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Fietsstraat
Een aantal bewoners heeft samen met de wijkraad een overleg gehad 
met de gemeente over de fietsstraten in Oss-Zuid. 

Tijdens dit overleg is onder andere afgesproken dat er beter op de 
snelheden van het autoverkeer in de fietsstraten wordt gelet.

Op de dagen dat de containers buiten staan, verwijst een 30km-bord naar 
de toegestane snelheid.

* Thuis in Oss

* Haloween in de wijk

* Pivotpark

* workshopdag

* Heel fijne feestdagen
  gewenst!!
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Mag ik mij even voorstellen aan de bewoners van 
Oss-Zuid. 
Ik ben Jan van Krieken, getrouwd met Bernadette en woon sinds 
2 jaar aan de Geneesherenhof (voormalig ziekenhuis 
Bernhoven). 
We hebben hier een nieuwbouwwoning gekocht in 
Plan Zwanenberg. 
We wonen hier met veel plezier en genieten iedere dag van de 
faciliteiten die Oss ons biedt.
 
Sinds enkele maanden ben ik toegetreden als lid van 
Wijkstichting Oss-Zuid waarbij ik activiteiten mede organiseer. Ik 
was voorheen in Maren Kessel ook betrokken bij de organisatie 
van diverse activiteiten, wat ik met veel genoegen deed. 
Misschien komen we elkaar binnenkort wel ergens tegen. 

Tot ziens!
Groet, Jan van Krieken

Een nieuw lid voor de Wijkstichting

Hallo  bewoners van Oss-Zuid, 

Mijn naam is Naomi van der Heijden, en ik ben 2,5 jaar lid 
geweest van de Wijkraad Oss-Zuid. Omdat wij gaan verhuizen 
moet ik helaas afscheid nemen van de wijkraad. 

Waarom ben ik destijds bij de wijkraad gegaan?  Ik vind het erg 
leuk om betrokken te zijn in de wijk. Om de wijk Oss-Zuid nog 
mooier te maken dan dat hij al is. 

Omdat je in een team werkt, kun je altijd goed de 
onderwerpen/acties verdelen.
Ik heb veel geleerd van de afgelopen jaren, contacten gemaakt 
die ik zonder de wijkraad niet had kunnen maken. 

Mijn plekje is nu vrij, is de wijkraad iets voor jou?! 

Stuur dan snel een mailtje naar wijkraad.osszuid@gmail.com

HEEL VEEL SUCCES, Jan en HARTELIJK BEDANKT, Naomie

wijkraad Oss-Zuid, Wijkstichting Oss-Zuid en de 
redactie Zuiderpost wensen alle bewoners heel fijne 
feestdagen en een goede jaarwisseling toe. 
Veel geluk en een goede gezondheid!

Een afscheid bij de Wijkraad.
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Voor het voetlicht

Thuis in Oss (Oss verwelkomt vluchtelingen)
Door: Jolanda van Turnhout
Dimitra: “Ik was zo trots op haar!”

Toen Maissa ongeveer een jaar geleden in het kader van gezinshereniging 
vanuit Syrië samen met haar 2 dochters in Oss kwam, was het fijn weer 
met haar man als gezin samen te zijn, maar het was ook heel erg wennen: 
een vreemd land, waarvan je de taal niet beheerst, geen werk 
en ver weg van familie en vrienden. Gelukkig was daar de stichting 
‘Thuis in Oss’ en inmiddels heeft Maissa haar draai hier al aardig gevonden. 

De Stichting ‘Thuis in Oss’ zorgt er o.a. voor dat vluchtelingen die in Oss komen wonen, worden 
opgevangen en worden begeleid, zodat deze mensen kunnen integreren in onze stad. Zo is er ook een 
fietsproject, waarbij nieuwe Ossenaren leren fietsen. De meesten die naar Nederland komen, hebben dat 
immers in hun vaderland niet geleerd, want daar is fietsen iets voor kinderen. 
De man van Dimitra is één van de coördinatoren van het fietsproject en haalt hiervoor overal in Oss en 
omgeving fietsen op bij mensen die deze willen afstaan; zo ook in Oss-Zuid. Dimitra geeft als vrijwilliger 
fietslessen. Vooraf hebben Dimitra en andere vrijwilligers tips en trucs ontvangen van een ergotherapeut, 
zodat zij op een verantwoorde manier volwassenen kunnen begeleiden bij het leren fietsen. Een belangrijk 
onderdeel hierbij is om evenwicht te leren houden. Daarom zijn de fietsen waarop wordt geoefend ook wat 
lager dan gemiddeld, want je moet met beide voeten aan de grond kunnen komen en de mensen zijn vaak 
ook wat kleiner dan wij. De deelnemers aan het fietsproject hebben ook verkeerslessen gehad, zodat zij 
veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Het project werd afgesloten met een feestelijke uitreiking van 
certificaten.

