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ZUIDERPOST
wijkkrant van oss-zuid
* nieuwe wijkagent Jeroen
* opening speeltuin
Bremlaan
* fietsstraten
* BOZ: het bronzen
oorlogsmonument
* muziekmaatjes
* en nog veel meer

2 Fietsstraten door Oss.
Hoe gaat het ermee?
Veilig of onveilig?
Meer hierover op bladzijde 11
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Redactie.
De nieuwe wijk-en dorpsraden zijn inmiddels geïnstalleerd.
Een wijkraad bestaat uit 7 personen. Zo ook de
wijkraad Oss-Zuid.
Dat werkt het fijnste, een volledige bezetting.
Zo komt al het werk niet op de schouders van maar
een paar personen terecht.
De wijkstichting Oss-Zuid kan echter nog wel
wat nieuwe leden gebruiken. Vindt u het leuk om
betrokken te zijn met wat er in de wijk

georganiseerd wordt, zoals Broodje Zuid, de Kerstmarkt of bijvoorbeeld Zuid aan Zee, dan kunt u
voor informatie contact opnemen met de volgende
personen:
- Steef de Graauw, voorzitter Wijkstichting,
tel: 06-54 70 72 85,
e-mailadres: voorzitter@ws-oss-zuid.nl;
- Ellen Bloks, Wijkraad Oss-Zuid/penningmeester
a.i. Wijkstichting, tel: 06-54 22 63 27,
e-mailadres: bloks.ellen@gmail.com.
U bent van harte welkom.

NIEUWE WIJKAGENT OSS-ZUID: JEROEN MULDER.
Met het vertrek van Niels de Lange naar de wijk Ruwaard heeft Oss-Zuid er een nieuwe wijkagent bij.
Samen met Gert-Jan Koekkoek houdt Jeroen Mulder sinds maart 2018 toezicht op dit gebied en werkt
eraan om deze wijk, samen met zijn netwerkpartners, veilig en leefbaar te houden.
Jeroen is met veel enthousiasme begonnen aan zijn werkzaamheden als wijkagent.
Jeroen vertelt:"Ik ben 41 jaar en werk sinds 1999 bij de politie. Voordat ik naar Oss kwam, heb ik altijd
in Utrecht gewerkt. Eerst in de noodhulp en vanaf 2007 als wijkagent in de Utrechtse (achterstands)wijk
Overvecht. Hier heb ik altijd met veel plezier gewerkt en veel geleerd.
In Oss heb ik weer nieuwe uitdagingen. Het werkgebied is veel groter, de bevolkingssamenstelling en de
problematiek zijn anders.
Als wijkagent ben ik in de wijk te vinden. lk wil graag aanspreekbaar zijn voor de mensen, want zij weten
als geen ander wat er speelt en leeft in hun wijk. Zij zijn de ogen en oren van de politie.
Buurtbewoners kunnen met structurele problemen en wijk gerelateerde vragen bij mij terecht.
Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het politiebureau Oss aan de Raadhuislaan 39. Ik ben te bereiken
via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief) en te volgen op Instagram @wijkagentjeroen en
Twitter @Wijkag_ZuidOss.
Als ik niet aanwezig ben, kunnen buurtbewoners een bericht voor mij achterlaten. Bel voor spoedgevallen
met 112.
Soms wilt u iets over een misdrijf melden zonder dat uw naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat u de
dader kent of om andere redenen. Dan kunt u melden bij Meld Misdaad Anoniem.
Zo krijgt de politie informatie die zij anders niet zou ontvangen en kunt u op een laagdrempelige manier
helpen uw eigen wijk veiliger te maken.
Melden kan via het gratis telefoonnummer 0800-7000 of online op www.meldmisdaadanoniem.nl”.
Taken wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak van
sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer.
In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent
voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk
of buurt. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de
gemeente en maatschappelijke organisaties.
Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd
hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is
informatie uit de buurt van essentieel belang.
Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk,
neem dan gerust contact op met uw wijkagent.
Op www.politie.nl, onder het kopje ‘Mijn buurt’,
vindt u alle informatie over uw wijk en de wijkagenten die in uw wijk actief zijn.
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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 diverse pareltjes in de straten van Oss-Zuid zien.

