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Redactie
En stiekem is er weer een jaar voorbij. Een jaar met veel veranderingen.
Maar een ding is niet veranderd: het Corona virus waart nog steeds rond. Wat weer een heleboel beperkingen met
zich meebrengt. En daarom ook dit jaar geen Kerstmarkt op de parkeerplaats van het Zuidergebouw, helaas.
Maar we hebben inmiddels wel nieuwe feestverlichting in Oss-Zuid.
In dit nummer komt u ‘De tweede grote Zuiderpost kerstvakantie fotoquiz voor het hele gezin’ tegen.
Vorig jaar is de fotoquiz enthousiast ontvangen. Reden voor de redactie om weer foto’s van bijzondere plekjes in
Oss-Zuid en prijzen te verzamelen. We wensen u weer veel plezier met de zoektocht door onze mooie wijk.
De wijkraad Oss-Zuid heeft al een tijdje een facebook pagina. Deze wordt druk bezocht. Daar kunt u namelijk
ook snel allerlei feitjes te weten komen over wat er speelt in Oss-Zuid.
Inmiddels is de Zuiderpost ook digitaal te lezen. Alle edities vanaf het voorjaar 2017 zijn nu te vinden op de
website van wijkraad Oss-Zuid: www.wijkraadosszuid.nl.
Grumpf, op bladzijde 4, geeft door wat er verder te lezen valt in deze KerstZuiderpost.
De achterkant van de Zuiderpost kan nog wel een kleurtje gebruiken.

Hele fijne feestdagen gewenst in goede gezondheid!
Met vriendelijke groet,
Namens Ellen, Jolanda en Henny
Nancy Jongsma

Licht tijdens de donkere dagen
door Jacqueline Eekels
Het is bijna weer zo ver; de feestdagen komen er
aan. Het zijn de donkere dagen waarbij
feestverlichting weer overal prachtig schijnt. En
zoals elk jaar willen wij als wijkraad én de
wijkstichting Oss-Zuid ervoor zorgen dat er weer
een mooi verlichte rotonde is met een prachtige
kerstboom.
Ieder jaar de hagen verlichten met de
verlichtingsnetten en een grote kerstboom vergt een
hoop werk. De verlichting in de hagen is helaas niet
hufterproof gebleken. Die komt niet meer terug.
Dit jaar wordt het anders.
We hebben ervoor gekozen om nieuwe verlichting aan
te schaffen die duurzamer is.
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Op de rotonde Titus Brandsmaplein én op de
rotonde Joannes Zwijsenlaan bij de polikliniek komen
in de lantaarnpalen nieuwe verlichtingsornamenten
van de firma Decolights. Dit bedrijf is gespecialiseerd
in sfeerverlichting. Op de twee rotondes wordt er voor
de feestdagen een speciale verlichting opgehangen.
De kerstboom op de rotonde
Titus Brandsmaplein blijft uiteraard.
Wij hopen samen met al onze wijkbewoners hier volop
van te kunnen genieten.
De wijkraad Oss-Zuid en wijkstichting Oss-Zuid
wensen alle wijkbewoners alvast fijne feestdagen.
Met twee rotondes in onze wijk in een feestelijk nieuw
licht.
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Voor het voetlicht
Een kennismaking met Kees von Harenberg,
pastoraal en diaconaal coördinator Titus Brandsmaparochie.
door Jolanda van Turnhout