Maissa wilde graag leren fietsen, want om overal te voet naar toe te gaan, kost heel veel tijd. Op de fiets is 
ze zoveel sneller. Voordat het echter zover was, heeft zij samen met Dimitra heel veel geoefend… 
Eerst op het gras, waarbij Dimitra haar stevig vasthield. En toen het met het evenwicht goed ging, 
langzaam aan steeds meer zonder hulp. Tijdens het oefenen is ze wel een aantal keren gevallen, maar ze 
bleef doorzetten en ze had vertrouwen in Dimitra. Toen Maissa voor de eerste keer echt helemaal alleen 
fietste, was dat voor beiden een heel bijzonder moment en Dimitra was zo trots op haar! Inmiddels fietst 
Maissa overal naar toe en als Dimitra haar ziet fietsen met fietstassen vol boodschappen, is het alsof 
Maissa nooit anders heeft gedaan.

Dimitra en Maissa hebben elkaar door het fietsproject leren kennen en het was een leuke ontdekking dat 
ze bij elkaar om de hoek bleken te wonen. Ook nu het fietsproject is afgerond, blijven de gezinnen contact 
met elkaar houden. Maissa kan erg lekker koken en zij leert Dimitra specifieke Syrische gerechten 

te maken. 

Ook is Maissa actief als 
vrijwilliger bij haar kinderen op de 
Horizonschool en geeft zij bijles in 
rekenen en wiskunde.

In januari 2019 gaat een tweede 
fietsproject van start; nieuwe
deelnemers kunnen zich aanmelden. 

Wellicht zijn er ook inwoners van 
Oss-Zuid die hiervoor belangstelling 
hebben. 
Voor info: bas@thuisinoss.com 
https://www.thuisinoss.com/op-de-fiets 
 
Mensen die zich willen aanmelden als 
vrijwilliger of die fietsen willen doneren, 
kunnen uiteraard ook contact opnemen. 
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Nieuws van TV Breakpoint ‘83
Beste mensen, 
Zoals jullie wellicht al wisten, zal er op de Talentencampus medio 2019 ook volop getennist kunnen 
worden. In de afgelopen weken is er heel hard gewerkt om het tennispark in gereedheid te krijgen. 
De contouren zijn nu goed te zien, ons clubhuis is “bijna dicht” en de tennisbanen zijn uitgezet. Ik vond het 
een goed idee om ons als tennisvereniging even kort aan jullie voor te stellen.

TV Breakpoint’83 heeft onlangs haar 40-jarig 
bestaan gevierd. Veertig jaar geleden is de 
vereniging ontstaan uit een “afsplitsing” van de 
toenmalige hockeyvereniging. Tot aan de 
geplande verhuizing (maart 2019) naar de 
Talentencampus, wordt er gespeeld op
 8 tennisbanen aan de Beethovengaarde (achter de 
ROC). Verreweg de belangrijkste kenmerken van 
TV Breakpoint’83 zijn enerzijds de gezelligheid en 
anderzijds de saamhorigheid. Wij zijn in de 
gelukkige omstandigheid dat we veel vrijwilligers 
hebben die onder andere ervoor zorgen dat de 
banen in orde zijn, het clubhuis bemand is en dat dit 
goed loopt en dat er voldoende wordt 
georganiseerd voor de leden. 
Ons jaarlijkse Breakpoint Open van Aalst Electro 
toernooi is als exponent daarvan ondertussen een 
begrip geworden in Oss.
 
Wij hebben ervoor gekozen om, naast tennis, een 
nieuwe sport aan te bieden: ‘Padel’. 
Padel is een kruising tussen tennis en squash en is 
de snelst groeiende sport in Nederland. 

Ook zeker een sport die kan worden beoefend door 
jong en oud! Er zullen op ons nieuwe complex 
7 tennisbanen verschijnen plus 2 padelbanen. 
En uiteraard een gezellig clubhuis.

Wij willen graag samenwerken met de andere 
bewoners op de Talentencampus om de inwoners 
van Oss iets moois en gezonds aan te bieden. En 
voor ideeën staan we dan ook altijd open.
 
Wij zullen in 2019 nog een soort van open dag 
organiseren om mensen kennis te laten maken met 
tennis, padel en uiteraard ons park. U zult te zijner 
tijd dus nog wat van ons gaan zien en horen. 
Mochten er mensen zijn die al interesse hebben 
en/of andere informatie willen, kijk dan even op 
onze website www. Breakpoint83.nl.
 
Met vriendelijke tennisgroet,

Koen van Ettinger
Voorzitter TV Breakpoint’83

Op zoek naar: 
Kindervakantiewerk Oss-Zuid heeft de afgelopen zomer vanwege de hoosbui schade 
opgelopen aan parasols en tenten.

Voor de volgende editie zijn wij op zoek naar mensen die, vanwege de aanschaf van 
nieuwe, afstand willen doen van hun oude parasol(s) of partytent, zodat wij deze 
tijdens de week kunnen gebruiken. 
Ook zijn we altijd op zoek naar nieuwe leuke, gezellige vrijwilligers om ons team te versterken. 
Voor meer informatie kun je bellen naar Ferry Vullings,  06-20010645
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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 
Vorstengrafdonk, Oss-Zuid heeft vele bijzondere objecten.
In de vorige Zuiderpost lieten we u al onder meer de Eiffeltoren, de Kikker en het herdenkingsmonument 
uit Oss-Zuid zien.

