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ZUIDERPOST
wijkkrant van oss-zuid
* Zwerfafval
*Wat is er weg in de
Ridderstraat

De “Sik”
dwars door de Ridderstraat.

*Speeltuinen
*Boek ‘Ontwaak zonder
mij’
*De Gaai
*Oss op een A4

Een grandioze foto uit het boekje: “Sporen rond de Reuver”, van Mark
Scholten.
De foto is genomen op 20 december 1953. De Sik is op weg van het
Reuverterrein (nabij de Molenstraat) naar het terrein van Philips, middenin
het centrum.
De foto komt uit de verzameling van Bert Wattenberg. (Stadsarchief Oss)
Op bladzijde 6 en 7 vind u meer over de Ridderstraat, ‘van vroeger’.
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Redactie
Handen wassen!
Handen wassen!
Handen wassen!
Terwijl deze Zuiderpost in elkaar gezet wordt, is Nederland
(en de rest van de wereld) helemaal in de ban van het
Corona-virus.
Gelukkig hoeven voor dit werk de deur niet uit dus zolang
er input is, komt er een Zuiderpost. En de redactie niet ziek
wordt uiteraard.
In dit nummer besteden we vooral aandacht aan zwerfafval. Dit is voor de Wijkraad Oss-Zuid het speerpunt van
dit jaar.
Tijdens de openbare vergadering van 18 februari heeft Nynke Stein, medewerker Educatie afval een en ander
verteld over het gemeentebeleid wat betreft afval, veranderingen met betrekking tot de vuilnisbakken in het
centrum en in de wijken buiten het centrum, het probleem zwerfafval en natuurlijk de Mik-Makkers.
De landelijke opschoondag op 21 maart zou nog doorgaan, dus daar werd al druk voor gelobbied.
Vanwege het Corona-virus is deze dag nu ook afgelast.
Gelukkig zijn er al veel mensen die de moeite nemen om het zwerfafval op te ruimen. Hierover lees je meer in
deze Zuiderpost. Een interview met Nel van Splunter, De Mik-Makkers, foto’s van bewoners die vaker de handen
uit de mouwen steken en een aantal sportieve dames voor wie de deuren van de sportschool ook gesloten waren
en dus maar zijn gaan zwerfvuilruimen. Met sit-ups uiteraard tussendoor.
In het volgende nummer willen we graag iets meer vertellen over de Floraliastraat.
Wie weet nog een en ander?
We gaan ook weer de natuur in en de Ridderstraat. Iedereen veel leesplezier en LET GOED OP ELKAAR!
Nancy Jongsma

Noeste arbeid in de tulpstraat!
foto:Nancy
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Vernieuwde speeltuinen
Op de hoek van de Tulpstraat en de Kortoortstraat is hard gewerkt door de buurbewoners aan de vernieuwde
speeltuin.
De speeltuin wordt officieel geopend tijdens de buitenspeeldag op woensdagmiddag 10 juni.

foto Nancy

Buurttuin "Onder de Hemelboom" in de Chrysantstraat
De buurttuin "Onder de Hemelboom" is klaar voor gebruik. De tuin zou op 14 maart worden geopend, maar
door het coronavirus ging de opening niet door en is tot nader order uitgesteld.

Foto Henny Dekker
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Voor het voetlicht
Opgeruimd staat netjes!

Door: Jolanda van Turnhout

Kinderen tussen 5 en 12 jaar kunnen MikMakker worden, maar wat doe je als je je als volwassen ergert
aan de rotzooi op straat? En wat tref je allemaal aan?

Nels opvallendste vondst tot nog toe was een koffer
in de bosjes langs de Julianasingel. Zonder erbij na te
denken, opende ze deze….. Een muis sprong eruit en
verder kon Nel niet veel onderscheiden vanwege alle
modder die erin zat. Gelukkig niet erg spannend, want
stel dat ze een lugubere vondst had gedaan?

