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ZUIDERPOST
wijkkrant van oss-zuid
In dit nummer:

GEEN ZUID AAN ZEE 2017!

• Wijkagenten
• Mozarts Requiem
• Rouwcafe
• Hommels
• Interculticup voetbaltoernooi
en nog veel meer

Eerder is aangekondigd dat dit jaar het evenement Zuid aan Zee op 9 juli
a.s. zou plaatsvinden in het Zuiderpark, gelegen op de hoek Industrielaan
en Trompstraat. De Werkgroep Zuid aan Zee kwam echter voor een dilemma te staan.
Omdat Brabant Water thans werkzaamheden verricht in de wijk, hebben zij
voor de opslag van hun materialen een groot gedeelte van het Zuiderpark
ter beschikking gekregen.
De Werkgroep heeft zich toen de vraag gesteld of het evenement door
moet c.q. kan gaan nu het terrein niet volledig beschikbaar is. Daarnaast is
uiteraard ook gekeken of er alternatieven zijn (andere locatie in de wijk). De
keuze die de Werkgroep uiteindelijk heeft gemaakt is om dit jaar geen Zuid
aan Zee te laten plaatsvinden om er volgend jaar een dubbel feest van te
maken.
Wij willen als Werkgroep gaan voor een goed georganiseerd Zuid aan Zee.
Eventueel een keer op een andere locatie, waarbij wij nu denken om Zuid
aan Zee 2018 te organiseren in de Willibrordusweg. Daarom zal binnenkort
iemand van de Werkgroep de bewoners van deze straat benaderen voor
ideeën en overige hulp.
Tot volgend jaar!!
Werkgroep Zuid aan Zee
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REDACTIE.
Het is weer gelukt. Een nieuwe Zuiderpost ligt in
Oss Zuid weer overal in de brievenbus (als er geen
Nee-Nee sticker op de bus zit, tenminste)
Belangrijk nieuws deze keer, geen Zuid aan Zee,
wisseling van de wacht bij de wijkagenten en de
straten in Oss-Zuid krijgen weer een veegbeurt.
In de vorige Zuiderpost stond een klein overzichtje
van activiteiten in de wijk. Met een grote fout erin.
Hierbij het nieuwe lijstje.

Buitenspeeldag:14 juni 2017
Zuid aan zee: nee
Burendag: 22 september 2017
Kerstmarkt:9 december 2017

WIL JIJ VOETBALTRAINER
WORDEN?
Beginnende voetbaltrainers gezocht vanaf 15
jaar.
De vier grote voetbalverenigingen van de gemeente Oss (sv TOP, sv OSS ’20, RKSV Margriet en Berghem Sport) en het Sport Expertise
Centrum (SEC) zoeken enthousiaste voetballers
vanaf 15 jaar en/of ouders die een praktijkopleiding tot voetbaltrainer willen volgen.
Meer informatie en/of aanmelden?
Neem contact op met het SEC via
info@sportinoss.nl of 0412-631039.