Het Kruisbeeld

Waar de Hescheweg een 
scherpe bocht maakt, staat een kruisbeeld. Een overblijf-
sel van het rijke Roomse leven in de jaren '30 
van de vorige eeuw.

Veel mensen werkten toen in de fabrieken. Ook jong 
volwassenen met een opkomende jeugdcultuur. 

In die tijd kwam het bezoek aan danslokalen en de 
bioscoop in de mode.
In de kerken werden collectes gehouden voor 
godsdienstige uitingen zoals dit kruisbeeld. Een mooie 
aanleiding voor de pastoor om bij de inzegening ervan 
een donderpreek af te steken over de onzedige 
gebruiken van de jeugd. Zoals te korte rokken, 
drankgebruik en ontucht bij de danslokalen.

Henny Dekker

Onstuimige maandag

Ze noemen het onstuimige maandag
Maar dinsdag is net zo druk
Op woensdag is het hard werken
En donderdag is de week nog niet stuk

De loonzakjes gaan open op vrijdag
En op zaterdag maken we pret
Zondag ga ik naar de kerk
Op mijn knieën in gebed.

Lieve heer heb medelij
Heb medelij met mij
Ik zoek nu al zo lang verkering
Stuur een leuke meid alleen voor mij

Vrij vertaald naar Stormy Monday van Aaron 
(T-Bone) Walker

Henny Dekker
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Jaarlijks uitstapje KBO Het Zuiderlicht: een kort verslag

Op woensdag 18 juli jl. verzamelden zich weer een 
50-tal KBO-leden in het Zuidergebouw voor het jaarlijkse 
uitstapje. Na een eenvoudige, maar gezellige lunch reed 
even voor 13:00 uur de bus voor. Iedereen zocht zijn 
plaatsje en de tocht kon beginnen.

De chauffeur nam de toeristische route en reed met een 
omweg over voornamelijk binnenwegen naar 
Beneden-Leeuwen. Onderweg wist hij ons te vermaken 
met allerlei wetenswaardigheden over diverse plaatsen 
waar we langs kwamen. 
In Beneden-Leeuwen stopten we op een klein 
bedrijventerrein bij ‘De Breierij’. Tijdens de koffie met 
cake kregen we een korte inleiding over het ontstaan en 
de groei van dit familiebedrijf, dat zich – u raadt het al – 
bezig houdt met breien. Maar er wordt hier niet gebreid 
op 2 pennen: alles gaat machinaal. Het is mooi om te 
zien welke prachtige creaties hier uit de breimachines 
rollen, niet alleen fashion, maar ook veiligheidskleding 
die bestand is tegen messteken!

Enkele van onze dames werden op basis van hun 
kledingmaat geschikt bevonden om ons te vermaken met 
een heuse modeshow. En ze deden het geweldig! Als 
professionele mannequins liepen Annie van Bakel, Bep 
van de Graaf, Joke de Beer en Maria Wegh over de 
catwalk om verschillende leuke kledingstukken te 
showen.
Daarna mochten we in groepen afwisselend in de hal 
met breimachines gaan kijken waar we uitleg kregen 
van de experts en gaan rondneuzen in de fabriekswinkel 
waar een uitgebreid assortiment leuke, modieuze 
kledingstukken in allerlei kleuren en dessins uitgestald 
hingen. Voor elk wat wils. Er werd dan ook volop 
geshopt.

Rond 16:00 uur stapten we volgens schema weer in de 
bus en werden we door de organisatie van deze tocht 
blij verrast met een koele versnapering en een lekker 
stroopwafeltje. Iets wat we wel konden gebruiken gezien 
de hoge temperatuur op deze dag. We vervolgden onze 
toeristische rondrit met toelichting van onze chauffeur om 

onze reis weer te onderbreken bij ’t Maxend in 
Nistelrode. Hier wachtte ons een heerlijk 3-gangendiner, 
dat we ons goed hebben laten smaken. En toen gingen 
we nog éénmaal de bus in die ons linea recta terugbracht 
naar ons beginpunt: het Zuidergebouw in Oss-Zuid.

Ton, Maria en Mieke, hartelijk bedankt voor jullie goede 
zorgen en uitstekende organisatie!

P.S. Op de route naar en van Beneden-Leeuwen hebben 
een aantal mensen in een weiland beelden zien liggen, 
waarover de chauffeur niets verteld heeft. Sterker nog hij 
kon er ook niets over vinden op internet. Zelf heb ik ook 
nog geprobeerd hier informatie over te vinden, maar ook 
ik heb niets kunnen vinden. Ook een zoektocht met mijn 
wederhelft samen in de auto rondom Beneden-Leeuwen 
heeft helaas niets opgeleverd. Jammer, want ik had jullie 
hier graag wat meer informatie over willen geven. Mocht 
er nog iemand zijn die hier wel iets over weet, dan horen 
we dat graag!