“De kerkgemeenschap wordt steeds kleiner.
Mijn streven is om verbinding te zoeken met de maatschappij: samen de wereld een stukje mooier
maken!”
In gesprek met Kees von Harenberg, de rechterhand van pastor Tom Buitendijk en pastoraal en
diaconaal coördinator Titus Brandsmaparochie, Oude Molenstraat 8, OSS, Tel: 0412 - 622164.
Sinds wanneer ben je als pastoraal en diaconaal
coördinator werkzaam en wat is je rol binnen de
kerk?
“Ik ben sinds januari 2021 als pastoraal en diaconaal
coördinator werkzaam bij de Titus Brandsmaparochie.
Het is mijn taak om Tom te ondersteunen daar waar
het nodig is en om werkzaamheden op te pakken zodra
Tom deze wil loslaten, met de bedoeling om zonder de
dagelijkse aanwezigheid van een priester, de parochie
ook in de toekomst draaiende te houden. De parochie
is zich hiermee aan het voorbereiden op de periode dat
Tom wegvalt en wil op deze manier zo lang mogelijk
een zelfstandige gemeenschap blijven onder de
verantwoordelijkheid van de Karmel. Hiermee probeert
de parochie toekomstbestendig te zijn.”
Wat is je achtergrond?
“Al tien jaar ben ik dirigent in de
Titus Brandsmaparochie. Ik ben ooit aan het
conservatorium begonnen met de vraag hoe muziek
mensen kan raken en beroeren, maar het vak van
muziekdocent paste mij niet. Via een omweg ben ik
uitgekomen bij een studie theologie: ook daar weer met
de vraag hoe mensen worden geraakt en bewogen. Ik
volgde daarna een master geestelijke verzorging en heb
in de afgelopen jaren stagegelopen en gewerkt als
geestelijk verzorger in een verpleeghuis.

machtsverhoudingen) en een morele betweterigheid,
herkennen mensen zich steeds minder in het verhaal
van de kerk. Toch denk ik dat de kerk wel een
maatschappelijke waarde heeft en ik zoek ernaar hoe
deze op een andere manier toch weer relevant kan
worden in het leven van mensen en een plek kan
hebben in de maatschappij.
Wat betekent bijvoorbeeld het kerstverhaal nog, of
Pasen? Wat zeggen al die andere verhalen ons nog?
Het waren en zijn nog steeds inspirerende verhalen,
maar de koppeling naar de actualiteit moet wel worden
gemaakt. Dat doen we als we op zondag samenkomen
om te vieren, en vooral weer geïnspireerd met elkaar op
weg te gaan. Voorzichtig begint daar de nieuwe rol van
de kerk in de maatschappij. Zo kan je als
kerkgemeenschap betekenis hebben. Als dat wordt
opgepakt, ook al is dat maar door een kleine groep, dan
zijn dat kleine lichtpuntjes.”

Hoe zie je de rol van de kerk in de huidige
maatschappij?
“Vroeger stond de kerk in het middelpunt van de
maatschappij, maar mede door alle misstanden (denk
aan misbruik, uit de hand gelopen

Wilt u meer lezen over Kees?
Het uitgebreide interview kunt u lezen op de
website van Wijkraad Oss-Zuid.

Kees von Harenberg

pastor Tom Buitendijk
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Uitbreiding speeltuin Bremlaan
In de vorige Zuiderpost heeft u kunnen lezen dat de wijkraad en de gemeente Oss een uitbreiding van de
natuurspeeltuin op de hoek van de Willibrordusweg en de Bremlaan voorbereiden.
Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest. De wens tot uitbreiding richt zich vooral op speelmogelijkheden
voor kinderen met een beperking.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn nu bezig met een plan van aanpak en een uitgekiend ontwerp.
De tijd tussen de vorige Zuiderpost, die in oktober uitkwam en die van nu is helaas te kort om een leuk ontwerp
te presenteren.
De wijkraad hoopt dat we in het voorjaarsnummer meer kunnen laten zien van de plannen voor de speeltuin.

Henny Dekker

GRUMPF door Chris Perreijn
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De tweede grote Zuiderpost kerstvakantie
fotoquiz voor het hele gezin
Op de volgende twee pagina's staan 16 foto's, genomen in Oss-Zuid.
Noem zo goed en volledig mogelijk de locaties van de foto's.
Stuur de antwoorden voor 8 januari op naar zuiderpostoss@gmail.com
Er zijn heel leuke prijzen te winnen!
Alle prijzen zijn beschikbaar gesteld door Wijkraad Oss-Zuid.
Dinerbon Restaurant De Naaldhof € 100,00
Dinerbon Restaurant Clemens € 50,00
Dinerbon Restaurant Bregje € 50,00
Bon DK Benzinestation € 50,00
Cadeaubon Heart Care Werkt € 25,00
Cadeaubon Save Kado-Deco-Verf &Zo € 25,00
5 X scheurkalender 2022 Henk en Toos
5 X Vogelscheurkalender 2022
Bij meerdere goede inzendingen gaan we kijken naar de juiste plaatsbeschrijvingen.
De originaliteit van de inzending is een pre!
Henny Dekker

Wijkraad Oss-Zuid, Wijkstichting Oss-Zuid, redactie Zuiderpost en
Buurtcentrum Kortfoort wensen alle bewoners hele fijne feestdagen en een
goede jaarwisseling toe.
Veel geluk en een goede gezondheid!