Veel leesplezier
Hartelijke groeten,
Namens de redactie, Nancy Jongsma

Wijkbewoners Oss Zuid;
Hiernaast staat een stukje waarin een collega van mij zich presenteert als een nieuwe wijkagent in jullie wijk.
Dat houdt dus ook in dat er een weg gaat. Dat ben ik in dit geval. Intern binnen ons team zijn een aantal wijkagenten verplaatst naar andere wijken. Ik ben nu als wijkagent in Heesch werkzaam.
Ik ben vanaf 2010 wijkagent in Oss Zuid geweest, waarvan een groot deel samen met mijn collega Niels de
Lange. Ik heb met veel plezier in jullie wijk gewerkt.
In die jaren heb ik met veel wijkbewoners contact gehad. Daarnaast prettig samengewerkt met diverse mensen van externe
partners, zoals Brabant Wonen, Gemeente Oss, Ons Welzijn.
Een bijzonder dankwoord van mijn kant aan de mensen van de
Wijkraad van Oss-Zuid. Een enthousiaste groep mensen die een
groot deel van hun vrije tijd besteden aan het welzijn van jullie als
wijkbewoners. Juist vanwege die inzet verdienen ze wat mij betreft
meer betrokkenheid en belangstelling bij de Wijkraad overleggen.
Ik kan helaas niet van iedereen persoonlijk afscheid nemen. Met
een laatste stukje van mijn kant in de Zuiderpost hoop ik toch
zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ik dank jullie voor het vertrouwen wat jullie in mij als wijkagent gehad hebben. Ik kijk terug
op een prettige tijd in Oss-Zuid.
Enne, als ik naar Heesch ga, kom ik zeer waarschijnlijk toch door
Oss-Zuid.
Het ga jullie goed allemaal,
Hartelijke groeten,
Ben Post.
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Nieuwe wijkagent in gebied Oss-Zuid.
Naar aanleiding van het verzoek van het wijkblad
“Zuiderpost”, om in opvolging van mijn collega
Ben Post, een artikel te schrijven over
gebeurtenissen in de wijk, neem ik hierbij de gelegenheid waar om mij aan u voor te stellen.
Mijn naam is Gert-Jan Koekkoek en ik ben 54 jaar.
Ik ben mijn politieloopbaan in 1983 begonnen in
Den Haag, waar ik in verschillende wijken en
functies, gedurende 16 jaar, heb gewerkt. In 1999
ben ik in Oss gaan werken.
In eerste instantie was ik in Oss werkzaam in de
noodhulp en in 2002 als wijkagent in de gebieden
Ravenstein-Herpen en Berghem.
In 2010 heb ik van wijk gewisseld en ben ik gaan
werken in de wijk Centrum-Krinkelhoek-Mettegeupel. In beide wijken heb ik met veel plezier gewerkt en kijk terug op een leuke en boeiende periode.
Vanaf 22 april j.l. ben ik als wijkagent werkzaam in uw wijk Oss-Zuid.
Ik ga samenwerken met mijn collega Niels de Lange, die al geruime tijd werkzaam is als wijkagent in
Oss-Zuid.
Ik ben dus 34 jaar werkzaam bij de politie en heb gedurende die tijd veel leuke, bijzondere maar ook minder
leuke zaken beleeft.
Het werk bij de politie, en met name de functie wijkagent, blijft mij boeien. Het is iedere dag afwachten wat de
dag zal brengen. Dat maakt mijn werk boeiend en uitdagend.
Zoals ik al verteld ben in vanaf 22 april 2017, samen met Niels, werkzaam als wijkagent uw wijk.
Ik ben er voor de bewoners van Oss-Zuid en ben aanspreekpunt voor vragen over o.a. leefbaarheid,
criminaliteit en overlast in de wijk.
Mijn filosofie is, er te zijn voor de bewoners en bedrijven in de wijk, waarbij u van mij een duidelijk en helder
antwoord kunt verwachten op de vragen die u mij stelt.
Samen met Niels proberen we zoveel mogelijk zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor de bewoners en de
bedrijven in de wijk. We maken daarbij beide gebruik van sociaal media (twitter). We zijn aan het bezien hoe
we dit verder kunnen uitbreiden en we nog beter bereikbaar kunnen zijn.
Bij veranderingen of nieuwe ontwikkelingen zullen we daar uiteraard over communiceren.
Als wijkagentagent maak ik deel uit van
diverse netwerkgroepen waar wijkproblemen
worden gesignaleerd en besproken. Tevens
vervul ik vanuit mijn wijkagentschap een
adviseursrol voor uw wijkraad en ben zoveel
mogelijk aanwezig bij de openbare vergaderingen van de wijkraad.
U kunt mij bereiken via onderstaande mogelijkheden
Telefonisch: 0900-8844
Web: www.politie.nl/mijnbuurt
Twitter: WijkAg_ZuidOss

Het team van Oss-Zuid.
v.l.n.r. Johan van Nimwegen (toezichthouder), Gert Jan Koekkoek (wijkagent), Niels de Lange (wijkagent),
Inge Hooijen (handhaver), Thomas Dappers (handhaver)
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ROUWCAFÉ OSS, OM EVEN STIL TE STAAN BIJ VERLIES.
Rouwcafé Oss biedt een plek om stil te staan bij het verlies van een dierbare, samen met anderen. Heeft u
behoefte aan een kopje koffie en een fijn gesprek?