Mia Keijzers

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, 
5342GS 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, 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.
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EVEN VOORSTELLEN:

Aandachtswethouder Thijs van Kessel

Het college verdeelt onderling niet alleen de taken (portefeuille). 
Elke wethouder is aandachtsbestuurder voor een kern en een wijk. 
Voor Oss-Zuid is dit Thijs van Kessel.

“ U heeft burgerparticipatie in uw takenpakket. Hoe ziet u dat in 
Oss-Zuid?”
“Te lang heeft de overheid de bevolking gepamperd en met ge- en 
verboden, verteld wat men moest doen. Bij burgerparticipatie proberen 
we mensen te stimuleren om het leven in eigen hand te nemen. Er is 
ruimte voor initiatief van burgers en de gemeente wil dit stimuleren.”

“Kunt u dit met een voorbeeld toelichten?”
“Een goed voorbeeld is het oprichten van de speeltuin bij de
Bremlaan. De bewoners komen samen met de wijkraad met een 
initiatief, de gemeente helpt met grond beschikbaar stellen, een bedrijf 
inhuren en materialen ter beschikking te stellen.
Gelukkig heeft Oss-Zuid een wijkraad die niet blijft steken in 
vergaderen, maar die actief met de bevolking kijkt wat er aangepakt 
kan worden.”

“Wat beweegt u om wethouder te worden?”
“Ach, je kan op familiefeestjes of in de kroeg lekker mopperen over alles wat er niet deugd in de politiek. 
Zelf probeer ik liever mijn verantwoordelijkheid te nemen door me actief in te zetten voor de gemeenschap. 
Oss is wat dat betreft een prachtige gemeente; het kent de voorzieningen van een stad, maar is tegelijk 
een plaats waar mensen veel samenhorigheid tonen en er voor elkaar zijn als dat nodig is.”

“Wat is volgens u de leukste plek van Oss-Zuid?”
“Wij wandelen graag in de buurt van het Willibrordusputje en de Perenvijver. Als je het mijn kinderen vraagt 
zeggen ze: ‘De schommels in de Iepenstraat. Want die kunnen lekker hoog!’”

“Is er ook een plek in Oss-Zuid waar iets moet gebeuren?”
“Ik zie veel arbeidsmigranten tussen de Lidl en de Naaldhof lopen. Er is in een aantal jaren een hele 
woonwijk ontstaan bij de Naaldhof. Het zou een goede zaak zijn om deze arbeidsmigranten beter te 
betrekken bij onze samenleving.”

Henny Dekker

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERSTAAK VAN KOSTER ST. JOZEFKERK

De Titus Brandsmaparochie (St. Jozefkerk) zoekt met spoed een vrouw of man die zich als vrijwilliger wil 
belasten met de taak van koster. Naast het treffen van voorbereidingen voor de geplande diensten is het 
haar/zijn taak ook de noodzakelijke bestellingen te doen van zaken die nodig zijn 
voor het verzorgen van de eredienst.

Wij komen graag in contact met een vrijwilliger met een katholieke achtergrond die 
bereid is om zich twee dagdelen per week flexibel in te zetten voor onze 
geloofsgemeenschap.

Wij bieden naast een plezierige werkomgeving voor deze functie een maximale 
belastingvrije vrijwilligers vergoeding. Wij kijken uit naar uw komst!

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij vicevoorzitter Henk Peters, telefoon 0412 633 024 
of via de vernieuwde parochiesite www.tbposs.nl.
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De Voedselbank voor Oss en Omgeving heeft uw 
hulp nodig. Het aanbod van een aantal lang 
houdbare producten neemt de laatste maanden fors 
af, zodat de voedselpakketten voor onze cliënten 
schraler worden. U kunt daar wat aan doen.
Doneer pakken rijst, pasta of groenten in glas of 
blik. Dat kan tijdens de kerstinzamelingsacties van 
de Voedselbank bij verschillende supermarkten. 

In samenwerking met Omroep Brabant staan 
vrijwilligers van de Osse Voedselbank 
vrijdag 14 december bij de Albert Heijn op het 
Burchtplein. 

Van 10.00 tot 19.00 uur kunt u daar producten 
afgeven. En wij zullen de AH-klanten vragen wat 
extra producten te kopen en die beschikbaar te 
stellen aan de Voedselbank. U doneert die vrijdag 
niet alleen voor de Osse Voedselbank, maar ook 
voor onze collega’s in de regio. 

Zaterdag 15 december staan vrijwilligers van de 
Voedselbank voor Oss en Omgeving bij de twee 
Jumbo’s Van Bergen in Oss. Van 10.00 tot 16.00 
uur zijn we te vinden bij de entree van de winkel

Wij kunnen het kerstpakket van 2018 daarmee wat 
feestelijk maken, maar ook kunnen we in de eerste 
maanden van 2019 de voedselpakketten hiermee 
mooi vullen.

Heeft u nu geen tijd om op een van de twee dagen 
producten te doneren voor de Voedselbank, dan 
kunt u ook terecht bij de SNS-vestigingen in Oss 
en Heesch. Bij de banken staan kratten van de 
Voedselbank waar u van maandag 10 tot en met 
vrijdag 14 december tijdens de openingstijden een 
product voor de Voedselbank kunt achterlaten. 