Vertrek naar onbekende bestemming
Op het grasveld aan de Nieuwe Hescheweg staat
sinds 4 mei 1960 het belangrijkste kunstwerk van
Oss. Het bronzen oorlogsmonument.
De tekst op de voorkant van het voetstuk luidt:
'OPDAT WIJ NIET VERGETEN'
Het beeld stelt een echtpaar voor, dat wordt
gedeporteerd.
Elk jaar is bij het herdenkingsmonument op 4 mei een plechtigheid, waarbij de slachtoffers van het
oorlogsgeweld worden herdacht.
Het verzetsmonument is een beeld van Frans van der Burgt en is 2 meter 60 hoog.
Het beeld staat symbool voor de 252 Joden uit Oss,
die werden gedeporteerd en via kamp Vught en
daarna kamp Westerbork uiteindelijk in de Duitse
vernietigingskampen terecht kwamen.
Slechts 6 mensen keerden terug uit deze
verschrikkingen.
Van deze gedeporteerde Joden woonden er tenminste
60 in Oss-Zuid.
Voor het laatste woonadres zijn door de Keulse
kunstenaar Gunter Demnig struikelstenen geplaatst.

Een struikelsteen is een messing steen van 10 bij 10 cm. Er op staat de naam, de dag van deportatie en
de dag van overlijden. Ieder slachtoffer heeft een
eigen steen gekregen. Wandelaars die de messing
stenen zien, moeten een buiging maken om de
naam te kunnen lezen.
De foto van de struikelstenen van de
familie Diependaal is genomen in de Floraliastraat.
Een schrijnend beeld was dat van
Paula Diependaal. Een tienjarig meisje dat met
haar pop in de hand klaar stond voor deportatie.
Het boek “Stilstaan bij de Struikelstenen in Oss”
beschrijft de geschiedenis van de Jodenvervolging
in Oss en bij elk adres herinneringen en impressies
van wie er woonden en niet meer terugkeerden.
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Muziekmaatjes
In het Zuidergebouw is een
bijzondere groep actief; de
Muziekmaatjes.
Soms vind ik het jammer dat
ik nooit een muziekinstrument
heb leren bespelen. Met een
trekzak onder de arm
druppelen de leden van
Muziekmaatjes een voor een
binnen. Binnen tien minuten
wordt me een cursus
trekharmonica aangeboden.
Er is een open sfeer en het is
heel gezellig bij de
Muziekmaatjes. Deze groep
muzikanten komt eens per
maand, aan het eind van de
woensdagmiddag in het
Zuidergebouw samen.
Ze spelen de trekzak. De trekharmonica - officieel diatonische accordeon genoemd -, is een typisch
Westers volksmuziekinstrument. Het wordt veel bespeeld in landen of streken met een sterk cultureel
bewustzijn, zoals Baskenland, Bretagne, Vlaanderen, Franstalig Canada, Ierland en Friesland. Bekend van
de Cajun muziek van de Franstalige minderheid in Louisiana.
Bij de Muziekmaatjes spelen ze de wals en de Mazurka. Geen praatbijeenkomst, wel supergezellig. Er
wordt hard gemusiceerd en na afloop wordt de inwendige mens verwend met lekkere hapje die de
Muziekmaatjes voor elkaar meenemen.
De groep staat open voor iedereen die mee wil doen. Op zaterdag 22 september is er een bijzondere
bijeenkomst; er komt een deskundige uitleg geven over hoe een trekzak werkt en je kan het instrument van
binnen bekijken.
Informatie bij Ardy Proot, ardy.proot@gmail.com
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Speeltuin Bremlaan officieel geopend
De speeltuin aan de Bremlaan is zaterdag 26 mei officieel geopend.
Het is een buurtinitiatief, dat ruim anderhalf jaar geleden begon met een brief aan de burgemeester
vergezeld van tekeningen van kinderen uit de buurt met ideeën voor de speeltuin.
Na een periode van plannen maken, hebben buurtbewoners drie zaterdagen geholpen met het realiseren
van de speeltuin, met een eindresultaat om trots op te zijn!
Het is erg leuk om zo meer mensen uit de buurt te leren kennen en het enthousiasme te zien waarmee
zoveel buurtbewoners, jong en oud, elk op hun eigen manier hebben bijgedragen aan de totstandkoming
van de speeltuin. We hebben heel veel positieve reacties gekregen en elke keer als ik er langskom en
kinderen zie spelen, geeft voldoening.
Pieta IJzerman-Boon