Er staan deskundige vrijwilligers voor u klaar om met
u te praten of een activiteit te ondernemen. Niets
moet! Voor de één kan het een eenmalig bezoek
zijn, een ander heeft behoefte om een paar keer een
kopje koffie te komen drinken. Ook is het mogelijk om
sámen met iemand langs te komen.
Rouwcafé Oss is een plek waar mensen die rouwen
om een overleden persoon bij elkaar komen en hun
verdriet kunnen delen. Vaak gebeurt het dat de
omgeving geen oog of oor meer heeft voor het verdriet wat er nog is. Het leven gaat verder, maar dat
gevoel ervaart de rouwende (nog) niet.
Een rouwproces is een duaal proces dat beweegt
tussen “herstel” en “verlies”, wat inhoudt dat het
rouwproces niet voorspelbaar is en soms van dag tot
dag verschillend kan zijn. Daarom is het belangrijk
dat het Rouwcafé laagdrempelig is en er geen verplichtingen aan vast zitten.

Aanmelden is niet nodig en de er zijn geen kosten
aan verbonden. De locatie is een mooie ruimte van
de Kinderboerderij de Elzenhoek te Oss.
De begeleiding bestaat uit vrijwilligers die in hun professie ook met rouw te maken hebben:
- Mw. Freddy van Eerd, uitvaartbegeleider Tempus
Uitvaartzorg
- Mw. Chantal Nicolasen, nazorgbegeleider
NuNazorg
- Mw. Germien Grimmelikhuizen, coördinator en
rouw-en verliestherapeut Labyrinthoss.
Mede mogelijk gemaakt door

Als u meer informatie nodig heeft of vragen heeft kunt
u contact opnemen met de coördinator,
tel. 06 53 77 60 75 of info@labyrinthoss.nl of check
www.labyrinthoss.nl/rouwcafe-oss

Vanaf 1 februari is er iedere eerste en derde woensdag van de maand gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Ontvangst is
tussen 9.30 en 10.00 en de afsluiting om 11.30.

Afscheid Ben Post – Welkom Gert-Jan Koekkoek
De Wijkraad kreeg onlangs het bericht dat binnen het team van de politie verschuivingen hebben plaatsgevonden. Dit heeft ook voor onze wijk gevolgen: wijkagent Ben Post heeft inmiddels Oss-Zuid verlaten. In zijn
plaats is Gert-Jan Koekkoek gekomen.
De Wijkraad wil Ben heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en alles wat hij voor Oss-Zuid heeft
betekend. Wij wensen hem alle goeds voor de toekomst!
Daarnaast heten wij Gert-Jan van harte welkom en wij wensen hem veel succes toe
in Oss-Zuid.
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Voor het voetlicht
Uitvoering Mozarts
Requiem in de Paaskerk
Door: Jolanda van Turnhout

