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Step zoekt skatebaan

Skategroep Pius X is naarstig op zoek naar een skatebaan.
Op pagina 2 leest u hier meer over.
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Redactie
Een Zuiderpost maken in Coronatijd is weer eens wat anders dan anders.
Er stonden diverse ideeën klaar om over te schrijven en aankondigingen voor evenementen waren gepland, maar
dit was allemaal niet bruikbaar.
Om te beginnen: geen Zuid aan Zee, dit jaar.
Vervolgens: geen Kerstmarkt in december.
De buurthuizen Kortfoort en het Zuidergebouw blijven nog gesloten tot 1 september.
Gelukkig steppen de stuntsteppers van de Pius X school gewoon door en zijn zij op zoek naar een plek in Oss-Zuid.
Hebben we eikenprocessierupsen bij de vleet in Oss-Zuid. En naast natuur en mooie straten: een kikkerkoning.
Wellicht is nu de tijd om, met het mooie zomerweer, eropuit te trekken met de Duo-fiets. Op de achterkant staat vermeld
hoe je deze kunt huren.
De wijkraad Oss-Zuid heeft ook geen vergaderingen gehad en zaken die aandacht vroegen, zijn digitaal behandeld.
Intussen is er een nieuw wijkraadslid bijgekomen: Ardwin Lantain, Ardwin stelt zich hieronder kort voor.
We blijven handen wassen, mondkapjes dragen en afstand houden en hopen er het beste van.
Een prettig leesuurtje met de Zuiderpost toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Nancy Jongsma

Wijkraad Oss-Zuid in beeld

Nancy Jongsma, Henny Dekker, Jacqueline Eekels, Koos Keen, Ellen Bloks, Ardwin Lantain

Nieuw Wijkraadslid: Ardwin Lantain.
Sinds september vorig jaar maak ik deel uit van onze wijkraad Oss-Zuid. Een leuke groep enthousiaste burgers
met hart voor onze wijkzaken. Het jaar 2020 hebben we in het teken van zwerfvuilbestrijding staan en dat spreekt
mij aan. Ik heb mij altijd ingezet voor wat de "publieke zaak" heet en nu ik gepensioneerd ben, kan ik daar in de
wijkraad gewoon mee doorgaan.
Met vriendelijke groet,
Ardwin Lantain
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Step zoekt skatebaan
Je ziet ze nu overal; de stuntsteppen zijn razend populair. Maar niet alleen de stuntsteppers uit de wijk
zoeken een goede plek om hun sport uit te oefenen. Ook de skateboarders, BMX-stuntfietsers en de
skaters willen dan graag meedoen.
We spreken af bij de Pius X school met Mel, Rivano,
Noa, Sem, Binck, Stan, Milan, Mats, Luca, Dana en
Aafke. Ze hebben rond Hemelvaart al een brief voor de
burgemeester bij de balie van het gemeentehuis in Oss
achtergelaten. Met de noodkreet dat er te weinig ruimte
is voor kinderen die graag een skatebaan willen
gebruiken.
Binck: “In onze wijk is geen skatebaan. Dus moeten we
op de step helemaal naar de skatebaan bij de Kuipers
Rietbergstraat in de Horzak. De meeste van ons mogen
niet eens zo ver van huis!” Het zou geweldig zijn als er
in Oss-Zuid ook een goede skatebaan zou zijn, beamen
de andere stuntsteppers. Stan: “Er is ruimte bij de
Nieuwe Hescheweg, bij de Kastanjelaan (oude
knikkerbaan) of bij Top Oss (Nelson Mandela
Boulevard)”.
De grote droom is een overdekte skatebaan, zoals in
Eindhoven. Staat de Kapel bij het ziekenhuis niet leeg
en ongebruikt?
“Is het niet gevaarlijk om zo in een betonnen baan te
stunten?” vraag ik. Binck zegt dat dat wel meevalt, “er
gebeuren weinig ongelukken en soms heb je een schaafwond”.
De jongeren dromen van een mooie skatebaan in een
Pool (droge betonnen kuil) met glooiende randen, een
halfpipe en een rail. De termen grinden, curbs en ramp
komen voorbij.

We hebben het hier over een jeugdcultuur waarvan de
deelnemers dringend op zoek zijn naar een plekje om
lekker buiten bezig te zijn. Om elkaar op een sportieve
manier te ontmoeten.
Wij roepen alle skaters, skeelers en stuntsteppers uit
Oss-Zuid op om aan ons door te geven of ze mee
willen doen om de behoefte aan een skatebaan te peilen.
Daarna gaan we dit heel duidelijk onder de aandacht
brengen bij het gemeentebestuur.

