wat ze zelf al kunnen doen.
Aangegeven wordt dat dit dus ook op een
eenvoudige, goedkope en gemakkelijke manier kan. Mensen kunnen bijvoorbeeld geholpen worden met
ideeën over valpreventie, brandveiligheid en voedselveiligheid.
Brabant Wonen en Brabant Zorg werken hierbij
samen met partners, zoals o.a. de brandweer, Ons
Welzijn en het Rode Kruis.
De Wijkraad ondersteunt het project en zal nagaan
of hieraan aandacht kan worden besteed tijdens
een inloopvergadering. Informatie hierover volgt.
Een voorbeeld van brandveiligheid inzake stekkerdozen:
Ga veilig om met stekkerdozen.

Gebruik goedgekeurde, niet beschadigde stekkerdozen en verbind deze niet zomaar onderling met
elkaar. Teveel stekkerdozen op één groep kunnen
voor overbelasting zorgen, met brand als gevolg.
Op elke stekkerdoos staat het maximale vermogen
(in Watt), check dit op de onderkant. Check hoeveel
Watt de apparaten ‘trekken’ die je aansluit en zorg
ervoor dat dit niet hoger is dan dat de stekkerdoos
aan kan.
Bron: www.brandweer.nl

Wijkagenten:
Wijkagent Niels de Lange heeft tijdens de vergadering afscheid
genomen van de wijk Oss-Zuid. Niels zet zijn werkzaamheden
voort in de wijk Ruwaard. De Wijkraad en de bewoners van
Oss-Zuid danken Niels voor de fijne samenwerking en wensen
hem veel succes toe!
De nieuwe wijkagent voor Oss-Zuid is Jeroen Mulder.
In de volgende editie van de Zuiderpost zal hij zich nader
voorstellen. De Wijkraad en de bewoners van Oss-Zuid heten
Jeroen van harte welkom en wensen hem veel succes toe!
Afscheid wijkraadleden:
De wijkraadsleden Manon Moers en Meral Ilgen hebben te
kennen gegeven niet voor een volgende wijkraadsperiode
door te willen gaan. Manon heeft wel te kennen gegeven de
wijkraadsvergaderingen te blijven notuleren.

Officieel nemen Manon en Meral op 15 maart 2018 afscheid in het
gemeentehuis maar tijdens de wijkraadsvergadering zijn zij alvast
hartelijk bedankt voor hun bijdrage gedurende de afgelopen jaren.
Volledige verslagen van alle wijkraadsvergaderingen kunt u nalezen op
www.wijkraadosszuid.nl/openbare-vergaderingen/notulen/
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Kerstmiddag KBO Het Zuiderlicht Oss
Op vrijdag 15 december werd ook deze keer de
jaarlijkse Kerstmiddag van KBO Het Zuiderlicht
gehouden in een mooie versierde Berkenzaal van
Motel De Naaldhof in Oss.
De 75 gasten werden welkom geheten door de
voorzitter Maria Wegh en secretaris Mieke van
Putten.
De tafels waren sfeervol gedekt en bij ieder couvert
lag – zoals inmiddels een traditie is – een leuke
attentie, origineel in elkaar geknutseld door Mieke.
Dit jaar was de Kerstwens verpakt als een tasje met
daarin een pen waar je niet alleen mee kunt
schrijven, maar die je ook kunt gebruiken op je
tablet of smartphone.
Terwijl we werden voorzien van koffie en thee met
daarbij de keuze uit peperkoek, kandijkoek en
kerstbrood, installeerde zich de muziekgroep Vin
Sept. Deze zeven enthousiaste leden en oud-leden
van de Osse Opera brachten een programma van
liedjes met een knipoog. variërend van kerstliederen
tot opera en operette.