De glazen flessen gooit Nel aan de kant van de weg. Die
pikt ze later op om in de glasbak te doen. Om ervoor te
zorgen dat het verzamelde afval wordt opgehaald, geeft
zij via een site aan de gemeente door waar de zakken
staan. De gemeente haalt deze vervolgens op woensdag
op.

Bijna een jaar nu gaat Nel van Splunter wekelijks op
pad. Soms samen met haar schoonzus, maar meestal
alleen. Ze stoorde zich al heel lang aan alle rommel op
straat en op een gegeven moment dacht ze: “Ik kan
maar beter in actie komen dan blijven mopperen” en zo
ging het balletje aan het rollen. Ze zocht contact met de
gemeente Oss en via Nynke Stein (milieuzaken) kreeg
ze handschoenen, een knijper, speciale plastic zakken en
een ring om deze zakken in vast te klemmen. Als Nel
wil, kan ze ook nog een geel hesje krijgen.

Onderweg komen er vaak positieve reacties. Zo
ontmoette zij een vrouw die aangaf het fijn te vinden
als Nel gezellig op de koffie zou komen. Nel bezoekt
haar nu regelmatig en zo is er een leuk contact ontstaan.

Ze vindt het fijn om de omgeving netjes te houden en
tijdens het opruimen maakt ze haar hoofd leeg. In een
paar uur tijd verzamelt zij heel wat. Niet alleen plastic
troep en blikjes, maar ook velgen, cilinders en hout
komt Nel onderweg tegen. Soms is het net jutten.

Wilt u, net als Nel, uw omgeving netjes
houden en ook zwerfafval verzamelen,
neem dan contact op met de gemeente via
het centrale telefoonnummer 14 0412.

Nel hoopt dat zij met het opruimen van zwerfafval
anderen inspireert om de omgeving netjes te houden.
Nog beter zou het zijn als niemand meer afval op straat
dumpt.

foto’s: Jolanda
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Oss-Zuid, andere tijden
wat is allemaal weg?

De oproep voor weetjes over verdwenen wielerbanen, winkels of bedrijven in Oss-Zuid heeft een aantal
hele leuke reacties opgeleverd.We gaan er graag mee aan de slag.
De Ridderstraat, Oss-Zuid.
Op de voorpagina van deze Zuiderpost:
Een trein, dwars door de Ridderstraat, je kunt het je nu niet meer
voorstellen. Maar het was er, tot 1962. De locomotief (“Sik”) is
op weg van het Reuverterrein (nabij de Molenstraat) naast dat van
Philips, middenin het centrum.
De jeugd vond het indertijd geweldig en zwaaide vol enthousiasme
naar de trein. En mocht vaak een stukje meerijden.
Maar ook de trein van de Nederlandsche Spoorwegen liep dwars
ansichtkaart
door de Ridderstraat.
De Ridderstraat, een bloeiend middenstandsstraatje, gebouwd vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw.
De straat begon bij de Molenstraat, nu heet het daar Ridderhof en liep door tot de Kortfoortstraat.
Lopen we door de straat (in gedachte) dan komen we vanaf de Molenstraat aan de oneven kant eerst het
Politiebureau tegen. 5 Politiemannen woonden dan ook in de Ridderstraat, lekker dicht bij het werk.