De wijkraad Oss-Zuid wil dus graag de wensen
omtrent een skatebaan inventariseren.
Om daarna samen met de skaters een plan op te
stellen en te kijken wat haalbaar is.
Reacties naar:
zuiderpostoss@gmail.com
Henny Dekker
Foto’s Henny Dekker
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Foto: periodiek ‘Tussentijds’ van ‘De Werkende Mens’. 2005

BOZ

Oss-Zuid kent veel bijzondere objecten.
Deze keer gaat het over karakteristieke huisjes op de Hescheweg, die inmiddels verdwenen zijn.
Een bijdrage van Henk Buijks.
Vijftien jaar geleden was ik werkzaam als streekarchivaris in Noordoost-Brabant en tevens lid van de Osse
Monumentencommissie. Als inwoner van Heesch fietste ik vrijwel dagelijks van Heesch naar Oss en terug, en dan
passeerde ik steevast het pandje Hescheweg 111.
In het periodiek ‘Tussentijds’ van ‘De Werkende Mens’ schreef ik er in 2005 een artikeltje over, omdat het pandje
mogelijk op korte termijn gesloopt zou worden.
Momenteel ben ik met pensioen, maar minstens enkele keren per week fiets ik dezelfde route als in 2005.
Al die vijftien jaar stond ‘Hescheweg 111’ er nog….tot de eerste week van mei 2020.
Huisnummer 111 bleek veranderd te zijn in een grote hoop stenen, afgezet met rood-wit lint.
Bijna een‘crime-scene’! En ik realiseerde me dat mijn luwteplekje bij westerstorm voorgoed tot het verleden
behoorde. Maar dankzij de redactie van uw wijkblad mag ik mijn herinneringen aan het karakteristieke
arbeidershuisje met u delen!
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WINDVANGER AAN DE HESCHEWEG…..NOG WEL!

Een wat oneerbiedige titel bij een zo eerbiedwaardig
huisje! Toch is de bedoeling goed. Lees maar verder.
Met vele anderen maak ik regelmatig gebruik van de
nieuwe snelle fietsroute Heesch-Oss v.v. Onderweg
houdt de westenwind het spannend, vooral wanneer
het ook nog regent. Slechts waar de bebouwing aan de
westkant van het fietspad vlakbij is, herademt de fietser,
want dan trapt hij even de luwte in.
Het huis Hescheweg 111 is zo’n punt waar ik dan naar
uitkijk. Het is gebouwd in een periode dat de rooilijn
vlak tegen de huidige weg aan lag, waarschijnlijk in het
laatste kwart van de negentiende eeuw. Binnenkort
is het er niet meer, want de tegenwoordige eigenaar
bouwt een nieuw onderkomen erachter.
Wanneer dit huis klaar is, gaat er weer een stukje oud
Oss tegen de vlakte. Als fietser ben ik dan vrijwel al
mijn luwteplekjes kwijt!
Het huisje bood oorspronkelijk onderdak aan twee
arbeidersgezinnen; het is een “2 onder 1 kap”.
Ooit telde Oss er tientallen – nu zijn ze bijna allemaal
verdwenen.

Ofschoon dit huis ook omstreeks 1900 tot de
kwalitatief laagste categorie Osse woningen
behoorde, laat de voorgevel toch enige versieringen
zien: de muizentandjes boven in de gevel en niet te
vergeten de prachtige sierankers.
Ambachtelijkheid en trots op een mooi stukje werk zijn
van alle tijden en mochten ook in een arbeiderswoning
anno 1880 aan de dag treden!
Gelukkig is mijn boodschap ook positief. De Afdeling
Monumentenzorg en de Monumentencommissie van
de gemeente Oss zijn druk bezig met een selectie van
panden en straatbeelden die nog niet op de lijst staan
van rijks- en gemeentelijke monumenten.
Voorkomen moet worden dat pas tijdens of na een
sloop blijkt dat er weer iets authentieks verdwijnt wat
had moeten blijven.
Alle heisa rondom het pand Peperstraat 12 is dus ook
in dat opzicht niet voor niets geweest!
11 mei 2005
Henk Buijks

foto: Henny Dekker
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Oproep:
Wie herinnert zich nog de Windhondenrenbaan
Oss-Zuid
Bron: Osse WindhondenRenVereniging ’t Haasje
door Ellen Bloks