Graag lang houdbare voedingsmiddelen als rijst, 
pasta, koffie, thee, houdbare melk of 
pannenkoekmeel. 

En natuurlijk staat de deur van de Voedselbank aan 
de Rossinistraat elke woensdag en donderdag open 
als u ons wil ondersteunen met een product. 
Laat ook de kerst van de cliënten extra feestelijk 
zijn. 

Henk Snijders, voedselbank Oss

Voedselbank Oss heeft u nodig

De vrijwilligers van de Voedselbank en de cliënten danken u bij voorbaat voor de steun en 
wensen u alvast prettige feestdagen. 
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De hotspot voor innovatieve geneesmiddelenontwikkeling zit gewoon hier in Oss

Pivot Park is een naam die steeds meer landelijke bekendheid ge-
niet. Niet alleen door de snelle groei van het park ,maar zeker ook 
door een aantal succesverhalen die het park inmiddels kent. Binnen 
de sector Life Sciences & Health is Pivot Park, samen met Aspen 
en MSD een belangrijke werkgever. 
Veel bedrijven die binnen de sector Life Sciences & Health 
werkzaam zijn, zijn gevestigd in de omgeving van Den Bosch, Oss 
en Nijmegen. De verwachting is dat dit er alleen maar meer gaan 
worden in de toekomst.

Inmiddels zijn er 56 bedrijven gevestigd op het park die zich alle-
maal bezig houden met het bedenken en ontwikkelen van geneesmiddelen.
Het park is 6,5 jaar geleden ontstaan doordat de Research & Development van MSD werd ingekrompen. 
Inmiddels is Pivot Park een succesvolle, groeiende campus met een hechte gemeenschap van bedrijven. 
Samen vormen zij een hoogwaardig netwerk met andere bedrijven en kennisinstituten zoals 
universiteiten en hogescholen in Nederland. Veel studenten doen hier onderzoek of komen na hun 
promotie hier werken. 

Pivot Park biedt de gevestigde ondernemers de kans om te versnellen in groei met een focus op 
geneesmiddelen innovatie, ontwikkeling en ondernemerschap. Dat doet het park door ze te faciliteren in 
allerlei zaken zoals bijvoorbeeld huisvesting, labs en allerlei andere faciliteiten. Ook zorgt Pivot Park ervoor 
dat de bedrijven zich verbonden voelen met elkaar door bijeenkomsten te organiseren waarbij 
wetenschappelijke kennis kan worden gedeeld of waar men elkaar gewoon kan ontmoeten. 

Sommige bedrijven zijn inmiddels zo groot dat ze hun droom hebben waargemaakt. Namelijk, succesvol 
een medicijn ontwikkelen waar de samenleving behoefte aan heeft. Want dat is de droom die wij op het 
sciencepark park allemaal nastreven: Geneesmiddelen bedenken en ontwikkelen die mensen beter 
kunnen maken of waardoor behandelingen draaglijker of effectiever worden. 

 Kijk voor meer informatie op www.pivotpark.com. 
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Haloween 2018

Het was weer 
gezellig griezelen!
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In oktober 2019 zal de zevende 
workshoppendag gehouden 
worden. Houd de Zuiderpost in 
de gaten.
Interesse in het geven van een 
workshop? 
Neem dan contact met ons op 
via workshops@ws-oss-zuid.nl

Commissie Workshoppendag
Leontine Jansen
Diane Nieman
Wil Panneman

Doel van Vroegsignalering en Preventie is 
mensen eerder helpen en mogelijk koppelen 
aan (schuld)hulpverlening; het vergroten van 
bekendheid  en gebruik van regelingen; 
zelfredzaamheid en weerbaarheid vergroten en 
meer effectieve samenwerking tussen 
organisaties.

Raad & Daad 
maandagavond tussen 19.30-20.30 uur in het 
Buurtcentrum Kortfoort, Floraliastraat 93 te Oss
Hier kunt u vragen stellen over:

• geld
• post
• administratie bijhouden
• regelingen en instanties

Kent u mensen in uw omgeving die hieraan 
behoefte hebben, kijk dan ook eens op 
www.eerstehulpbijschulden.nl

Deskundige Schuldhulpmaatjes staan deze 
avond klaar om mensen te helpen en, indien 
dit nodig is, kunnen zij ook een vervolgafspraak 
met een Schuldhulpmaatje regelen. 

Schuldhulpmaatje Oss heeft een inloopspreekuur Vroegsignalering en Preventie 
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Workshoppendag een gezellige dag met enthousiaste deelnemers.

Zaterdag 27 oktober 2018 werd voor de zesde keer een workshoppendag gehouden in Buurtcentrum 
Kortfoort. Een dag georganiseerd door wijkstichting Oss-Zuid.

14 workshops werden er aangeboden in een breed spectrum, van Mahjong tot Hobbyen met kranten en 
van Opruimen voor creatieve chaoten tot Een gezellig boek van jezelf. 