Vanwege alle onzekerheden rondom Corona hebben we spijtig genoeg moeten besluiten dat in het nieuwe jaar
geen nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden.
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Broodje zuid
Iedere vrijdagmiddag, van 12.00 uur tot 13.00 uur, vindt in
Buurtcentrum Kortfoort Broodje Zuid plaats.
Bij Broodje Zuid eet iedereen gezellig met elkaar. Want
elkaar ontmoeten en gezellig samenzijn staan centraal!
Je kunt gewoon binnenlopen om gezellig samen te lunchen.
Het enige wat je meeneemt is je eigen belegde boterham.
Koffie en thee zijn gratis en daarnaast wordt altijd voor een
stuk vers fruit en soms wat lekkers gezorgd!
Broodje Zuid wordt mede mogelijk gemaakt door
Buurtcentrum Kortfoort, Wijkstichting Oss-Zuid en
ONS Welzijn. Aanmelden is niet nodig.
We zien je graag in Buurtcentrum Kortfoort.
Floraliastraat 93 Oss.
ONS Welzijn
Emailadres: info@ons-welzijn.nl
Telefoon: 088 374 25 25
Website: www.ons-welzijn.nl

De Duofiets!!
Gezellig samen op pad
Ook in de winter kunt u gezellig met de duofiets op
pad. Dikke jas aan en genieten van het mooie winterse
landschap.
Wilt u deze winter nog een dag(deel) met de duofiets
er op uit, neem dan contact op met de heer
André van den Boogaard,
tel: 06-44376100
De fiets lenen is helemaal gratis.
Maar even wachten op het voorjaar mag natuurlijk
ook.
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Step zoekt skatebaan
door Henny

Dekker

Afgelopen zomer heeft de Zuiderpost geschreven over de stuntsteppers in
de wijk. Uit de reacties die we kregen blijkt dat er in Oss-Zuid een behoefte
is aan een skatebaan die door de ligging in de wijk geschikt is voor jongere
kinderen.
Kinderen die nog niet zelfstandig op verkenning naar andere delen van Oss
kunnen gaan.
Maar vooral bleek er een behoefte aan een skatebaan
die aantrekkelijk is voor Skatebaorders uit de hele stad.
Skateboarding is inmiddels een olympische sport.
De wens is een baan met meer uitdagingen dan er tot
nu toe in Oss te vinden zijn. We praten dan over een
voorziening in een verzorgingsgebied van ruim 100.000
mensen.
Wie op de kaart van de skatebanen in Nederland kijkt,
ziet dat Oss een blinde vlek is tussen de andere steden.
De wijkraad Oss-Zuid heeft ondersteuning gevraagd
bij de Skateboard Federatie Nederland. Die heeft onze
gegevens doorgespeeld naar de initiatiefnemers van de
Urban OX Park.
De wijkraad Oss-Zuid is verheugd dat er in Oss een
nieuwe groep is opgestaan die opkomt voor de grote
groep skaters in de stad.
Het Urban Ox Park wil een skatepark met diverse
uitdagende obstakels waarbij goed zal worden gekeken
naar de behoeftes van alle doelgroepen zoals
stuntsteppers, skaters en BMX'ers.