Van 1964 (officiële datum oprichting van de vereniging) tot 1979 is in Oss-Zuid een windhondenrenbaan geweest.
De renbaan, de “Germanenbaan”, gelegen aan de Docfalaan, werd in eerste instantie alleen gebruikt voor
trainingen. Op 23 mei 1968 werd op de baan een demonstratie-ren gegeven en in 1973 volgde de allereerste
nationale ren, welke daarna jaarlijks plaatsvond.
Aangezien er geen stroom, water en kantine bij de renbaan waren, heeft de gemeente er een afzetting gemaakt, een
toiletwagen geplaatst en duizenden liters water beschikbaar gesteld.
In 1979 verhuisde de vereniging naar een nieuwe renbaan in Sportpark Rusheuvel te Oss. Deze baan werd in 1980
goedgekeurd voor het houden van internationale rennen en vanaf die tijd werden jaarlijks twee internationale
rennen georganiseerd.
In het jaar 2002 werd door de gemeente besloten het huurcontract niet meer te verlengen. Voor de vereniging was
geen plaats meer in Oss.
Heeft u meer informatie of foto’s over de Germanenbaan, neem dan contact op met de redactie.
Wij horen uw verhalen graag!
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Voor het voetlicht: Heleen van der Sanden
door Jolanda van Turnhout

Kennismaking met Heleen van der Sanden, uitgever van kwartaalblad Genoeg.
“Ik zou wel elke maand een dubbeldikke uitgave kunnen vullen met inspirerende verhalen, maar
wanneer is het genoeg?”
Een boeiend en leuk gesprek in de achtertuin
van Heleen van der Sanden over zonne-energie
en het opvangen van water volgt, als ik haar
ontmoet voor een interview om magazine
Genoeg onder de aandacht te brengen. Dit
magazine verschijnt elk kwartaal en staat vol
ideeën, inspiratie en informatie gericht op
duurzaam leven en meer doen met minder.
“Er is genoeg voor iedereen!” lacht Heleen.
Drijfveer en inspiratie:
In 2006 nam Heleen uitgeverij Genoeg over.
Magazine Genoeg werd toen slechts door een
klein publiek gelezen. Haar idee was het
tijdschrift om te vormen, en zo op een vrolijke
en positieve manier inspiratie voor een
eenvoudiger en duurzamer leven te bieden aan
een breed publiek.
Dat is aardig aan het lukken:
“Genoeg biedt praktische informatie en ook
inspiratie voor een duurzame leefstijl. Dat hangt
met veel zaken samen: zoals grip op je geld,
nieuwe inzichten op het gebied van economie en
duurzaamheid in de samenleving. En hoe kom je
erachter wat voor jou persoonlijk voldoende is:
wanneer heb je niet te veel en niet te
weinig, maar precies wat je nodig hebt?
In Genoeg probeer ik dat, samen met mijn
redactieteam, te laten zien. Ons doel is om de
lezer te inspireren met direct uitvoerbare stappen

Foto: Heleen van der Sanden

foto: Roos van der Sanden

en met verhalen van anderen, die vertellen hoe zij hun ‘leven
met genoeg’ vorm geven.”
Kracht van Genoeg:
Heleen: “Onze missie is geslaagd als onze lezers in actie
komen en denken: ‘Hé, dat is interessant, dat ga ik ook eens
proberen.’ Genoeg wil een bron van inspiratie en herkenning
zijn zonder met een vermanend vingertje te wijzen naar wat
er misschien nog niet goed gaat. Grote veranderingen bereik
je met kleine stapjes.”
Redactieadres: Uitgeverij Genoeg, Ridderstraat 56,
5342 AL OSS, tel. 0412-691782.
Prijs €25,95/jaar voor 4 nummers.
• Abonnementen@genoeg.nl
Speciaal aanbod voor lezers van Zuiderpost:
ontvang gratis 2 x Genoeg ter kennismaking
•
Ga naar Abonnementen@genoeg.nl en bestel een
proefabonnement met actiecode ZUINIG.
Dit proefabonnement eindigt automatisch. Je betaalt alleen
een bijdrage in de verzendkosten (€ 5,95).
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Oss-Zuid, andere tijden
wat is allemaal weg?

De oproep voor weetjes over verdwenen wielerbanen, winkels of bedrijven in Oss-Zuid heeft een aantal
heel leuke reacties opgeleverd.We gaan er graag mee aan de slag.