In onze wijk bestaan diverse
initiatieven om mensen bij elkaar
te brengen. Op 29 april jl. vormde
de Paaskerk het decor voor een
uitvoering van Mozarts Requiem
o.l.v. Ruben Smits.
En ik was daarbij!
Initiatief:
Ruben Smits kwam met het
initiatief voor een Mozarts
"Requiem" – Scratchdag in Oss.
Scratch komt van de Engelse uitdrukking "to start from scratch", oftewel "met niets beginnen". Op deze dag
werd het Requiem in één dag ingestudeerd en ’s avonds ten gehore gebracht door een groep zangers en
zangeressen die elkaar niet kenden en die nog niet eerder samen hadden gezongen. Iedereen kon meedoen:
van jong tot oud en van beginnend tot ervaren zanger. Ruben heeft zijn roots in Oss en is als zanger, arrangeur en koordirigent multifunctioneel.
Bijzonder:
Het was voor mij een bijzondere en spannende dag. Niet alleen omdat ik nog niet zo veel zangervaring heb
en de muziek niet kende, maar ook omdat ik samen met mijn vader van 82 hieraan zou meedoen. Het was
een hele ervaring: de sfeer, de muziek, de tekst, het samen instuderen en ’s avonds dan de uitvoering in de
Paaskerk waar vrienden, familie en ander publiek speciaal voor ons daar zaten.
Het was een succes en een heel mooie herinnering!
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Paasbrunch KBO Het Zuiderlicht
Sinds kort zijn KBO Kortfoort en KBO Sint Jozef, beide
reeds jaren met hun activiteiten gehuisvest in het
Zuidergebouw, gefuseerd. De nieuwe naam is
KBO Het Zuiderlicht. De activiteiten en de thuisbasis blijven onveranderd.
Op Paasmaandag 17 april jl. verzamelden zich rond 11.30 uur zo'n 50 leden in de grote zaal van het Zuidergebouw voor de traditionele Paasbrunch. De tafels waren gezellig gedekt. Dankzij een oproep van Mieke in
het Brabants Dagblad (Lezers helpen lezers) waren er ruim voldoende eierdopjes. Ook had zij gezorgd voor
leuke, kleurige eiermutsjes en prachtige paasstukjes die de tafels sierden.
Nog voordat Ton en Maria het broodbuffet openden, zat de stemming er al goed in. Marieta en Joke liepen
heel wat af en aan, eerst met koffie en thee, later ook met de pasteitjes. Voor de rest mocht iedereen zich
tegoed doen aan de verschillende soorten brood en broodjes, hartig zowel als zoet beleg en daarbij melk of
jus d'orange. Als toetje was er nog keuze uit vruchtenbowl, vanillevla of advocaat.
Toen iedereen voldaan zat na te genieten was het tijd voor de verloting van de meegebrachte cadeautjes.
Ook de tafelstukjes en enkele andere paasversieringen mochten zo met enkele gelukkige deelnemers mee
naar huis. Al met al kijken we terug op een heel gezellige middag.
Mieke, Maria, Joke, Marieta en Ton, hartelijk bedankt voor jullie goede zorgen!
Per 1 januari 2017 zijn KBO St. Jozef en KBO Kortfoort gefuseerd tot KBO Het Zuiderlicht.
KBO Het Zuiderlicht is een actieve vereniging voor senioren van 50 jaar en ouder en houdt haar activiteiten
in de soos in het Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17, 5342 GS Oss.
De soos is elke middag geopend van 13:00 tot 17:00 uur.
Daarnaast hebben we elk jaar enkele grotere activiteiten zoals een reisje, rommelmarkt, kerstmiddag, paasbrunch, hobbymiddag en de nieuwjaarsreceptie.
Aan de bar is een kopje koffie, glaasje fris, bier of borreltje te koop, dat wordt getapt door een vrijwilliger.
Voor meer info en aanmelding nieuwe leden: www.kbohetzuiderlicht.jimdo.com,
kbohetzuiderlicht@gmail.com, Mieke van der Putten 06-52479630 of Maria Wegh 0412-646953.

Sociëteit voor ouderen H.Sacrament
Clubgebouw RKSV Cito, Kloosterstraat 13, 5349 AB Oss
geopend: maandag t/ vrijdag 13.00 - 17.00 uur
aantal leden: 100
contributie: 25 euro per jaar
Biljarten: vrij, onderling en competie
kaarten
koersbal op woensdag
nieuwjaarsreceptie
Carnaval , Sinterklaas en Kerstviering
Ook organiseren wij een fietstocht, reisje voor de leden en een reisje voor de koersbalclub
Activiteiten bestuur:
1 maal per maand bestuursvergadering
jaarvergadering, Ons Welzijn vergaderingen Oss Zuid en vergadering KBO Maasland
secretaris: P. van Orsouw, Van Galenstraat 13, 53422 VJ Oss, tel: 636556
frvanorsouw@home.nl
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Hommels

door Henny Dekker
Onze wijk heeft bijzondere natuurpareltjes. In de wijkkrant nemen we u mee op zoek naar bijzondere planten en dieren in de wijk. Deze keer gaat het over hommels.
Ze zien er met hun signaalkleuren gevaarlijk uit.
Maar in tegenstelling tot wespen zullen hommels
zelden of nooit steken. Het zijn wat groot uitgevallen
gemoedelijke werkers. Die vooral bezig zijn met het
bestuiven van bloemen. Dat doen ze door de honing
uit de bloemen te zuigen en stuifmeel te verzamelen.
Hommels zijn door hun dichte beharing aangepast
aan koude temperaturen. Het zijn typisch insecten
voor een gematigd of koud klimaat.
De grote hommels die in het vroege voorjaar in de
tuin rondzoemen zijn koninginnen. Vaak van de
aardhommel, de tuinhommel of van de
steenhommel.
Het koninklijke bezoek in uw tuin valt op als de
diertjes die uit de winterrust zijn ontwaakt.
Ze zoeken een geschikte plek voor het nieuwe
nestje.
Op voorjaarsbloemen als de krokus en narcis
drinken ze nectar en verzamelen ze stuifmeel. Dit
stuifmeel wordt in het nest geplaatst en daar legt de
koningin haar eerste eieren.
Uit die eieren worden de werksters geboren. Werksters zijn in hun lichaamsbouw en kleuren vrijwel
gelijk aan hun moeder. Het enige verschil is hun
formaat: werksters zijn kleiner dan koninginnen.
De werksters doen vanaf begin mei het zware werk.
De hommelwerksters kunnen tot wel 2 uur achter
elkaar stuifmeel verzamelen. En tot een gewicht van
60% van hun eigen lichaamsgewicht vervoeren naar
het nest.
De koningin gaat het nest niet meer uit. Later in de
zomer worden er geen werksters meer