Interieur bakkerij van Lier

Cafe Bellevue

Tegenover het politiebureau had je Café Bellevue, die zit er nog. eigenaren Jan Aerts, Nico van de Hurk, Tony de
Jong ( Nu heet het daar Ridderhof)
Naast Bellevue had je Bakkerij Van Hulten. Loodgieter Van Ham woonde ook aan deze
kant van het spoor. Een stukje verderop Bakkerij van Lier, vooral bekend door zijn
beschuitenbollen en cake.
En je had er de Brandweerkazerne, gebouwd in 1921.
Net voor de spoorwegovergang: bouw- en timmerbedrijf De Reus. Daar werden onder
andere kisten voor Zwanenberg, Unox en doodskisten gemaakt. De Fa. De Reus was
eigenaar van diverse huizen in de straat. Het waren vooral huurhuizen in het begin.
Beschuitbakkerij De Vooruitgang
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Steek je het spoor over, Oss-Zuid in, dan kwam je aan de linkerkant Vishandel Kras tegen, waarvan de eigenaren
in Volendamse kledij hun roots duidelijk kenbaar maakten.
Hier kwam later Arons muziekhandel in en nog later kapperszaak Myra (zij zit er nog steeds).
Daarnaast een bladmuziek- en snarenhandel. Geen officieel winkelpand, gewoon een plank voor het raam in de
erker met bladmuziek. Eigenaar Piet Krammer. 1938 Hij was zanger/pianist
Lopen we verder dan kwam bakkerij Limpens op nr. 56.
Nadat bakker Jan Limpens in 1950 naar Australië
emigreerde werd dit bakkerij Verhoeven. De foto
hiernaast is daags voor het vertrek van de
familie genomen.
Aan de overkant op nr. 43 de kapsalon/sigarenwinkel,
van Martien van Berkom, nu het atelier van Ton Nijhoff.,
kunsteaar. Verder weer aan de overkant (even kant) nr. 66
Melkwinkel Wim van Zon, later de allereerste supermarkt
in het buurtje: De Vivo. En radio/elektronica/lampen
winkel van Rini van Zon.

Familie Limpens

Weer aan de oneven kant de groentewinkel van Sjaak van Berkom, het latere allerbekende snoepwinkeltje gerund
door Christien en Tom van Och.En deze gaat aan het eind van dit ook sluiten.
Vervolgens stond er een grote boerderij, die platgegooid
is om plaats te maken voor de Wethouder van
Eschstraat.
Dan zijn we aangekomen in wat nu de Anemoonstraat is,
wat vroeger ook Ridderstraat was.
Daar komen we “Oliebil” tegen, Olieboer/Petroleum
handel fa. Van Berkom, en Kolenboer, Van der Heijden,
die later de allereerste autowassette van Oss werd. Waar
de naam ‘Oliebil” vandaan komt is niet bekend.
De verdwenen boerderij

Het was ontzettend leuk om met Gerrie Beerthuyzen, Ed van Aanholt en Marian Meeuwsen ( bewoners van de
Ridderstraat) de hele straat nog een langs te lopen.
En natuurlijk zijn er een heleboel verhalen te vertellen over winkels en bewoners, maar dan wordt het een boek.
Op de website www.ridderstraat.wordpress.com kun je nog
meer lezen over deze schitterende straat
Volgende keer wil ik een kijkje gaan nemen in de Floraliastraat.
Wie kan daar nog een en ander over vertellen?
(06-50879895)
De foto’s zijn afkomstig van het Stadsachief Oss.
Nancy Jongsma

Ridderstraat, rechts het voormalig pand
Heren kapsalon/sigarenwinkel van Martien van Berkom
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MikMak
Ik zie geen rommel op onze stoep
Zelfs in de hele wijk ligt er geen troep
Jij vraagt waar ik woon
En waarom is het er zo schoon
MikMak
Ik heb het over MikMak
Zoveel rotzooi zwerft er rond
Volwassenen gooien de troep zomaar op de grond
Dat is toch niet normaal
Ik noem het een groot schandaal
Doe mij maar MikMak
Ik heb het over MikMak
Zonder te klagen ruimen ze onze rotzooi op
Want Mikmakkers, die vind ik helemaal top!!!
Jij vraagt waar ik woon
En waarom is het er zo schoon
MikMak
Ik heb het over MikMak
Henny Dekker
Geïnspireerd door My Girl van
William Smokey Robinson en Ronald White
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MIK MAK