De Floraliastraat
Net na de eerste wereldoorlog heette het zandpad dat nu de Floraliastraat is: ‘de Erkerstraat” . Waarom? Omdat
er in die straat een huis met een erker stond. Foto 1.
In april 1920 werd er door een aantal mensen de middenstandswoningbouwvereniging ‘Ons Voordeel” opgericht.
Hun doel was aan het zandpad kwalitatief goede woningen te bouwen.
Het was een club die voortvarend te werk ging, reglementen opstelde, zowel huishoudelijk als voor huur. Hiermee
werd veel vertrouwen gewekt en kwamen er veel geïnteresseerden op af. Veel mensen werden teleurgesteld. Er
werden 2 drempels opgeworpen. De huurprijs van de te bouwen woningen werd gekoppeld aan het inkomen van
de toekomstige bewoner. De huurder moest een inkomen hebben van tenminste tien maal de minimale huurprijs
van fl. 25,00 per maand. En wie meer verdiende, betaalde een hogere huur.
Vervolgens werden de toekomstige bewoners door een ballotage commissie kritisch beoordeeld. Dit duurde voort
tot 1979.
Niet een arm buurtje dus. En dat trok ongetwijfeld ook veel winkels aan. Die zaten er dan ook. Gelukkig
hadden diverse bewoners het boekje ‘Floraliastraat 1921-1998’ . Dit boekje is uitgegeven vanwege het
10e jaarlijkse straatfeest op 19 september 1998 en daar stond keurig een hele rits winkels van vroeger opgesomd.
Dit heb ik overgenomen en hier en daar wat aangevuld met herinneringen van oud-bewoners.
De nummeringen van de winkels stonden erbij. Dus ik ben zo vrij geweest om deze ook over te nemen.
24: kapper Smits, herenkapsalon.
37: Groentezaak Van Ochten, later groenteboer Zondag.
38: Tabaks- en snoepzaak Van Orsouw. foto2. Hier kon je twee lotjes toffees krijgen voor 1 cent. Later vestigde
zich hier seksshop The Cosy Corner, natuurwinkel Willy Wortel en de Turkse Videotheek Tarimer. Voor de
tabaks-snoepzaak heette het daar ’t Peultje.
Hiernaast links of rechts heeft ook nog de dameskapsalon van Nellie Paal gezeten.
40: Kruidenier Poelen, later designglashandel Ron van Happen en nog later Neerlandia-parket. Hier werkte Bossche Nellie. Een vrouw met een heel groot hart en een grote betrokkenheid bij de klanten. Jan van Haren vertelde
vol enthousiasme over hoe zijn moeder nooit te beroerd was om ‘op de pof ’ te leveren en altijd behulpzaam was
bij het zoeken naar huishoudelijke benodigdheden, variërend van wasmachines tot meubelen.
42:Fournituren-en lingeriewinkel Van Niftrik, twee gezusters
63: Evangelisatiezaal van de protestantse gemeente, later Joodse kleuterschool. De woorden Eben Haezer staan
nog steeds boven de deur. Hierin was ook nog het Rode Kruis gevestigd. foto 3.
64: Sigaren- en sigarettenwinkel van Dousi, later Jamin en daarna de slijterij van de heer Van Dijk.
73: slagerij Wim Ceelen, een winkel die ook van vader op zoon overging.foto 4.
75: Café Asselbergs, later café van Dijk, weer later Cafe Kolibri
76: De EDAH, later parketwinkel Neerlandia
78: Café Megens. De eerste straatfeesten na de oorlog zouden hier gehouden zijn
79: Bakkerij Van Gent, hierna vestigde zich hier een winkel in medicinale stenen. En zij zijn later weer vertrokken
naar België.
81: schildersbedrijf Van Kessel.
83: bakkerij Wim Verbruggen, later een zuivelwinkel Van Oirschot.
Schoenmakerij Van der Biezen , Floraliastraat nummer ?.Foto 6.
Reclamestudio van Meester Ad de Vos, tekenleraar op de MULO, foto 7
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Foto’s waren er wel te vinden, maar minder dan gehoopt.
Hartelijk dank aan Mevr. Bloks, die jaren bij de Edah in de winkel stond, Jan van Haaren, Chris Perreijn, website
wordpress , Nico Morsing en Thea ter Borg voor het ter beschikking stellen van het boekje Floraliastraat 19211998. Tevens veel dank aan de schrijvers van dit boekje; geen van heb heb ik toestemming kunnen vragen om het
te gebruiken.
foto’s : Stadsarchief Oss, Paul van der Werff (2,4,5,6,8), Daan Scholte (3) en onbekend (1,7)
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Natuur in Oss-Zuid
tekst en foto’s ; Henny Dekker

Onder de hemelboom
De stadstuin “Onder de hemelboom” is nu al uitgegroeid tot een pareltje voor de wijk.
In de Chrysantstraat, naast de fietsstraat, is een hondenpoepveldje door vrijwilligers uit de buurt met succes
omgevormd tot een prachtige tuin.