geproduceerd, maar mannetjes en jonge
koninginnen. Die paren en vervolgens sterven de
mannetjes. Ook de werksters en de oude koningin
gaan dood. Alleen de jonge, bevruchte koninginnen
proberen de winter door te komen.
Het gaat niet zo goed met de hommels. In de afgelopen eeuw zijn veel soorten achteruitgegaan,
vooral omdat veel bloeiende planten uit het
Nederlandse landschap zijn verdwenen.
Gelukkig is de stad een ware oase voor hommels.
Het zijn de tuinen in de stad die zorgen voor geschikte bloemen. Het stuifmeel en de honing van
vlinderstruiken, klokjes, vingerhoedskruid, salie en
nog veel meer andere bloemen zijn voer voor de
hommels.
Ook helpt het om niet al te netjes te tuinieren. Een
rommelige berg tuinafval wordt gebruikt om een
nestje te bouwen.
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 en de Uil en de Kikkers uit Oss Zuid zien.

De stier van de
Jasmijnlaan
In de Wallstraat in New York staat
sinds de internationale vrouwendag
van dit jaar een nieuw beeld. Het
meisje zonder angst (the Fearless
Girl) kijkt uitdagend naar de beroemde en vals ogende stier. Ooit is die
stier (Charging Bull) in 1989 illegaal
geplaatst voor de ingang van de aandelenbeurs, nu staat hij in een parkje
vlakbij de beurs.

Vergeleken bij de woeste aanstormende stier van Wallstreet, is de stier
in de Jasmijnlaan maar een doetje.
Het lijkt de voorjaarsdans te dansen
na een lange winter in een bedompte
stal.

Wijkstichting Oss Zuid bedankt CITO.
Al vele jaren kan de Wijkstichting bij het organiseren van
het evenement Zuid aan Zee onder andere rekenen op de
hulp van sportvereniging Cito.
Als dank voor deze samenwerking heeft de Wijkstichting
onlangs een donatie gedaan voor de aanschaf van één of
meerdere voetballen.
Namens Wijkstichting Oss-Zuid
Steef de Graauw – voorzitter
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Vrijwilliger aan het woord: Hennie van de Berg
door: Jolanda van Turnhout

Na bijna 50 jaar in de wegenbouw gewerkt te hebben, belandde Hennie in de ziektewet en was hij
voortaan hele dagen thuis. Dat was een hele omschakeling, ook voor zijn vrouw. Om toch wat
om handen te hebben, ging hij op zoek naar
vrijwilligerswerk. Tijdens zijn werkzame periode
kwam Hennie op diverse plekken, zoals de Binkhorst. Met de mensen die daar woonden, kon hij
altijd goed overweg. Zodoende wist Hennie dat hij
wel op een juiste manier om zou kunnen gaan met
mensen met dementie. Vandaar dat hij in 2016 als
vrijwilliger begon bij Corte Foort.
Wat doe je?
Samen met een aantal collega-vrijwilligers
verzorgt hij 2 muziekochtenden: op woensdag- en vrijdagmorgen. Als hij komt, weten de mensen dat er iets
gaat gebeuren. Het is heel leuk om dat te zien. Iedere keer zit de ochtend vol en komen er ongeveer 14-15
deelnemers. Via youtube worden nostalgische videoclips met liedjes op een groot scherm vertoond, wat veel
herkenning bij de bewoners teweegbrengt. Er wordt koffie gedronken en de deelnemers zingen en dansen
mee. Dit zorgt bij de bewoners voor een onderbreking van de dagelijkse sleur en het geeft hen veel plezier.
Bovendien worden ze op deze manier ook tot beweging en activiteit gestimuleerd. Het is niet altijd koek en ei
tussen de bewoners onderling; dat komt door het ziektebeeld, maar door voor afleiding te zorgen, wordt alles
weer snel in goede banen geleid. Verder verricht Hennie bij Corte Foort nog verschillende hand- en spandiensten.
Waarom doe je dit?
Door zijn vrijwilligerswerk kan Hennie iets betekenen voor de bewoners van Corte Foort en tevens is het voor
hem ook een dagbesteding. Het mes snijdt dus van twee kanten en Hennie komt weer met verhalen thuis. De
bewoners van Corte Foort hebben de maatschappij mee opgebouwd en Hennie wil iets voor hen terugdoen.
Dat hebben deze mensen verdiend.