Eerst een goede boterham met wat te drinken naar binnen werken,
voordat deze vier MikMakkers aan de slag gaan in de wijk.
Aan de keukentafel praat ik met Linda, de vriendinnen Saar en Flo en het jongere broertje van
Flo, Mik over MikMak. Want het zijn alle vier MikMakkers.
Saar en Flo vertellen dat ze, uitgerust met een knijper en een gele emmer, zwerfafval van de
straat opruimen. Ze hebben dan een geel hesje aan. Op de rug van het hesje staat in grappige
letters MikMak. Ook dragen ze een daarbij passende baseball pet.
Ik vraag waarom ze de rommel van andere mensen opruimen. Linda vertelt dat ze zich zorgen
maakt over de plastic soep in de oceaan en dat ze niet wil dat er plastic en andere rommel op
straat ligt. Bovendien houdt ze heel erg van dieren en die hebben ook last van het zwerfafval.
Als de meiden op school vertellen over MikMak, zijn andere kinderen enthousiast en die willen
dan ook MikMakker worden.
MikMakkers krijgen vier keer per jaar een leuk clubblad en er worden
door de gemeente leuke bijeenkomsten speciaal voor MikMakkers
georganiseerd. Linda: “Tijdens de MikMakkersdag in Hoesenbosch
konden we in bomen klimmen en met pijl en boog schieten!”
Ieder kind tussen de vijf en de twaalf jaar kan zich aanmelden. Wel
moet er minstens een volwassen begeleider bij zijn.
De moeder van Linda en Saar:”Kinderen vinden het leuk om buiten
actief te zijn. En de moeder van Mik en Flo: “Een boswandeling als
MikMakker is veel leuker dan zomaar een boswandeling.”
Wil je ook MikMakker worden?
Aanmelden kan bij https://mikmakkers.nl
Tekst en foto: Henny Dekker
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TTC, Trim en Toerclub Oss
Beste wielerliefhebbers.
Op de foto zie je leden van TTC (Trim -en Toerclub) Oss tijdens hun wekelijkse rit.
Geen wedstrijd want TTC is een club voor
liefhebbers. Op zondagochtend een ritje maken en
halverwege een stop voor koffie/thee met iets
lekkers.
Nu rijden we enkele weken niet i.v.m. met het
Coronavirus. Zodra het mag komt het ijzeren ros
weer tevoorschijn.
We rijden vanaf het Fletcher Hotel om 9.00u ’s morgens en zijn rond twaalven weer thuis.
Kom gewoon een keertje meefietsen en het verplicht je tot niets. Ons motto: samen uit, samen thuis.
Voor meer informatie: www.ttcoss.nl of mail naar info@ttcoss.nl
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Verslagje van de nieuwjaarsborrel Geneesherenhof.
Vrijdag 17 januari was het weer tijd voor de
buurtbewoners van de Geneesherenhof om elkaar het
beste te wensen voor 2020.
Dat deden ze in het buurthuis Kortfoort in de wijk.
De champagne en borrelhapjes stonden netjes gereed.
Prima verzorgd door de dames uit de Geneesherenhof
die hiervoor dit jaar wederom verantwoordelijkheid
hadden genomen.
Er werd een gelukkig nieuwjaar gewenst en plannen gemaakt om er ook dit jaar weer iets moois van te maken.
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Een goed begin van een nieuw decennium. Het bleeft
tot sluitingstijd van de bar een gezellige bedoeling.
Om 23 uur keerde iedereen weer (sommige met wat
meer bravoure) huiswaarts.
Een geslaagde nieuwjaarsborrel.

Door Astrid van Eldijk
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Ontwaak zonder mij
Het is opmerkelijk dat er deze tijd van ontlezing een
uitgever (Elikser uit Leeuwarden) een debuutroman
publiceert. Het debuut “Ontwaak zonder mij” is
geschreven door de buurtbewoonster Marilou Nillesen.

Marilou Nillesen werkt bij het Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch. Net als bij
Nine van der Meer prikkelt het verleden haar
nieuwsgierigheid.

“Ontwaak zonder mij” vertelt over het leven van
Esther Lachmann. Ze is een bekende courtisane uit de
19de eeuw, die met vallen en opstaan leert hoe ze haar
erotische kapitaal kan inzetten voor status en macht.
Deze Esther Lachmann is een dappere en bikkelharde
overlever. Als ze op de Champs-Élysées uit een koets
wordt gegooid door een ontevreden klant, belooft ze
zichzelf dat ze daar ooit het mooiste huis van Parijs laat
bouwen.