Stadstuin
10

Havikskruid
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vroeg Havikskruid

Zeldzame muurflora
De witte huizen in de Floraliastraat zijn nu zo'n 90 jaar oud. In de voegen van de tuinmuurtjes voor de huizen
groeien twee zeldzame planten. Het vroeg havikskruid en de steenbreekvaren. Ondanks zijn naam veroorzaakt
het varentje geen enkele schade aan de tuinmuurtjes.

Steenbreekvaren
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Wet Arbeidsmarkt in Balans: de gevolgen voor
nul-urencontracten
Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans
van kracht. Deze wet geeft oproepkrachten meer
zekerheid. De belangrijkste veranderingen voor
oproepkrachten met een nul-urencontract zijn:
-Uw werkgever dient u minimaal 4 dagen voordat u
moet komen werken op te roepen. Bent u
opgeroepen, maar annuleert uw werkgever de
oproep? Dan is uw werkgever u het loon
verschuldigd dat u met de oproep verdiend zou
hebben. Deze termijn van 4 dagen kan wel bij cao
verkort worden tot 24 uur.
-Als u 12 maanden als oproepkracht heeft gewerkt,
moet uw werkgever u een nieuw contract aanbieden
met een vast aantal uren.
Het Coronavirus en nul-urencontracten
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geldt ook voor werknemers
met een nul-urencontract. Als uw werkgever aan
de voorwaarden van de regeling voldoet, kan hij in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming in uw
loonkosten.
Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen
of heeft u andere juridische vragen, maak dan gerust
een afspraak voor een van onze telefonische spreekuren. Het telefonisch spreekuur vervangt tijdelijk het
fysieke spreekuur.
Via onze website
www.rechtswinkeloss.nl/afspraakformulier kan een
afspraak worden gemaakt. Daarnaast kunt u onze
Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van
Rechtswinkel Oss.
Deze column is
geschreven door Daan Sax
van der Weijden. Daan is
student Europees recht aan
de Radboud Universiteit.
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Wie zijn we?
Stichting Door &Voor is een zelfstandige stichting
die zich inzet ‘door en voor’ mensen die te maken
hebben met een psychische kwetsbaarheid. Met als
doel werken aan herstel, het (her)pakken van de eigen
regie, maatschappelijke draagvlak creëren.
Ons team bestaat uit Cassy, Anya en Patricia. Door &
Voor is sinds 2013 actief in Oss.
Wat doen we zoal?
Coaching, individueel of in een groep (zelfhulpgroep). Wij geven cursussen en voorlichting (bv over
stigma). En natuurlijk doen we aan belangenbehartiging.
Wij doen dat kosteloos, voor alle burgers van de gemeente Oss. Een verwijzing is niet nodig.
Waarom Door & Voor?
“Wij geloven in de mogelijkheden en talenten van
mensen. Iedereen heeft het recht om eigen keuzes te
maken. Wij bieden mensen de mogelijkheid om zich
te ontwikkelen, zodat zij weer vertrouwen in zichzelf
krijgen”
Hoe kun je ons bereiken?
- Bellen of whatsapp 06 47138175
- Mail: oss@doorenvoor.nl
- Inloop (na Corona)
Talentcentrum, Linkensweg 1b Oss
- Inloop ( na Corona)
Ons Huis van de Wijk, Coornhertstraat 3 Oss
Meer informatie?
- Facebook doorenvooross
- Website www.doorenvoor.nl
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De Kikkerkoning
door Henny Dekker