Muziekochtend Corte Foort
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Online Dierenspeciaalzaak Dieza.nl
(Galliërsweg 31N)

door: Jolanda van Turnhout
Hoe het begon
Voordat Femke Keijzers aan haar opleiding voor
diermanagement richting dierenspeciaal-zaak
begon, heeft zij 5 jaar een caviaopvang gerund. Na
haar opleiding heeft zij gewerkt in een dierenspeciaalzaak en 5,5 jaar geleden is zij vanuit huis gestart
met een online dierenspeciaalzaak, oorspronkelijk
alleen bedoeld voor knaagdieren. Uitgangspunt
daarbij is om het dierenwelzijn te verrijken en te
verbeteren.
Na een jaar werd de voorraad echter zo groot dat
een verhuizing naar een groter pand noodzakelijk
werd. Sindsdien is ze nog een keer verhuisd en
heeft ze inmiddels de ruimte naast haar huidige
pand erbij gehuurd, zodat de opslagruimte nu een
oppervlakte van 500 m2 beslaat.
Assortiment
Femkes zaak is groot in gedroogde kruiden, die
als snack aan knaagdieren wordt gegeven. Het is
niet alleen een lekkernij voor de dieren: tot op een
bepaalde hoogte werken de kruiden ook ondersteunend; al kunnen deze bij een ziek dier uiteraard
een bezoek aan de dierenarts niet vervangen. De
kruiden worden vanuit het buitenland geïmporteerd
en worden in een aparte kamer afgewogen.

Sinds een paar jaar importeert Femke ook stofvrije
kartonnen bodembedekking, en Zweeds timothee
hooi (laag in calcium). Hierna zijn hondenvoeding
zoals gezonde hondenbrokken en een groot assortiment vers vlees & barfproducten en PeeWee kattenbakkorrels aan het assortiment toegevoegd, op
dit moment kunnen klanten bij DIEZA terecht voor
een uitgebreid assortiment dierbenodigdheden.
Groei
Het gaat goed met haar online dierenspeciaalzaak.
Femke runt haar zaak in haar eentje. Deze is de
laatste tijd echter zo gegroeid, dat het toch wel erg
veel werk wordt voor haar alleen. Daarom wordt het
team versterkt door de partner van Femke en Jehnna en krijgt ze versterking van stagiaires. Ook krijgt
ze assistentie van vrijwilligers die bij haar werkervaring opdoen.
Goed advies
Femke blijft zich constant verdiepen in voeding en
wat daarin zit om zo haar klanten van een goed
advies te kunnen voorzien. Veel klanten komen hier
omdat ze op zoek zijn naar een goede voeding voor
hun huisdier of omdat hun huisdier klachten heeft.
Samen met hen probeert Femke dan een goede
oplossing te vinden. Hierbij heeft ze ook regelmatig
contact met dierenartsen. Aan het einde van dit jaar
gaat ze een cursus doen, speciaal gericht op
hondenvoeding.