Samen op zaterdag aan de slag

Het resultaat: een speeltuin voor alle kinderen
De officiële en feestelijke opening van de speeltuin door wethouder Kees van Geffen, samen met een
aantal kinderen.
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Palmstraat

DE OOIEVAAR HEEFT HET MA

Anjelierstraat
Narcishof

Floraliastraat

Hes
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AAR DRUK IN OSS-ZUID!

Willibrordusweg

Willem I laan
Floraliastraat

scheweg
7

Zuiderpost zomer 2018

“Oss kent Ons”
“Oss kent Ons” zoekt vrijwilligers die in kleine groepen eenzame ouderen
willen helpen bij het aangaan van nieuwe contacten
Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem in Oss. In
“Oss kent Ons” wisselen ouderen in groepsverband middels eenvoudige en
ontspannen activiteiten met de groep (zoals: schilderen, spelletjes, samen
wat eten/drinken en een uitstapje) hun levensverhalen uit én worden ze
ondersteund om hun sociale contacten uit te breiden.
“Oss kent Ons” zoekt nu ook vrijwilligers uit de Gemeente Oss die onze
werkwijze over willen nemen en deze zodoende zelf verder kunnen
brengen in de wijk.
22 juni is er in het Talentcentrum van 13:30-16:30 een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde vrijwilligers. Enige ervaring met het omgaan
met ouderen en het werken met groepen is gewenst.
Neem voor meer informatie contact op met Oss kent Ons.
Ouderen die zich aangesproken voelen in een groep deel te nemen zijn eveneens welkom om contact op
te nemen.
Osskentons@hartenstappen.nl
Peter van Deursen 06-10825185 Margret Mulders 06-27071547 Marloes Zewuster 06-17743652

Hulp bij uw administratie

Als u hulp nodig heeft bij uw administratie, bij het invullen van formulieren of
bij het aanvragen van extra's bij een laag inkomen, kunt u terecht bij
Schuldhulpmaatje Oss.

Oss tegen armoede

Info inloopspreekuur Oss
Onze adviezen en diensten, worden verzorgd door vrijwilligers en zijn in principe kosteloos.
Over ons:
Schuldhulpmaatje Oss helpt bij het invullen van formulieren, bellen naar instanties, helpen bij het schrijven
van brieven,het ordenen van thuisadministratie en budgetcoaching.
Thuisadministratie vindt plaats aan huis.
De overige werkzaamheden op
Buurthuis KORTFOORT
Floraliastraat 93 te Oss
Elke maandagavond van 19.30-20.30

U kunt bij ons terecht voor o.a.
•
Invullen van formulieren
•
Bellen naar een instantie
•
Schrijven van een brief.
•
Ordenen van uw thuisadministratie
Voor deze werkzaamheden hebben wij een team van
•
Kwijtschelding gemeentelijke
ca dertig vrijwilligers.
belastingen
•
Toeslagen voor o.a. Huur- en
Zorgtoeslag
Wij werken nauw samen met andere sociale instanties in Oss
•
Budgetcoaching
U kunt zonder afspraak op ons spreekuur terecht.
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Wijkraad Oss Zuid
2 Nieuwe en 5 reeds ervaren wijkraadsleden werden op 23 mei officieel
geïnstalleerd in het gemeentehuis van Oss door
burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans.
Samen met de wijkraad Oss-Zuid werden er nog 10 andere wijk- en dorpsraden
geïnstalleerd.
Van links naar rechts:
Hennie Dekker
Jacqueline Eekels
Koos Keen
Nancy Jongsma
Ellen Bloks
Naomie van der Heijden
Tim Bloemers