De kikkerkoning woont gewoon bij ons in de wijk.
Nummer één in de beroemde verzameling sprookjes van de gebroeders
Grimm is het verhaal van de kikkerkoning. Sprookjes lijken simpele
verhaaltjes, maar kennen altijd een diepere laag met onderwerpen als hoogmoed, of juist bescheidheid, hebzucht, vriendschap en trouw. Een geheel
eigentijdse versie van dit oude verhaal wordt vertolkt door poppenspeler
Jan Roosenboom.
“Als kind kreeg ik van mijn vader een echte poppenkast. Met een luide bel
werd de nieuwe voorstelling aangekondigd en vermaakte ik mijn vriendjes
met een voorstelling in het gangetje tussen de huizen”.
Jan heeft in zijn drukke leven veel gedaan en bereikt. Met name in het werk
met mensen met een licht verstandelijke beperking of met
gedragsproblemen.
Maar als rode draad door zijn leven loopt zijn passie voor de poppenkast.
Dat moest zo zijn, zelfs zijn naam Roosenboom heeft wel iets weg van
Ronzebons, het oude woord voor poppenkast.
Nog steeds treedt hij met zijn poppentheater Ronzebons graag op voor het
meest dankbare publiek ter wereld: kinderen.
Kinderen zijn eerlijk, vol fantasie en reageren direct. Maar ze kunnen soms
ook heel tactisch vertellen wat er niet helemaal goed gaat. “Ik denk dat dit
verhaal voor mijn broertje iets te eng is,” vertelde een klein meisje na een
try-out.

Deze voorstelling is nu gelukkig online te
volgen op
https://www.412tv.nl/kikkerkoning
Met daarin het prachtige
Kikkerkoninglied, gezongen door Jan en
begeleid door gitarist Paul Verschuur.
Poppenheater Ronzebons heeft het
avontuur van de Kikkerkoning nu
opgetekend in een prachtig prentenboek.
Voor slechts € 5,00 kunt u dit voorleesboek
bestellen door een mail te sturen naar
ronzebons@online.nl.
De bezorgkosten voor Oss zijn gratis.
De Kikkerkoning is geschreven door Jan
Roosenboom, illustraties zijn van Roy
Thijssen, ontwerp samen met Petro Lai. En
de handpoppen worden gemaakt door de
vrouw van Jan, Els Roosenboom.
Beroemd is het schattige Ronzebons Osje.
De illustraties bij dit artikel zijn aangeleverd
door Poppentheater Ronzebons.

Jan improviseert tijdens de basis vertelling elke keer op de reacties van het
jonge publiek, elke voorstelling is weer iets anders. Door het
coronavirus kan er in het vaste theater voorlopig niet worden opgetreden.
Met elke voorstelling komen niet alleen de kinderen, ze nemen ook vaak hun
ouders en hun opa's en oma's mee.
Jan vertelt in de voorstelling de spannende avonturen van de Kikkerkoning
met zijn vriendje Pippi de
Muis. En van de ondeugende mijnheer de Raaf
die steeds maar weer de
plannen van de Kikkerkoning in de war stuurt.
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Natuur in Oss-Zuid
De eikenprocessierups
door Henny Dekker

Onze wijk kent veel bijzondere dieren en planten. De eikenprocessierups is vooral bijzonder irritant door de
brandharen die de rups met zich meedraagt. Die veroorzaken klachten als ernstige jeuk en bultjes op de huid.
Vorig jaar leek wel iedere eik de rupsen te herbergen. De klachten waren er alom, de bestrijding van de rups kon niet
meer overal in de hand worden gehouden. Gelukkig lijkt de plaag dit jaar erg mee te vallen.
14
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De rups van de eikenprocessievlinder is een inheems insect. Het zuiden van Nederland lag op de noordgrens
van het natuurlijke verspreidingsgebied. De eerst zeldzame rups werd steeds algemener en vormt nu om de
ongeveer tien jaar een plaag. Door het opwarmen van het klimaat gaat het steeds beter met de
eikenprocessievlinder.
De eikenprocessievlinder zet in augustus een flink pakket met eieren af, die eind april uitkomen. De rupsjes
beginnen al snel van het eikenblad te eten. De inlandse eik, in Oss is dat in de meeste gevallen de zomereik, is de
waardplant. De bladeren van de Amerikaanse eik en de moeraseik worden in de regel niet door de rupsen
gegeten. Van al dat eikenloof groeien de rupsjes uit hun velletje en tijdens hun bestaan vervellen ze vijf of zes
keer.
Vooral na de vierde en vijfde vervelling heeft de rups in borstels brandharen zitten. Gemene haren met
weerhaakjes, vooral bedoeld on de natuurlijke vijanden te lijf te gaan. Van het midden van mei tot begin juli zijn
er de meeste klachten.
Overdag kruipen de rupsen gezellig bij elkaar in spinselnesten. ‘s Nachts gaan ze in processie eropuit om zich vol
te vreten. Eenmaal volgroeid verpoppen de rupsen zich in een cocon. Vanaf eind juli vliegen de eerste
nachtvlinders uit.
Van ei tot vlinder heeft de eikenprocessierups veel natuurlijke vijanden. Sluipwespen, gewone wespen, roofkevers,
vogels en vleermuizen. In een situatie met veel biodiversiteit zal er niet snel een plaag uitbreken. Door
kruidenrijke bermen en het stimuleren van nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen kan de stand van
natuurlijke vijanden verbeterd worden.
In een stedelijke omgeving is zo'n natuurlijk evenwicht ver te zoeken, dus worden de rupsen bestreden. Bij veel
klachten moeten er prioriteiten worden gesteld. Bomen bij scholen, fietspaden en drukbezochte parken zijn dan
het eerste aan de beurt.
Ziet u een nest met eikenprocessierupsen, dan kunt u dit melden bij de gemeente; www.oss.nl/melding
De gemeente kiest voor het bestrijden van de rups door het wegzuigen van de nesten.