Van de 14 aangeboden workshops gingen er maar 5 
door. Eén van de redenen hiervoor is dat er slechts 22 
aanmeldingen waren en sommige aanmelders slechts 
één dagdeel (in plaats van 2) aanwezig konden zijn. 
Drie personen konden jammer genoeg niet worden 
ingeroosterd. Helaas ook twee afmeldingen en twee 
personen die zich wel hadden aangemeld, maar waar 
verder niets meer van werd gehoord. Dus 15 personen 
waren aanwezig. Wat weer minder deelnemers waren 
dan de voorgaande workshoppendag.

De 5 workshops die doorgingen, kenden in totaal 22 deelnemers. Maar ondanks de ‘lage’ opkomst was het 
een gezellige dag. De deelnemers waren enthousiast over de gegeven workshops. 
De workshopgevers waren nog enthousiaster. Bijna alle workshops hadden niet genoeg aan de 
beschikbare twee uur.

Ook werd er genoten van de 
eenvoudige lunch, ook door de 
deelnemers die maar één dagdeel 
aanwezig konden zijn.

De vijf workshops waren: 
-Haken; het zelf haken van een
 Cactus
-Mahjong; de beginselen van dit 
 leuke spel werden geleerd
-Je goed voelen met mindfull eten, yoga
  en meditatie; Ontdekken hoe je je beter
  kunt voelen met bewuster eten, 
  bewegen en ademhalen.
-Mandala tekenen en kleuren; Ontdekken
 dat Mandala tekenen en kleuren, naast 
 rust, ook plezier oplevert.
-Kennismaking met Zijdeschilderen; 
 Zijdeschilderen is een ontspannen en 
 uitdagende manier van schilderen.
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U ziet iemand in uw buurt die met veel 
belangstelling bij verschillende huizen naar 
binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt 
weer terug, maakt een rondje om het huis. 
Een beetje raar, maar misschien is het wel 
gewoon een schilder die een offerte wil maken? 
U voelt dat het niet klopt. 
Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want 
de politie komt  liever een keer te veel dan te 
weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken 
voorkomen. Wist u dat de politie 80% van de 
woninginbraken oplost dankzij oplettendheid 
van buren. 
Hoe herkent u een inbreker?
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen 
professioneel en georganiseerd bezig zijn, 
maar het kunnen ook jongens en meisjes uit uw 
eigen buurt zijn die inbreken. U kunt het beste 
letten op het gedrag van personen die in uw 
buurt lopen. U weet zelf wat normaal is in uw 
wijk. U weet wanneer er bekende of 
onbekende mensen langslopen. Welke routes 
normaal gesproken gereden en gefietst 
worden. 
Plekken waar het logisch is om stil te staan of 
waar je juist doorloopt. Afwijkend gedrag kan 
betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit 
is. Bel dan meteen de politie op 112. 
Wat is verdacht gedrag?
Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij 
gaan inbreken. Zij selecteren een huis, 
schatten in hoe makkelijk ze binnen kunnen 
komen en bekijken van buitenaf wat er
binnen allemaal als buit voor het grijpen ligt. 
Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen 
wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus 
lopen ze speurend rond, lopen ze meerdere 
malen dezelfde route, kijken ze bij huizen naar 
binnen, bellen ze aan, voelen ze aan deuren of 
ramen, lopen ze om huizen heen en 
verstoppen soms gereedschap of een hard 
voorwerp zoals een steen. Wist u dat het in 
sommige gevallen zelfs strafbaar is om 
voorbereidende handelingen uit te voeren? 
 
Wat kunt u zelf doen?
Let (bij uzelf of bij uw buren) op takjes tegen de 
deur, papiertjes tussen de deur of een foldertje 
dat dagenlang uit de bus blijft steken. Dat zijn 
aanwijzingen die inbrekers mogelijk 

achterlaten om te 
bepalen of iemand al 
dan niet thuis is. 
Ziet u een verdacht 
persoon, spreek hem 
dan aan. Vraag of hij de 
weg zoekt of hulp nodig 
heeft. Is degene 
Inderdaad zich aan het 
voorbereiden op een 
inbraak, dan zal die 
persoon zich mogelijk 
bedenken nu hij zich 
betrapt voelt.

Durft u dit niet, bel dan 112. U geeft door wat en 
wie u ziet en de politie kan dan dankzij uw 
melding misschien een inbraak voorkomen. 
Twijfel dus niet maar bel de politie. 
Wat wil de politie weten?
De politie gaat op zoek naar de perso(o)n(en) 
die u heeft gezien. Daarom is het belangrijk om 
op het uiterlijk te letten. Schrijf op wat u zag:
· Lengte (groter of kleiner dan uzelf)
· Postuur (dik of dun)
· Leeftijd (schatting)
· Haarkleur
· Kapsel
· Kleding (kleur en soort)
· Tas of rugzak (kleur en soort)
· Opvallende kenmerken zoals tatoeage of 
litteken
· Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en 
kenteken).    
De politie komt liever een keer voor niets 
dan een keer te weinig! 
112 bellen, waarom niet?
Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren 
iets opvallends hebben gezien. En dat ze de 
politie niet belden, omdat ze dachten dat het 
toch niets was.
U hoeft niet bang te zijn dat de politie er direct 
met sirene en zwaailicht aan komt. Degene die 
de 112-melding aanneemt, vraagt u eerst wat 
er aan de hand is. 
Hij of zij zal dan een inschatting maken of de 
situatie aanleiding 
geeft om agenten te 
sturen. 