DUOFIETSEN IN OSS-ZUID

De gemeente Oss heeft 12 duofietsen aangeschaft om deze in bruikleen te geven aan de
wijk- en dorpsraden.
Wijkraad Oss-Zuid was meteen enthousiast en heeft voor haar bewoners ook een fiets geregeld.
Duofietsen zijn fietsen waarop je met z’n tweeën
gezellig naast elkaar, kunt fietsen. Deze zijn bedoeld om
met mensen die om wat voor reden dan ook niet alleen
kunnen fietsen, te gaan fietsen.
Het zijn elektrische fietsen en iedereen mag de fiets lenen
om er samen op uit te trekken.
De fiets voor Oss-Zuid zal geplaatst worden bij
Corte Foort, BrabantZorg aan de Gezondheidslaan 61.
Wanneer de fiets er zal staan en over hoe en wat met
betrekking tot borg en legitimatie, is nu nog onbekend.
Zodra hier meer over bekend is, zal dit in ieder geval
op de Facebookpagina van de
Wijkraad Oss-Zuid gemeld worden.
Uiteraard melden wij dit ook in de
volgende editie van de Zuiderpost.
Wel hebben we alvast een foto van
de duofiets.
Veel fietsplezier.
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VLUCHTELINGENWERK OSS
Vluchtelingenwerk Oss zoekt vrijwilligers voor
diverse vrijwilligersfuncties (taalcoaches,
medewerkers die voorlichting geven op scholen en
spreekuurmedewerkers).
Op dit moment zijn we vooral op zoek naar
vrijwilligers die voorlichting willen geven op scholen.

Alle vrijwilligers werken onder begeleiding van een
beroepskracht. Vluchtelingenwerk biedt verder ook
een inwerkprogramma waaronder de verplichte
basiscursus, scholing en reis- en
onkostenvergoeding.
In een vrijblijvend gesprek bekijken we samen of
vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk bij u past.

Voor al onze vrijwilligersfuncties geldt dat u begrip
moet hebben voor cultuurverschillen en dat u hier
onbevooroordeeld en respectvol mee om kan gaan.

U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoon nr.
0412-648664

Wij bieden een prettig team waarin iedereen elkaar
ondersteunt om samen vluchtelingen verder te
helpen.

Met vriendelijke groet,
Koos van de Coevering
Teamleider locatie Oss

ROMMELMARKT/TALENTENMARKT
Heb je nog spullen op zolder staan of liggen die je kwijt wilt?
Wil je graag je hobby/talent uitdragen?
Dan moet je 1 juli 2018 vast in je agenda zetten.
Tijdens Zuid aan Zee, op zondag 1 juli, is er weer een rommelmarkt/talentenmarkt.
Zuid aan Zee begint om 11:00 uur op de nieuwe locatie aan de
Willibrordusweg.
Wilt u een kraam huren voor deze markt (€15), 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.

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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Wat vindt ù eigenlijk van onze fietsstraten?
Door onze ligging nabij het centrum en de vele scholen in het voortgezet onderwijs kent Oss-Zuid veel
fietspaden en ook “voor fietsers ingerichte straten”. Het zijn onze fietsstraten waar we het graag met u over
willen hebben!
We praten dus vooral over de Hescheweg,
de Asterstraat, de Titus Brandsmalaan en de
Industrielaan. Fietsers zijn de hoofdgebruikers van
dit type straat en automobilisten horen zich als 'gast'
te gedragen.
De theorie.
Een fietsstraat kent een aantal basis ontwerp
principes, voornamelijk gericht op het comfort van
de fietser. Zo hoort een fietsstraat een
voorrangsweg te zijn, zijn drempels en andere
snelheidsremmers in principe uit den boze en wordt
een fietsstraat uitgevoerd in rood asfalt.
Daarnaast worden langs de fietsstraat parkeervakken aangelegd, omdat parkeren op de rijbaan
van fietsstraten niet is toegestaan. De maximumsnelheid is overal 30 km/uur.
Soms is een fietsstraat ook een Erf Toegangsweg
(ETW), in dat geval staat ook het wooncomfort van
de bewoners op de eerste plaats.
Het gewenste gedrag is dat auto's op de fietsstraat
hun snelheid aanpassen aan de fietsers door achter
de fietsers te blijven. Fietsers zijn dus de
snelheidsremmende elementen op de weg. Een
soort bewegende verkeersdrempel. Tot zover de
theorie.