Wegzuigen, hoog in de boom. foto Nancy Jongsma

foto Kenniscentrum Processierups.
15

Zuiderpost Zomer 2020

ONS WELZIJN: Actie in Zuid.
20 mei kon u de werkers van het Sociaal team Oss-Zuid op meerdere plekken tegenkomen in de wijk. Wij gaven
hier aan de langslopende mensen een zakje met daarin enkele stroopwafels geschonken door Daelmans (ook in
onze wijk), een kleurplaat, een burenkaart en een kortingsactie van de winkeliers van de Industrielaan
en informatie over ONS welzijn. Het leek ons goed om te laten zien dat ONS welzijn er is voor u, ook in deze
coronatijd.
Dit gaan we mogelijk nog in een of meerdere straten in Zuid doen. Maar weet dat u altijd ons kan bellen met uw
vragen en/of opmerkingen en suggesties voor
uzelf en voor de wijk.
Als u hulp nodig heeft, een vrijwilliger zoekt,
maar ook als u vrijwilliger wilt worden om zelf
anderen te helpen.
U kunt zich aanmelden bij Toegang 14 0412
keuze 1. Maar als u iemand van het team OssZuid snel een vraag wilt stellen, dan kunt u ook
rechtstreeks bellen met één van de leden van het
Sociaal team.
Leontine Jansen, tel 06-14342859 (zie foto).
Foto Ons Welzijn

30 minutes workout

Speciaal voor Vrouwen
Kom langs voor een gratis proefles
Trudy van der Graaff
Sport- en Voedingsadvies
EMMALAAN 38 Oss
0412-795340ofof06-55363998
06-55363998
Telefoon 0415-795340
Email: trudyvandergraaff@gmail.com

www.hartforher.nl

Lukt het even niet om boodschappen te doen?
Voel je je wel eens angstig of eenzaam?
Heeft u hulp nodig bij dagelijks eten koken?
Heb je onlangs afscheid moeten nemen van iemand?
Slaap je slecht?

KORTOM, KUN JE EEN HELPENDE HAND
OF LUISTEREND OOR GEBRUIKEN?
Neem contact op met ONS welzijn, onze medewerkers,
vrijwilligers en actieve burgers staan graag voor u klaar!
www.ons-welzijn.nl
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088 374 25 25

Emmalaan 51 – 5342GP Oss
0412 632168 – mobiel 06 21638218
info@johnvandenboogaard.nl
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SCHULDHULPMAATJE OSS
- Je staat er niet alleen voor:
- Als je niet meer rondkomt met je inkomen…
- Als je de weg niet meer weet in regelingen
en instanties….
- Als je ten einde raad bent….
- Als je bang bent voor de toekomst…
- Als je wakker ligt van de schulden….
- Als de rekeningen zich opstapelen…
- Dan is er een MAATJE dat je helpt.

Vanwege de RIVM maatregelen rondom
het corona virus, is er nu nog even GEEN
inloopspreekuur.
stuur een email naar:
schuldhulpmaatjeoss@gmail.com
Wij nemen dan z.s.m. contact met je op.

Kom je ook over de drempel!!..
17
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Weekkalender KBO
het Zuiderlicht
Maandag
9:00 - 9:45
10:00 - 10:45
9:30 - 11:30
13:00 - 17:00
Dinsdag
13:00 - 17:00
Woensdag
13:00 - 17:00
13:30 - 14:30
14:45 - 15:45
Donderdag
13:00 - 17:00
Vrijdag
13:00 - 17:00
13:30 - 14:30
14:45 - 15:45