Website: http://www.dieza.nl
mobiel: 06-25283938
e-mailadres: info@dieza.nl
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De Zonnepanelen van de sporthal Mondriaan
Op 1 mei zijn de zonnepanelen
officieel opgeleverd door de
Energiecoöperatie Oss.
Leden van de coöperatie kochten er
een of meerdere zonnepanelen en zijn
daarmee eigenaar van deze installatie.
De gemeente Oss stelde het dak van
de sporthal beschikbaar. Er staan 200
zonnepanelen, goed voor een
gemiddelde jaaropbrengst van zo’n
50.000 kWh.
De looptijd van het project is 15 jaar,
daarna draagt de coöperatie de
panelen over aan de gemeente Oss.
Elke deelnemer is gedurende de looptijd van het project eigenaar van de zonnepanelen. De opgewekte
elektriciteit wordt door de coöperatie verkocht. Daarna wordt de opbrengst verrekend met de energierekening
van de eigenaar.
De energiecoöperatie wil de omgeving van Oss energieneutraal maken.
Dat kan door verantwoord met energie om te gaan en door zelf energie op te wekken.
Tijdens de feestelijke opening benadrukte de wethouder Johan van der Schoot het belang van anders
omgaan met energie. Het Wereld klimaatprobleem moet overal, dus ook in Oss worden aangepakt. Het werk
van de Energiecoöperatie en met name dit project zijn hiervan een goed voorbeeld.
Henny Dekker

Er wordt weer geveegd!
Engelen Groen BV start, in opdracht van de gemeente, vanaf 3 juli weer met het vegen en borstelen van de
verharding in Oss-Zuid.
U kunt hierbij van dienst zijn door te zorgen dat
uw auto in plaats van in de parkeervakken aan de
straat staat en met onkruid begroeide plekken vrij
zijn van obstakels(kliko’s, fietsen e.d.).
Postcodecheck
Om te zorgen dat u een indicatie heeft wanneer
wij exact in uw straat werkzaam zijn, kunt u op de
website www.mijnschonestraat.nl
de postcodecheck uitvoeren. Bij het invoeren van
uw postcode verschijnt de datum wanneer wij in
uw straat actief zijn. Zo kunt u rekening houden
met het verplaatsen van uw auto en eventuele
obstakels verplaatsen.

Samen dragen we bij aan een schoon, heel
en veilig Oss. Wij danken u voor uw hulp!
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Opening Fitness Iepenstraat
Op zaterdag 8 april was het zover. De feestelijke opening van de fitness toestellen aan de Iepenstraat. Het
weer werkte goed mee en er was een grote opkomst.
Het Sport Expertise Centrum (SEC) was aanwezig om de nodige uitleg te verzorgen aan de geïnteresseerden. Hierna kon iedereen zelf aan de gang om de fitness uit te proberen.
Door de goede weersomstandigheden bleef het nog lang gezellig. Voor een hapje en een drankje werd
gezorgd en de kinderen konden geschminkt worden.
Iedere dinsdagavond kan er in groepsverband getraind worden. Mocht je hier interesse in hebben dan ben
je van harte welkom!
Ook is er op deze dag door een aantal buurtbewoners gesproken om weer nieuwe activiteiten in de buurt
op te starten. Zo wordt er binnenkomt bekeken hoe de interesse ligt om een activiteit te organiseren op de
landelijke burendag in september. Hopelijk zien we elkaar snel weer!

Vanaf 1 mei is het
Atelier van Annet
Teunissen
gevestigd in de
Pinksterterp
aan de Wethouder
van Eschstraat.

Doe mee aan Wecyclle en steun Aktiefix!
Gaat u naar de milieustraat? vergeet dan
kleine elektrische apparaten en spaarlampen niet. Lever die in en steun aktiefix.
Voor meer informatie:
www.wecycle.nl

Het adres is Vianenstraat 102 in Oss.
Meer informatie vind je op www.annetteunissen.nl
hARTegroet, Annet
12
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Het Interculti Cup Voetbaltoernooi
Voor het tweede jaar wordt het
Interculti Cup Voetbaltoernooi in Oss
gehouden. Het is een samenwerking
tussen de voetbalclub Cito en Onderwijs
Nederland.
De kartrekker van het toernooi is
Mevlut Sariaslan.
“Sport verbroedert en brengt mensen
bij elkaar. Mensen die elkaar anders
nooit waren tegengekomen. Wij dragen
op een positieve manier bij aan het
mooie kleurrijke Oss.”
De wedstrijden voor volwassenen
worden in september gehouden bij de
voetbalvereniging Cito in de
Kloosterstraat.
Het is bijzonder dat er naast
Nederlandse teams, ook Turkse,
Syrische en Poolse teams meedoen.
Ook Eritrea is van de partij.
Mevlut: “Dit toernooi organiseren wij met
veel plezier, ook om het onderlinge
begrip en saamhorigheid tussen de bevolkingsgroepen te verhogen”.
Langs de lijn heeft het toernooi veel informatie, eetkramen en kinderactiviteiten. Tijdens het toernooi zal er
ook diverse soorten muziek uit verschillende soorten culturen gedraaid en/of gespeeld worden.
Kortom een gezellig, sportief evenement waarin culturen bij elkaar komen, ontmoeten en voetballen!
Het toernooi en het prijzengeld wordt betaald door het inschrijfgeld van de deelnemende teams, er komt
geen subsidie aan te pas.
Naast het prijzengeld ontvangt het winnende team de Interculti beker en natuurlijk eeuwige roem!
Henny Dekker