Marilou: ”Bij het schrijven van deze roman heb ik
gebruik gemaakt van historische gegevens, maar verder
is het boek niet autobiogafisch.”

In de tweede verhaallijn van het boek is te lezen hoe de
Nederlandse onderzoekster Nine van der Meer met
behulp van de archieven het leven van Esther
onderzoekt. Terwijl de Gele Hesjes door de Parijse
straten trekken, ziet deze onderzoekster parallellen
ussen heden en verleden. Én laat ze zichzelf meeslepen
in een tomeloze liefdesgeschiedenis.

Marilou door Puck Smits

“Ontwaak zonder mij “is een vlot geschreven en
onderhoudende roman. Wandel aan de hand van dit
boeiende verhaal door de straten van Parijs, en verbaas
je over wat daar vroeger is gebeurd – en hoe weinig er
soms is veranderd.
“Ontwaak zonder mij” is te koop bij de boekhandel
voor € 17,50.

Henny Dekker

Foto: Fototypo
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Foto’s : Mignon van den Wittenboer
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Natuur in Oss-Zuid.
De Gaai
Onze wijk kent veel bijzondere dieren en planten. Deze keer een bekende druktemaker, de gaai. Nog niet
zo lang geleden werd de gaai de Vlaamse gaai genoemd en in het streekdialect de meerkol.
De gaai is net als de ekster een kleine kraaiachtige. Het zijn levendige en heel slimme
vogels. De gaai is van origine een bosvogel maar broedt steeds vaker in parken en tuinen.
De vogel kleurt grijsbruin met een roze tint. De kop is van boven gestreept, heeft een zwarte snorstreep
en een witte keel. Aan de onderkant van de vleugel zie je de kenmerkende lichtblauwe, met zwarte banden
bedekte veertjes. En als de vogel wegvliegt, valt de grote witte stuit op. Met zijn luidruchtige gekras
waarschuwt de gaai de omgeving voor gevaar.
In de zomer is de gaai een stille broedvogel, die het vooral moet hebben van rupsen, kevers en andere
insecten. Maar de gaai is ook niet vies van een gepikt eitje of een jonge vogel.
Het nest van de gaai is vaak tussen de stam en een zijtak van de boom, komvormig en bekleed met mos.
Daar worden de 4 tot 7 eieren in gelegd.
In de herfst schakelt de gaai over naar vruchten en noten. Vooral eikels zijn erg populair, ook in de winter.
Want de gaai weet elk najaar zo'n 5.000 eikels te vestoppen als wintervoorraad. Met enkele eikels in de
krop en één in de snavel vliegt hij naar zijn territorium om ze onder de grond te verstoppen. Wat later niet
wordt teruggevonden, groeit soms uit tot een nieuwe eik. De gaai is daarmee een bosbouwer bij uitstek,
gaai en eik kunnen niet zonder elkaar.
In het najaar en in de winter is de gaai veel luidruchtiger. Bovendien krijgen onze gaaien dan gezelschap
van gaaien uit Oost-Europa, soms is er zelfs sprake van een invasie.
Waarom de gaai Vlaamse gaai werd genoemd heeft meerdere verklaringen. Het meest voor de hand
liggend is dat de gaai wat weg had van de rijke Vlaamse kooplieden aan het einde van de middeleeuwen.
De Vlaamse steden waren rijk geworden door de lakenhandel, de opzichtige stedelingen waren luidruchtig
en kleurrijk uitgedorst.
Henny Dekker
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Gemeente Oss op 1 A4
- Editie 2019 -

Overleden: 756

Vestigers: 3.909

Geboortes: 872

Inwoners: 91.455

Gem. leeftijd: 42,2

Autochtoon: 81,3%

Allochtoon: 18,6%

Gem. huishoud

Huishoudens met

grootte: 2,36

kinderen: 37,3%

Bedrijven: 7.022

Banen: 41.373

Bevolkingsgroei: 0,52%

Incidenten in 2018: 6.188

Woningen: 39.949

Bewoond: 96,8%

Vertrekkers: 3.547

Leeftijdsopbouw in procenten
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Oss-Zuid op 1 A4
- Editie 2019 -