Maar ze willen meer. Een pumptrack, dit is een circuit
van bulten en kombochten, die elkaar ritmisch
opvolgen. De kunst is dan om zonder te trappen
(BMX) of bij te zetten (skateboard) de pumptrack te
voltooien.
Tenslotte wil het Urban Ox Park een calisthenics, dit
is een verzamelnaam voor alle oefeningen die met het
lichaamsgewicht worden uitgevoerd. Vooral online is
calisthenics de hit-sport op sociale media. Doordat het
park openbaar is, is het voor iedereen toegankelijk en
kun je op ieder niveau beginnen.
Kortom een gevarieerd sportpark voor verschillende
groepen en een sportieve ontmoetingsplek voor jong en
oud!
Het Urban Ox Park heeft natuurlijk ook een website en
een facebook pagina. Ze vragen mensen om hun petitie
te ondertekenen. Want het gemeentebestuur van Oss
moet weten dat er een behoefte is aan voorzieningen
voor deze buitensporten!
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Help de vogels de winter door
door Henny Dekker

Onze wijk kent veel bijzondere dieren en planten.
Soms kunnen we zelf een handje helpen om de natuur in onze woonomgeving een duwtje in de rug te
geven.
Het kost vogels in de winter veel energie om hun l
ichaamstemperatuur op 40 graden te houden. In een
koude nacht verliezen kleinere soorten soms 10 procent
van hun gewicht. Ze kunnen ieder extraatje gebruiken:
zadenmengsel, fruit en als extra energiebron kunt u
vetbollen en pinda’s ophangen.

U kunt de vogels dus het hele jaar bijvoeren. Vogels
proppen zich niet vol als hun honger gestild is. Ook
verleren ze het niet om zelf voedsel te vinden.
Vogels zijn verstandige eters. Van nature gaan ze op zoek
naar een gevarieerd menu. Ze leven nooit alleen van het
voer dat u aanbiedt.

Om vogels in de tuin te krijgen is een vogelvriendelijke
inrichting van de tuin belangrijk. Dichte slingerplanten
en struiken bieden een verstopplekje en een plekje om
een nest te bouwen. Nestkastjes ophangen is een goede
toevoeging. Ook tijdens gure weersomstandigheden
zoeken vogels nestkastjes op om de nacht warm en
droog door te komen.

Wat kunt u ze eigenlijk allemaal geven? En wat
absoluut niet?
In het voorjaar en de zomer hebben vogels vooral
dierlijke eiwitten nodig, zoals insecten, meelwormen en
rupsen.
In de herfst en winter zijn producten met vet goed
omdat die meer energie geven.

Veel bessen zijn voor mensen niet goed eetbaar, maar
voor vogels wel. Denk dan aan de lijsterbes, de Gelderse
roos, hulst en de klimop.
Een beetje rommelige tuin met afgevallen blad is voor
vogels een prima plek om voedsel te zoeken. Een vijver
maakt de vogeltuin compleet!

Soorten voer
Er is een ruim assortiment hoogwaardige vogelvoeren
ontwikkeld. Op de website van Vivara,
Vogelbescherming en Natuurmonumenten kunt u
diverse zadenmixen, strooivoeren, pinda’s en
vetproducten aanschaffen die u probleemloos kunt
gebruiken voor de vogels in de tuin.
Vetproducten voor tuinvogels niet in de zon hangen!

Pimpelmees
Foto: Francois van Bauwel
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Wat niet:
Geen producten met zout
Geen melk
Geen vetbollen of pinda’s in een (plastic)
netje, vogels kunnen erin verstrikt raken en
het genereert zwerfafval
Geen boter of margarine, dit werkt
laxerend
Geen gekookte etensresten. Ze bederven
namelijk snel.
Geef nooit meer voer dan de vogels op
een dag opeten. Anders trekt u muizen aan!
Geef geen water met zout, want dat is erg
ongezond voor vogels. Geef ook geen
suiker in het water, want al ze er dan in
badderen komt er een plakkerig laagje op
hun veren.
Wanneer u de vogels regelmatig goed
voer aanbiedt, wordt u beloond met een
leuk schouwspel voor het raam!