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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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
13.30-14.00
14.00-17.00
19.00-22.00
		
19.30-20.30
		
		

Ouderenvereniging Oss-Zuid
ASVO – Inloop computercafé
ASVO – Computercursus
Fotoclub Focoss
(info www.focoss.nl)
SchuldHulpMaatje – inloop			
spreekuur
(info www.schuldhulpmaatje.nl)

Dinsdag
13.30-17.00 ASVO
14.00-17.00 ASVO – Schilderclub 1
Woensdag
09.00-12.00
13.30-17.00
14.00-17.00
19.00-22.30
19.00-22.30

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

Donderdag
09.00-12.00 Werelddansen/
		Volksdansen
14.00-17.00 ASVO – Biljarten
14.00		
OOZ/ASVO – Bingo
		
(3e donderdag van de maand)
19.00-22.00 BREIN/NAH-café
		(info/data www.nah4us.nl)
20.00-22.00 Openbare vergadering Wijkraad
		
(info/data zie www.oss-zuid.nl)
Vrijdag
12.00-13.00
13.30-17.00

Broodje Zuid
Ouderenvereniging Oss-Zuid
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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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Jongerensoos The Final Touch
organiseert:

BUURTHUIS KORTFOORT
(hoek Floraliastraat-Rozenstraat)

Nieuwe Vrijwilligers altijd welkom!!
Ferry Vullings: 06-20010645

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.

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.
Aanmelden is niet nodig. U bent van harte
welkom!
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Gemeente Oss – Postbus 5, 5340 BA Oss, 14 0412 – www.oss.nl
Wijkcoördinator Oss-Zuid: Frank van Lent, 14 0412, f.van.lent@oss.nl – aanspreekpunt voor gemeente, be-woners en
Wijkraad betreffende gemeentelijke taken gericht op de verbetering van de leefbaarheid in de wijk
Toezichthouder Openbare Ruimte: Johan van Nimwegen, 140412, 8.00-17.00 uur – controle van openbare ruimte, bewoners aanspreken op ongewenst gedrag, meldingen doorgeven aan betrefffende instanties of gemeentelijke afdelingenGebiedsbeheerder gemeente Oss: 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: Boterstraat 206, 5341KR Oss, 692080, vposs@ons-welzijn.nl
Wijkverpleegkundige Thuiszorg Pantein: dagelijks bereikbaar 7.00-23.00 uur 06-10423413;
buiten genoemde tijd 0900-8803, oss-zuid@pantein.nl
Politie Maasland – Postbus 90163, 5200MS 's-Hertogenbosch, 0900-8844 – www.politie.nl/Brabant-Noord/Districten/
Maasland
Wijkagenten: 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, 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 Ingen, 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,
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): 66239C
Centrum Jeugd & Gezin (informatie/advies over opgroeien en opvoeden van 0-23 jaar): Kerkstraat 13, 5341BK Oss,
473626, www.centrumjeugdengezin-maasland.nl, cjgoss@ons-welzijn.nl, www.wizper.nl (= zoeksite voor jongeren)
ANBO voor 50-plussers: www.anbo.nl ASVO (Algemene Senioren Vereniging Oss/Maasland): voorzitter: Aad Wildenburg,︎aad.wildenburg@kpnplanet.nl KBO Kortfoort: voorzitter: Ton Bookelaar; penningmeester: vacature; secretaris:
Mieke van der Putten; voor informatie:︎ 06-52479630,︎info@kbokortfoort.nl, www.kbokortfoort.nl
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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