Overleden: 58

Vestigers: 460

Geboortes: 68

Inwoners: 6825

Gem. leeftijd: 42,1

Autochtoon: 79,7%

Allochtoon: 20,3%

Gem. huishoud

Huishoudens met

grootte: 2,21

kinderen: 32,6%

Bevolkingsgroei: 2,32%

Incidenten in 2018: 653

Bedrijven: 966

Banen: 14.423

Woningen: 3165

Bewoond: 96,4%

Vertrekkers: 345

Leeftijdsopbouw in
procenten
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ouder

Onder bevolkingsgroei wordt verstaan: vestigers vanuit een andere gemeente, vertrekkers naar een andere gemeente, geboortes, sterftes en
verhuizingen binnen gemeente Oss
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Emmalaan 51 – 5342GP Oss
0412 632168 – mobiel 06 21638218
info@johnvandenboogaard.nl

Kindervakantieweek 2019

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 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus 2020.
KinderVakantieWerk Oss-Zuid wordt gehouden op het scoutingterrein aan de industrielaan te Oss
(naast voetbalclub CITO)
We horen graag van je,
Bestuur van KVW Oss-Zuid
Ferry Vullings
06-20010645
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SCHULDHULPMAATJE OSS
- Je staat er niet alleen voor:
- Als je niet meer rondkomt met je inkomen…
- Als je de weg niet meer weet in regelingen en
instanties….
- Als je ten einde raad bent….
- Als je bang bent voor de toekomst…
- Als je wakker ligt van de schulden….
- Als de rekeningen zich opstapelen…
- Dan is er een MAATJE dat je helpt.

Iedere maandagavond is er een (gratis) INLOOPSPREEKUUR
Van 19.30 -20.30 uur
Floraliastraat 93 te Oss (buurthuis Kortfoort)
Een email sturen kan ook naar: schuldhulpmaatjeoss@gmail.com

Kom je ook over de drempel!!..

WAT TE DOEN TEGEN
OVERLAST VAN RATTEN?
Ga goed om met afval. Bewaar plastic zakken
met huisvuil niet buiten. Gebruikt u een

verzamelcontainer? Doe de afval daarin en zet er

30 minutes workout

geen zakken naast.

Speciaal voor Vrouwen

Voer geen eendjes. Eendjes hebben niet veel voedsel nodig.
Ratten komen af op het achtergebleven voedsel. En je
voorkomt blauwalg.

Kom langs voor een gratis proefles

Heeft u fruit- of notenbomen in de tuin staan? Zorg er dan

Trudy van der Graaff

voor dat er zo min mogelijk vruchten en noten op de grond
vallen en blijven liggen.

Sport- en Voedingsadvies
EMMALAAN 38 Oss

Haal in de tuin spullen weg waar ratten zich in of onder
kunnen verschuilen. Bijvoorbeeld tuingereedschap of
bouwmaterialen.

of06-55363998
06-55363998
Telefoon 0412-795340
0415-795340 of
Email: trudyvandergraaff@gmail.com

www.hartforher.nl
Een slecht onderhouden composthoop is aantrekkelijk voor ratten.

Meld overlast

Heeft u overlast van ratten? Neem contact op met het KAD.
Tel. 0317 – 41 96 60 of mail naar info@kad.nl.

info, tips en meer op oss.nl/afval
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Weekkalender KBO
het Zuiderlicht
Maandag
9:00 - 9:45
10:00 - 10:45
9:30 - 11:30
13:00 - 17:00
Dinsdag
13:00 - 17:00
Woensdag
13:00 - 17:00
13:30 - 14:30
14:45 - 15:45
Donderdag
13:00 - 17:00
Vrijdag
13:00 - 17:00
13:30 - 14:30
14:45 - 15:45

Gymclub
Gymclub
Computerhulp
Biljarten
Bridge
Biljarten, Kaarten
De Computerstek
De Computerstek