I

Gymclub
Gymclub
Computerhulp
Biljarten
Bridge

d

t
e
m

:

a
n
o
r

Co

s
e
g
Voorzitter:		
is
u
Penningmeester:
th

r

Maria Wegh
Ton Bookelaar
Secretaris:		
Mieke van der
			Putten

u
u
b

Voor computerles of hulp bij
problemen met computer, tablet of
telefoon kunt u contact opnemen met:
Robbert van de Weerdhof, tel: 646469

Biljarten, Kaarten
De Computerstek
De Computerstek

n
a
b
r

e
v
n

n
e
t
lo

Dagelijks bestuur
KBO het Zuiderlicht:

Biljarten, Kaarten, Sjoelen
Koersbal
De Computerstek
De Computerstek

Gym op maat!
Zuidergebouw
Elke maandag 10.30 uur

n
e
t
lo

Deze gymgroep staat onder leiding van een deskundige Meer Bewegen voor Ouderen docent.
Op een verantwoorde wijze is er aandacht voor alle vormen van bewegen.
Er wordt gestart met een warming-up, gevolgd door conditie oefeningen vanaf de stoel.

u

h
urt

s

e
g
is

Het gaat niet alleen om de bewegingen, ook het sociale contact is van groot belang!
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie/thee.

a

u
b
:

n
o
r
o

Bent u nieuwsgierig en benieuwd of dit een activiteit is die bij u past? Kom dan vrijblijvend een keer
meedoen. We heten u van harte welkom!

tC
e
m € 40,00 per half jaar.
De deelnamekosten bedragen
d
n
a
b
Voor meer r
informatie kunt u ook contact opnemen met
e
v
Ine van Liempd 06 83 22 89 92 of
In van der Putten 06 52 47 96 30.
Mieke
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Wijkagenda van Buurtcentrum Kortfoort
Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat),
5342BH Oss,
Tel. 636310
www.buurthuiskortfoort.nl
Bestuurssamensteling:
Voorzitter: Sylvia Boerboom
Secretaris: Jolien Panneman
Penningmeester: Ron Klokgieters
Bestuurslid: Theo van de Steen.
Beheerder: vacature

e

v
In

d

n
a
b
r

Tijd 19.00-22.30

t
e
m

C

is

u
rth

u

u
:b

a

n
o
r
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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
		
(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

n
e
t
lo

s
e
g

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

Deze wijkkrant is een periodieke uitgave van Wijkstichting Oss-Zuid in samenwerking met de
Wijkraad Oss-Zuid
Redactionele richtlijnen:
Redactie: Ellen Bloks, Jolanda van Turnhout,
Henny Dekker, Nancy Jongsma
Berichten van lezers, instellingen, verenigingen
e-mail: zuiderpostoss@gmail.com
die betrekking hebben op of van belang zijn voor
Oss-Zuid en haar bewoners zijn welkom.
Foto’s en teksten: aangeleverd door auteurs en organi- De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden berichten te redigeren
saties en uit fotoarchief van wijkactiviteiten.
en eventueel in te korten.
Druk: Drukkerij Kluytmans, Oss
De redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen
De volgende Zuiderpost verschijnt in de herfst van
voor de inhoud van door derden aangeleverde berich2020.
ten.
Kopijsluiting: 7 september 2020
Bezorging:
Zuiderpost niet ontvangen?
Voor informatie over advertentie afmetingen en tarie- tel:06-54226327 (Ellen) of mail:
zuiderpostoss@gmail.com
ven:
mail: zuiderpostoss@gmail.com
De Zuiderpost wordt ook digitaal beschikbaar
gesteld via de website van Wijkstichting Oss-Zuid.
19

Zuiderpost Zomer 2020

DUOFIETS
SAMEN GEZELLIG OP PAD
Wat is een duofiets? Een duofiets is een speciaal soort fiets waar je met meer dan één persoon op kan zitten. Het
is een populair vervoermiddel voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen maar er toch op uit willen.
Ook fietsen met een familielid, vriend(-in) of vrijwilliger is met deze tweezits-fiets mogelijk.
Op een duofiets zit de bestuurder links, deze let op het verkeer en bedient en bestuurt de fiets. De duofiets is
uitgerust met trapondersteuning. Hierdoor kunnen langere afstanden afgelegd worden en blijft het fietsen voor de
begeleider ook makkelijker als de bijrijder niet of beperkt mee kan fietsen of als er andere omstandigheden zijn.
Uitleen: Iedere wijk heeft van de gemeente een duofiets gekregen om uit te lenen aan de bewoners.
Wilt u de fiets een dag(deel) lenen, neem dan contact op met de heer André van den Boogaard.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 44 37 61 00. De uitleen is gratis.
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