Pastor Tom Buitendijk van de Titus Brandsma
Parochie was net op tijd om een kort woordje tot
ons te richten voordat de soep werd opgediend.
Daarna konden we ons tegoed doen aan een
heerlijk koud buffet, gevolgd door een al net zo
smakelijk warm buffet. Riet van de Water en Riet
Fleuren (leden van KBO Het Zuiderlicht) vertelden
hun Kerstverhaal.
Afsluitend een feestelijk toetje met vuurwerk maakte
de middag compleet.
Ook pastor Tom Buitendijk genoot van het buffet en
schoof gezellig op verschillende plaatsen aan.
Een gulle geefster had voor iedereen een versierd
lichtje gemaakt.
We kunnen met een voldaan en dankbaar gevoel
terugkijken naar deze middag en het bestuur daar
alsnog voor bedanken!
Maria, Mieke en Ton, hartelijk bedankt voor het
organiseren van deze geslaagde, zeer aangename
Kerstviering.
Diny Vissers (lid van bestuur KBO Het Zuiderlicht
Oss) en Mia Keijzers (lid KBO Het Zuiderlicht)

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.
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Vrijwilliger aan het woord
door: Jolanda van Turnhout

In het afgelopen jaar is er in de Zuiderpost
aandacht besteed aan vrijwilligers bij
Corte Foort, een zorgcentrum dat zorg biedt
aan mensen met dementie. Vandaag is het
woord aan Diny; het laatste interview van
deze serie portretten.
Diny heeft altijd een kantoorbaan gehad en
wilde graag iets anders. Toen zij na een burnout stopte met deze werkzaamheden,
is zij in de thuiszorg gaan werken. Dit gaf
haar zoveel voldoening dat ze dacht:
“Had ik dat maar eerder gedaan.”
Maar het loopt zoals het loopt en als
vrijwilliger bij Corte Foort geniet Diny van het
contact met de bewoners....
Eenmaal in de week, op dinsdagmiddag, gaat Diny met de bewoners van Corte Foort creatief met
kleurplaten aan de slag. Voor degenen die niet goed kunnen zien, maakt Diny eenvoudige tekeningen die
dikker zijn aangezet, zodat ook zij mee kunnen doen.
De deelnemers zijn erg fanatiek, want het is leuk om met iets anders bezig te zijn. Het kleuren werkt
meditatief en het hoofd wordt daardoor leeggemaakt.
Marike, de dochter van Diny, die eveneens als vrijwilliger bij Corte Foort actief is, heeft haar moeder
enthousiast gemaakt. De bedoeling was om met de bewoners te gaan schilderen, maar de meeste
deelnemers kleuren uiteindelijk liever. Eén dame echter schildert wél heel graag, en zij krijgt dan ook haar
eigen materialen.
De meeste deelnemers nemen hun kleurplaten mee, maar er kunnen ook kaarten van worden gemaakt.
Dat gebeurt dan tijdens de activiteiten van Francien Heurkens. Het leuke van kleuren is dat familieleden
samen met bewoners hieraan kunnen deelnemen, wat de bewoners weer stimuleert om actief te blijven.
Het is heel fijn om te zien hoeveel plezier de deelnemers beleven aan deze activiteit en hoe zij uitkijken
naar de dinsdagmiddag.
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Stichting KinderVakantieWerk
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 gehouden van dinsdag 7 augustus t/m vrijdag 10 augustus 2018 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

Gooi uw
woonjaren
niet weg!

BrabantWonen verandert het
toewijzen van huurwoningen
in Oss en omgeving. Vanaf 1
juni 2018 kijken we niet meer
naar woonduur, maar naar
inschrijftijd.

Wat moet
ik doen?