Dagelijks bestuur
KBO het Zuiderlicht:
Voorzitter:		
Maria Wegh
Penningmeester:
Ton Bookelaar
Secretaris:		
Mieke van der
			Putten
Voor computerles of hulp bij
problemen met computer, tablet of
telefoon kunt u contact opnemen met:
Robbert van de Weerdhof, tel: 646469

Biljarten, Kaarten, Sjoelen
Koersbal
De Computerstek
De Computerstek

Gym op maat!
Zuidergebouw
Elke maandag 10.30 uur
Deze gymgroep staat onder leiding van een deskundige Meer Bewegen voor Ouderen docent.
Op een verantwoorde wijze is er aandacht voor alle vormen van bewegen.
Er wordt gestart met een warming-up, gevolgd door conditie oefeningen vanaf de stoel.
Het gaat niet alleen om de bewegingen, ook het sociale contact is van groot belang!
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie/thee.
Bent u nieuwsgierig en benieuwd of dit een activiteit is die bij u past? Kom dan vrijblijvend een keer
meedoen. We heten u van harte welkom!
De deelnamekosten bedragen € 40,00 per half jaar.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met
Ine van Liempd 06 83 22 89 92 of
Mieke van der Putten 06 52 47 96 30.
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Wijkagenda van Buurtcentrum Kortfoort
Floraliastraat 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

Tijd 19.00-22.30

Maandag
13.30-17.00
Ouderenvereniging Oss-Zuid
14.00-17.00
ASVO – Computercursus
		
(kleine zaal)
20.00-22.00
Fotoclub Focoss
		
(info www.focoss.nl)
19.30-20.30
SchuldHulpMaatje
		
inloopspreekuur (kantoor)
		 info:www.schulhulpmaatje.nl
Dinsdag
13.30-17.00
ASVO – Schilderclub 1 (kleine zaal)
Woensdag
09.00-12.00
Werelddansen Triolet
13.30-17.00
Ouderenvereniging Oss-Zuid
13.30-17.00
ASVO – Schilderclub 2 (kleine zaal)
19.00-22.30
Inloopavond (alle leeftijden)
19.00-22.30
Kaarten (jokeren, rikken, e.d.)
Donderdag
13.00-17.00 Ouderenverening Oss-Zuid
14.00 -16.00 OOZ– Bingo
		
(4e donderdag van de maand)
19.00-22.00
BREIN/NAH-café
		oneven weken
		(info/data www.nah4us.nl)
19.00-22.00 videoclub OASE, even weken
		info:www.videocluboase.nl
Vrijdag
12.00-13.00
Broodje Zuid
13.30-17.00
Ouderenvereniging Oss-Zuid

In het weekend op verzoek en in overleg bij
uitzondering geopend.
COLOFON ZUIDERPOST

Deze wijkkrant is een periodieke uitgave van Wijkstichting Oss-Zuid in samenwerking met de
Wijkraad Oss-Zuid
Redactionele richtlijnen:
Redactie: Ellen Bloks, Jolanda van Turnhout,
Henny Dekker, Nancy Jongsma
Berichten van lezers, instellingen, verenigingen
die betrekking hebben op of van belang zijn voor
e-mail: zuiderpostoss@gmail.com
Oss-Zuid en haar bewoners zijn welkom.
Foto’s en teksten: aangeleverd door auteurs en organi- De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden berichten te redigeren
saties en uit fotoarchief van wijkactiviteiten.
en eventueel in te korten.
De redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen
Druk: Drukkerij Kluytmans, Oss
De volgende Zuiderpost verschijnt in de zomer van
voor de inhoud van door derden aangeleverde berichten.
2020.
Bezorging:
Kopijsluiting: 8 juni 2020
Zuiderpost niet ontvangen?
Voor informatie over advertentie afmetingen en tarie- tel:06-54226327 (Ellen) of mail:
ven:
zuiderpostoss@gmail.com
De Zuiderpost wordt ook digitaal beschikbaar
mail: zuiderpostoss@gmail.com
gesteld via de website van Wijkstichting Oss-Zuid.
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