De praktijk.
Is het minder druk met fietsers op straat dan worden
in de dagelijkse praktijk hogere snelheden van het
autoverkeer uitgelokt! Het werkelijke gedrag is dat
automobilisten dan de fietsers als hinderlijke
obstakels zien en deze zo snel mogelijk willen
inhalen. Daar komt bij dat auto's vanaf de
Hescheweg een snelle route willen nemen via de
Titus Brandsmalaan en verder.
Snelheden boven de toegestane 30 km/uur zijn dan
ook geen uitzondering!
Soms gaat het er in de Industrielaan zo ruig aan toe
dat fietsers, maar ook bewoners, zich op de
fietsstraat niet meer veilig voelen.
Andere problemen zijn: pubergedrag door fietsende
scholieren, snel rijdende scooters en e-bikers en
ongewenst vrachtverkeer op de Industrielaan.
Namens de wijkraad Oss zuid wordt er in juni
steekproefsgewijs een kleine enquête over de
fietsstraten bij de bewoners gehouden.

Hoe denkt ù over onze fietsstraten?
De wijkraad Oss-Zuid hoort het graag van u!
Reageer alstublieft naar: wijkraad.osszuid@gmail.com.

Zomaar een paar foto’s van de fietsstraat op een doordeweekse dag
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De Zonnebloem Oss-Zuid zoekt Vrijwilligers
Wie wil dat niet? Iemand in de buurt een gezellig moment bezorgen? Even een praatje, een kopje koffie, of
samen eropuit en die dag kan niet meer stuk.
Als vrijwilliger van De Zonnebloem kun je veel betekenen. En je krijgt er veel voor terug, want een blij gezicht of een glimlach van erkenning is je beloning.
Dit zeggen andere vrijwilligers:
‘Ik kom al jaren bij deze mevrouw, ze kijkt naar me uit, dat voel ik. Ik hoor gewoon bij haar leven.’
‘Je bouwt een band op met elkaar.’
‘Voor deze man ben ik zo ongeveer het enige gewone contact met de buitenwereld.’
‘Het is zo fijn om de mensen te zien genieten op de ontmoetingsdagen. Hier ontstaan ook leuke contacten.’
‘Dit werk is niet erg belastend. Je kunt zelf bepalen hoeveel je doet en op welke tijd. Elk bezoekje geeft
allebei veel.’
Kortom werken als vrijwilliger geeft veel voldoening.
Is dit iets voor u?
Vrijwilligerswerk met mensen bij u in de buurt.
Voor mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap.
Meldt u dan nu aan bij Wim Booltink en hij stuurt de taakomschrijving.
Wij kijken naar u uit,
Vrijwilligers en bestuur
Zonnebloem afdeling Oss-Zuid
Wim Booltink:
Email: w.booltink@kpnplanet.nl
tel:0412-624171
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Geveltuinen in de Van Obdamstraat en de Van Genthstraat.
Op 23 mei gingen de bewoners van de Van Obdamstraat en de Van Genthstraat in Oss-Zuid aan de slag
om geveltuinen aan te planten. Dit in samenwerking met BrabantWonen, de gemeente Oss en het
waterschap Aa en Maas.
Geveltuinen zorgen voor meer groen in de straten. Hiermee fleurt de buurt nog meer op. En het groen
zorgt voor meer frisse lucht en is belangrijk voor allerlei insecten en andere kleine beestjes.
Ook kan hierdoor een deel van het regenwater rechtstreeks de groen in.
Hieronder een impressie van hoe het was en hoe het nu is.

Zo was het

werk in uitvoering
en zo is het nu

13

Zuiderpost zomer 2018

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, 5342 GA Oss
e-mail: zuiderpostoss@gmail.com
Foto’s: aangeleverd door auteurs en organisaties
en uit fotoarchief wijkactiviteiten.
Druk: Drukkerij De Kleijn, Wijchen
De volgende Zuiderpost verschijnt in de herfst van
2018.
Kopijsluiting 19 september 2018
Voor informatie over advertentie afmetingen 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 haar bewoners zijn welkom.
De redactie behoudt zich 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
De Zuiderpost wordt ook digitaal beschikbaar
gesteld via de website van Wijkstichting Oss-Zuid.
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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.

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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