Huismus

Groenling
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Kerstboodschap Titus Brandsmaparochie
door Kees von Harenberg, pastoraal en diaconaal coördinator Titus Brandsmaparochie

U kent het verhaal ondertussen wel.
Jozef en Maria die onderweg zijn naar Bethlehem.
Maria die zwanger is en bevallen moet, Jozef die uit alle
macht een plekje probeert te vinden in een herberg en
het paar dat uiteindelijk terecht komt in een stal. Daar
zal Maria haar kind krijgen en in een kribbe leggen van
de os en de ezel.

Over geraakt worden door iets wat niet te begrijpen is:
Voor herders en koningen was dat het aantreffen van
dat kleine en kwetsbare kind in die tochtige, koude en
armoedige stal.

Het is een verhaal dat elk jaar weer wordt verteld.
Kinderen spelen het na, op kerstkaarten staat het
tafereel uitgebeeld en in kerstliedjes wordt het steeds
weer opnieuw gezongen. Engelen, koningen, herders:
ze komen allemaal voorbij. Het is mooi dat dit verhaal,
meer dan 2000 jaar later, nog steeds klinkt.

Voor ons is dat die hand op je schouder als je het even
niet meer ziet zitten. Is het dat lied wat op de radio
klinkt waardoor je plotseling geraakt wordt. Of die
sneeuwklokjes die dadelijk weer door de koude aarde
naar boven komen. We staan er niet altijd bij stil, maar
het zijn deze lichtpuntjes die er toe doen in een soms
donkere wereld. Het zijn deze momenten waar dat
kleine kind in die kribbe ons op wijst. Zo kwetsbaar als
het is, zo klein en zo teer.

Natuurlijk, bij kerstmis hoort gezelligheid, hoort lekker
eten, een mooie boom in de kamer en “all I want for
christmas is youuuu” op de radio.
Meer nog gaat kerst echter over de verwondering van
die herders en die koningen uit dat oude verhaal.

In deze momenten, en op deze manier wil dat kind
geboren worden in onze wereld, niet alleen toen, maar
ook vandaag de dag. Als we ons daar bewust van
worden kan kerstmis het kleine begin zijn van iets
nieuws, van “vrede op aarde voor alle mensen”.
Een zalig kerstmis
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Lid van de wijkraad Oss-Zuid worden, iets voor u?
Gaat uw woonomgeving u aan het hart? Vind u het leuk om in de buurt, samen met
anderen bezig te zijn?
Dan zijn we op zoek naar u!
De wijkraad kent een periode van 4 jaar, begint en stopt gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen.
Vanaf maart 2022 begint dus een nieuwe periode van vier jaar.
De wijkraad Oss-Zuid is dringend op zoek naar nieuwe leden. Als wijkraadslid houd je contact met wijkbewoners.
De wijkraad Oss-Zuid motiveert wijkbewoners om samen ideeën en plannen waar te maken.
Ook de gemeente betrekt de wijkraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in Oss-Zuid.
De wijkraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss.
Géén verkiezing
Je bent dus een wijkraadslid voor een periode van vier jaar: maart 2022 tot en met februari 2026.
Een onafhankelijke commissie selecteert de kandidaten, je hoeft dus geen stemmen te werven.
Aanmelden is voldoende.
Aanmelden of meer informatie?
Wil je je aanmelden als wijkraadslid?
Neem dan vóór 1 januari 2022 contact op met de wijkcoördinator:
Melanie van Erp, telefoon 14 0412 of mail ME.van.Erp@oss.nl
of met de voorzitter van de wijkraad Koos Keen, kooskeen@live.nl
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de wijkcoördinator of met een van de huidige leden van
de wijkraad Oss-Zuid.
De leden van de wijkraad Oss-Zuid
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Wil jij sporten en bewegen in je vakantie?
Schrijf je dan snel in voor de Talentencampus
vakantiesport in de gymzaal van
Sportpark Talentencampus in Oss!
De Talentencampus vakantiesport wordt
georganiseerd door het Sport Expertise Centrum om
kinderen te laten sporten en bewegen tijdens hun
vakantie.
Het is bedoeld voor alle kinderen die naar de
basisschool gaan (4 t/m 12 jaar).
Tijdens voorgaande edities konden kinderen
voetballen, boogschieten, lasergamen, hockeyen,
bootcampen en nog veel meer leuke dingen doen!