Wilt u uw woonjaren nog

Schrijf u in
vóór 1 juni!

laten meetellen? Schrijf u
dan vóór 1 juni 2018 in als
woningzoekende.
Meer informatie of
inschrijven? Kijk op

woningzoekenverandert.nl

woningzoekenverandert.nl.
Huurders van BrabantWonen
in gemeente Oss of Heesch
worden automatisch
ingeschreven.
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Kerstmarkt 2017
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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
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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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Het Mariekenpad loopt een stukje door
Oss zuid.
Marieken van Nieumeghen is de hoofdpersoon uit een
laat-middeleeuwse legende.
In deze legende reist ze met Moenen, de duivel, van Nijmegen naar
Antwerpen.
Daar brengen ze zeven lange jaren in zonden door.
Marieken wordt geplaagd door heimwee en keert met Moenen terug
naar Nijmegen. Met behulp van de heilige Maagd Maria, verbreekt ze
uiteindelijk de banden met Moenen.
Uit het verhaal van Marieken groeide het idee om op zoek te gaan
naar de middeleeuwse route van Nijmegen via ‘s-Hertogenbosch naar
Antwerpen. Maar dan in het landschap van de 20e/21e eeuw.
Dat werd een fantastische ontdekkingsreis, waarvan het Mariekenpad
het resultaat is.
Wat blijkt?
Geholpen door de loop van de geschiedenis heeft maar een klein deel van de oude route moeten wijken
voor het moderne snelwegennet. Behalve bij Oss zuid natuurlijk.
Onderweg kom je langs talrijke historische locaties, zoals herbergen, tolplaatsen en pelgrimsoorden.
Allemaal plekken die door bekende reizigers zijn aangedaan…Treed in de voetsporen van Marieken,
Albrecht Dürer, Hugo de Groot, Lodewijk Napoleon en Maarten van Rossem, de Gelderse veldheer die ook
naar Antwerpen trok.
Zie ook de website www.mariekenpad.nl
Henny Dekker

Albrecht Dürer

Napoleon

Maarten van Rossum

uw foto?

30 minutes workout

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

www.hartforher.nl
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Workshopdag
27 oktober 2018
buurtcentrum Kortfoort
Floraliastraat 93

Gevraagd - Gezocht
Zaterdag 27 oktober 2018 organiseert Wijkstichting Oss-Zuid weer een workshopdag.
We zijn op zoek naar personen, liefst uit Oss-Zuid,
die graag een workshop willen geven. Dit kan
over je hobby zijn, je interesse, je vrijwilligerswerk
of………
Een workshop duurt maximaal 2 uur.
Heeft het je interesse gewekt?
Zo ja, stuur dan een mail naar
workshops@ws-oss-zuid.nl
we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Alvast bedankt.

Op zondag

1 juli 2018
vindt het
evenement
Zuid aan Zee
weer plaats;
het evenement
voor jong en
oud!
Er zijn onder andere weer diverse leuke attracties
voor kinderen, muziek, een rommelmarkt, etc.
Dit jaar is gekozen voor een nieuwe locatie,
namelijk de Willibrordusweg (van basisschool
Pius X tot de Emmalaan).
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
En wilt u een kraam huren voor de markt, dan kunt
u contact opnemen met Jacqueline Eekels,
telefoon: 06-22 33 55 29
of per e-mail: jacqueline.eekels@ziggo.nl
Werkgroep Zuid aan Zee.
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Solidariteitsfonds Oss
zoekt vrijwilligers
Solidariteitsfonds is het allerlaatste vangnet voor
mensen in acute financiële nood. Het is bedoeld
voor mensen die al lang van een minimum
inkomen moeten leven en waarvan de reserves op
zijn.
Het Solidariteitsfonds wil niet alleen financieel
ondersteunen maar ook kijken of meer hulp nodig
is en wie dit kan bieden. Hiervoor zijn wij op zoek
naar vrijwilligers.
De taken van de vrijwilliger zijn het houden van
spreekuren, het beoordelen van de aanvragen en
samen met de aanvrager kijken of er meer ondersteuning nodig is.
Denk je: “Dit is iets voor mij!”, mail dan naar
solidariteit.oss@gmail.com of bel met
tel. 06-15661413.
Solidariteitsfonds Oss is een samenwerking
tussen de Titus Brandsma parochie,
Paaskerk,
Seniorenraad en
Met Elkaar(voorheen Prota)