Wat is verdacht gedrag en wanneer moet u de politie bellen.
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Heeft u nog vertrouwen in de goedheid van mensen?
Als je de krant openslaat of naar het nieuws kijkt op de TV, bekruipt mij  een soort van 
schaamte om alle negatieve dingen die op mij afkomen. Hoor ik in die maatschappij?                                                                         
Wil ik daarin horen?

Deze week had ik een hele andere beleving, die mij weer anders naar de mensen rondom mij deed kijken.
Ja, ik werd er zelfs warm van,  mee te maken dat er ook zoveel  goedheid is om ons heen. 
Maar….er wordt geen aandacht aan geschonken. HET IS GEEN NIEUWS!

Wat maakte mij zo blij en warm van binnen? De grote hoeveelheid pakjes, die bij ons werden gebracht 
om de Goede Sint en zijn roetpieten wat te helpen.

In totaal hebben wij voor 110 mensen in Oss-Zuid en de Ruwaard pakjes verzorgd. En niet alleen de leden 
van de Zonnebloem werden bedacht, maar ook de actie Kids Tasz werd goed geholpen. 

Dank aan alle goede gevers en inpaksters. Het was een waar feest dit te mogen verzorgen.
Doet u volgend jaar ook (weer) mee? 

Ineke Broers van Warmerdam,  (tel.635768)

Bellen met de politie
Spoed en melden verdacht gedrag      
112
Voor doven en slechthorenden             
0900-8112  
      
Geen spoed                                          
0900-8844
Voor doven en slechthorenden             
0900-1844

Hulp en informatie via internet
www.politie.nl
www.politiekeurmerk.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl

Net als vorig jaar willen we vlak voor kerst bij elkaar 
komen in de Jozefkerk voor een
Festival of Lessons and Carols, “Een feest van 
lezingen en liederen”. 
Een samenhangend geheel van kerstliederen voor 
koorzang en samenzang, Bijbellezingen en 
gebeden.   

In heel Nederland worden deze vieringen steeds 
meer gehouden in de kersttijd. Het samen 
zingen brengt vrede en vreugde en helpt ons voor 
te bereiden op de viering van het kerstfeest. 

Het is de tweede keer dat Lessons and Carols in 
Oss gehouden wordt. Samen met de gemeente 
van de Paaskerk en de koren van de 
Titus Brandsmaparochie hopen we op deze 
sfeervolle wijze ons te verheugen op het kerstfeest 
dat snel zal komen.   
Het is het begin van een sfeervolle en mooie 
traditie. Of we in Oss de traditie honderd jaar zullen 
volhouden zullen we nooit weten. 
Maar het begin is er!

U bent van harte welkom om dit met ons mee te 
beleven!

Jeroen Mulder en Gert Jan Koekkoek, Wijkagenten Oss-Zuid

VERTROUWEN

16 december om 16:00: Lessons and Carols in de Jozefkerk
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Ballonheer Jerry

met de Kerstman op de foto 
(foto 2017)

Natuurlijk ontbreekt de koffie, thee, chocomel en glühwein niet.  

Kom gezellig even langs! Tot ziens op 15 december!

Namens Werkgroep Kerstmarkt 2018
Ellen Bloks

KERSTMARKT 15 DECEMBER A.S. 

Op zaterdag 15 december a.s. vindt op het terrein voor het Zuidergebouw (Oude Molenstraat 17) 
de jaarlijkse kerstmarkt plaats. 

De kerstmarkt zal om 10.00 uur geopend worden door wethouder Thijs van Kessel.  

De kerstmarkt zal bestaan uit mooie, gezellige kramen met kerst- en kadogerelateerde artikelen.
 Een DJ zorgt voor sfeermuziek. 

Er kunnen kerststukjes worden gemaakt, men kan origami vouwen, 
er kan een ritje in de arrenslee worden gemaakt en 

uiteraard is ook de Kerstman aanwezig; 
Hij heeft voor alle kinderen een aardigheidje meegenomen. 

Ook is dit jaar ballonheer Jerry weer aanwezig om leuke figuren van ballonnen te maken. 

ZONNEBLOEM AFDELING OSS-ZUID

Iemand in de buurt een gezellig moment bezorgen? 
Meld je aan als vrijwilliger bij Zonnebloem Oss-Zuid en er is iemand die naar je uitkijkt. Je hoeft maar even 
tijd te maken voor een praatje, een kopje koffie, of samen eropuit en je ontmoet een blij gezicht.

Als vrijwilliger van De Zonnebloem kun je veel betekenen en je krijgt er veel voor terug.
Je bezoekt iemand die niet vlot ter been is en bezorgt hem of haar een leuke afleiding. Of je organiseert 
samen met anderen een gezellige ontmoetingsmiddag. Je bouwt een band op met elkaar. Je kunt zelf 
bepalen hoeveel je doet en op welke tijd.