boogschieten

Ook in de kerstvakantie vindt er vakantiesport plaats
op dinsdag 4 en donderdag 6 januari 2022.
Op beide dagen is er een ochtendprogramma
van 9:00 tot 12:00 uur en een middagprogramma van
12:30 tot 15:30 uur.
Inschrijven voor beide programma's kan, maar de
programma's in de ochtend en middag zijn gelijk.
Inschrijven kan via www.sport-expertise-centrum.nl.
Adres Talentencampus: Nelson Mandelaboulevard 32
5342 CZ Oss
			tel:0412-631039
sportieve groet,
Teun van den Heuvel
Lieke Appelhof

Knotshockey
foto’s SEC
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Voetpad bij de Docfalaan
Henny Dekker, tekst en foto

Tijdens het bezoek van het college van B&W aan de Naaldhof op 13 maart 2019 heeft de wijkraad Oss-Zuid
gevraagd om een voetpad naast de Docfalaan.
Bij de Naaldhof is een woonwijk ontstaan met zo'n 600 arbeidsmigranten.
Het is een bekend beeld om arbeidsmigranten te zien lopen over de Docfalaan naar de Lidl en weer terug.
De Docfalaan is slecht verlicht en heeft geen trottoir. Omdat er soms hard wordt gereden, was er een groot risico
op verkeersongevallen, zeker in de periode dat het vroeg donker wordt.
Eindelijk is het voetpad tussen de Naaldhof en de Julianasingel aangelegd.
Niet alleen voor arbeidsmigranten.
We zien er buurtbewoners die hun hond uitlaten en sportieve joggers.
Het voetpad is een goede aanvulling voor wandelaars in deze bosrijke omgeving.
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Broodje Zuid
Datum: vanaf 5 november, iedere vrijdag
Tijd: 12.00 – 13.00 uur
Locatie: Buurthuis Kortfoort
Aanmelden kan via www.onswelzijn.nl
Bij Broodje Zuid eten we gezellig samen onze meegebrachte lunch.
Ontmoeten en gezellig samenzijn staan centraal! Het enige wat je
meeneemt is je eigen belegde boterham, koffie en thee zijn gratis.
Aanmelden is niet nodig.

Agenda oudervereniging
Wittenberg.
iedere maandag t/m vrijdag
iedere vrijdag
20 t/m 24 december 2021
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12.45 – 17.30 uur
19.30 – 23.00 uur
09.30 – 17.30 uur

Biljarten
Inloop
Biljarttoernooi voor leden van ouderenverenigingen in
de regio; kijkers zijn welkom
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Vriend in nood fraude
Onze wijkagent Gert-Jan Koekoek waarschuwt voor oplichting via Whatsapp.
Wat dat is?
Een vriend of familielid verstuurt een bericht dat hij dringend
financiële hulp nodig heeft. U wordt gevraagd om snel geld over
te maken. Achteraf blijkt het account van deze vriend gehackt
te zijn of is een vals account of nieuw
telefoonnummer gebruikt door een oplichter.
Hoe gaat de oplichter te werk?
Bij WhatsApp-fraude (ook wel: vriend-in-noodfraude genoemd)
leggen criminelen contact per telefoon. Oplichters willen u
doen geloven dat een bekende u om geld vraagt omdat hij of zij
in nood zit. Daarvoor gebruiken ze foto's van een bekende van
u of proberen ze zelfs de stem na te bootsen.
Als een bekende om geld vraagt, zorg dan altijd dat u diegene eerst telefonisch of fysiek spreekt. Gebruik hiervoor
het gebruikelijke nummer van de bekende.
Kan ik ook slachtoffer worden?
Iedereen kan slachtoffer worden van WhatsApp-fraude. De criminelen richten zich niet op een bepaalde
doelgroep. Uit cijfers blijkt wel dat 55-plussers vaker slachtoffer worden.
Hoe kan ik voorkomen dat ik slachtoffer word?
• Onthoud altijd: appt een bekende u om geld? Betaal nooit voordat u diegene hebt gebeld of fysiek hebt
gesproken
• Scherm uw gegevens op sociale media zoveel mogelijk af
• Wees kritisch met het delen van persoonlijke gegevens
Slachtoffer van WhatsApp-fraude?
Doe altijd aangifte bij de politie via 0900–8844 of kijk op www.politie.nl.
Voordat u aangifte doet, neem contact op met uw bank.
Zij kunnen uw rekening blokkeren en zo kan erger voorkomen worden.
Meld het ook bij de fraudehelpdesk via www.fraudehelpdesk.nl.
Geen slachtoffer, maar wel benaderd via WhatsApp?
De politie roept iedereen op zich te melden, ook als ze geen slachtoffer geworden
zijn. Wij adviseren ook contact op te nemen met de fraudehelpdesk en met de bank.
Onthoud altijd:

Appt een bekende je om geld?
Betaal nooit vóór je hebt teruggebeld!
Gert-Jan Koekoek
Telefoonnummer 0900 - 8844
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U staat er niet alleen voor:
Als u wakker ligt van de schulden…

Een schuldhulpmaatje hélpt u!
Als u niet rondkomt met uw inkomen….
Als de rekeningen zich opstapelen…..
Als u de weg niet meer weet in regelingen en instanties…
Als u ten einde raad bent….

Als u bang bent voor de toekomst..

Dan is er een MAATJE dat u helpt.
DURFT U DE STAP TE WAGEN EN HULP TE VRAGEN

We hebben geen zak met geld
We zijn getraind in het
aanpakken van uw geldzorgen en
schulden.
Praat met ons! KOSTELOOS

Kom naar ons inloopspreekuur

RAAD & DAAD

Elke maandagochten
Van 10.00—12.00 uur
Wijkhuis den Haard
Brederodestraat, Oss

30 minutes workout

Speciaal voor Vrouwen
Kom langs voor een gratis proefles
Trudy van der Graaff
Sport- en Voedingsadvies
EMMALAAN 38 Oss

Emmalaan 51 – 5342GP Oss

Telefoon 0415-795340 of 06-55363998

0412 632168 – mobiel 06 21638218
info@johnvandenboogaard.nl

Email: trudyvandergraaff@gmail.com
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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 a.i.: Ron Klokgieters/vacature

In de vorige uitgave stond dat het buurthuis gesloten was
i.v.m. Corona.
Vanaf 1 september is hier een wijzing in gekomen.
Buurthuis Kortfoort is weer beperkt beschikbaar voor
(haar) huurders. Echter wel na overleg met de beheerder
(beheerder@buurthuiskortfoort.nl) én met inachtneming
van de RIVM-richtlijnen omtrent gebruik van buurthuizen
en het corona-protocol.

Maandag
13.30-17.00
Ouderenvereniging Oss-Zuid
14.00-17.00
ASVO – Computercursus
		
(kleine zaal)
Dinsdag
13.30-17.00
ASVO – Schilderclub 1 (kleine zaal)
Woensdag
13.30-17.00
Ouderenvereniging Oss-Zuid
13.30-17.00
ASVO – Schilderclub 2 (kleine zaal)
19.00-22.30
Inloopavond
19.00-22.30
Kaarten (jokeren, rikken, e.d.)
Donderdag
13.30-17.00 ANBO-biljarten
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
Redactie: Ellen Bloks, Jolanda van Turnhout,
Henny Dekker, Nancy Jongsma
e-mail: zuiderpostoss@gmail.com
Foto’s en teksten: aangeleverd door auteurs en
organisaties en uit fotoarchief van wijkactiviteiten.
Druk: Drukkerij Kluytmans, Oss
De volgende Zuiderpost verschijnt in de
lente van 2022.
Kopijsluiting: 7 maart 2022
Voor informatie over advertentie afmetingen en
tarieven:
mail: zuiderpostoss@gmail.com

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:06-54226327 (Ellen) of mail:
zuiderpostoss@gmail.com
De Zuiderpost wordt ook digitaal beschikbaar
gesteld via de website van Wijkraad Oss-Zuid.
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Prettige feestdagen

en een geluk kig en gezond 2022

Redactie Z
uiderpost
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