In veel opzichten geeft dit werk als vrijwilliger veel voldoening. Als je denkt, dit is iets voor mij, meld je dan 
nu aan via Wim Booltink, (secretaris) T: 0412-624 171 of: w.booltink@kpnplanet.nl . 

Vraag de taakomschrijving en een afspraak om verder te praten. 
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Uitslag 
‘Hartige Taartenbakwedstrijd”

De hartige taartenbakwedstrijd, die 
gehouden werd tijdens de jaarlijkse 
fairtrademarkt in de Sint Jozefkerk
op 28 oktober heeft het volgende 
smakelijke plaatje opgeleverd.

De uitslag was als volgt:
1. Mevr. Riet Boogaerds
2. Mevr. Joke Mutsaers
3. Mevr. Gertrude van Santvoort

Het buurtfonds 
Voor meer contact met uw buren door cultuur, duurzaamheid of sport

BrabantWonen heeft een Buurtfonds. Vanuit dit fonds kunt u in uw wijk of appartementencomplex 
projecten starten die contacten met uw buren vernieuwen of versterken. Door samen een project op het 
gebied van kunst, cultuur, duurzaamheid of sport te bedenken en uit te voeren, ontstaan er vaak mooie 
ontmoetingen. Uiteraard kunt u dat niet altijd alleen en hebt u soms de hulp nodig van een kunstenaar of 
een begeleider. Geen probleem. Samen gaan we op zoek naar de gewenste ondersteuning en die betalen 
we uit het buurtfonds.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:
* het project wordt bedacht en uitgevoerd door overwegend bewoners van BrabantWonen;
* bewoners bedenken samen wat ze willen en zorgen, onder begeleiding van een professional, voor de    
  uitvoering;
* het project ligt op het gebied van kunst, cultuur, duurzaamheid of sport;
* het project draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk of het appartementencomplex.

Aanvraag
Heeft u plannen voor een buurtfondsproject, vul dan het formulier in op de website van BrabantWonen: 
https://www.brabantwonen.nl/onze-projecten/buurtcultuurfonds-brabantwonen. 

Meer informatie
Wilt u eerste meer informatie over de 
mogelijkheden van het Buurtfonds? 
Neem dan voor informatie contact op met 
Marjon Heeres, 
wijkbeheerder. 

Zij is te bereiken via telefoonnummer 
088 – 281 6091 of via
m.heeres@brabantwonen.nl. 

Foto: wandschildering in het 
appartementencomplex Azalea in 
Park Zwanenberg.
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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  
  (3e 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
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KLEINSCHALIGE NASCHOOLSE 
GASTOUDER OPVANG IN EEN 

HUISELIJKE SFEER 
Wie komt er gezellig spelen na school? 

De naschoolse opvang is met name bedoeld voor kinderen die 

naar basisschool PIUS X gaan. Kinderen worden lopend van  

school gehaald. Daarna kunnen ze lekker spelen. Bijvoorbeeld 

knutselen, spelletje spelen, bakken, make-uppen, cavia’s 

knuffelen, buiten spelen, bouwen met kapla, spelen met 

playmobil of barbies, chillen op de zitzak, etc. Bent u 

geïnteresseerd in de mogelijkheden van Mini BSO bij Daan 

thuis, dan bent u van harte welkom om eens vrijblijvend te 

komen kijken. Voor meer informatie of het maken van een 

afspraak kunt u mij altijd bellen of berichten via facebook. 

 

Maximaal 6 kinderen 
(4-12 jaar) 

 

Kinderopvangtoeslag 
mogelijk 

 

Opvang voldoet aan 
alle door de overheid 

en GGD gestelde eisen 

 

Uniek in 
kleinschaligheid 

 

Huiselijk & Gezellig 

  
MINI BSO  

BIJ DAAN THUIS 
Daniëlle  

Helfrichstraat 3 
Oss 

0614325900 
 

 www.facebook.com/ 
minibsobijdaanthuis 

 

 

   

	

	

	

	

      Disco 

,Spel, slijm 
KIDSAVOND		

VRIJDAG	25	JANUARI	2019	
Alleen voor basisschoolkinderen 

Entree:	gratis	

Unit KinderVakantieWerk             
Oss-Zuid 

    Kloosterstraat 11 
Info:	06-20010645	

Voorheen	organiseerde	Jongerensoos	The	Final	Touch	al	haar	
activiteiten	in	buurthuis	Kortfoort	

	

	
	

                                           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 

0412-795340 of 06-55363998

DUOFIETS:
Iedere wijk heeft van de gemeente een duofiets gekregen om uit te lenen aan de bewoners. 

In de vorige editie van de Zuiderpost werd gemeld dat de fiets nog niet kon worden uitgeleend, omdat enkele
praktische zaken nog niet waren geregeld (reparatie, verzekering, etc.) 

Inmiddels zijn deze zaken allemaal geregeld en kan de 
duofiets weer worden uitgeleend. 

Wilt u de fiets een dag(deel) lenen, neem dan contact op met 
André van den Boogaard. 

Hij is bereikbaar op 
telefoonnummer 
06-44 37 61 00.   
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