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ZUIDERPOST
wijkkrant van oss-zuid
Waterlelie
Zo'n 100 jaar geleden lag er ten zuiden van waar nu de Julianasingel loopt, een
open hei met wat kleine akkertjes; de heide van Oss. In de crisisjaren werd deze
Osse Hei in het kader van de werkverschaffing beplant met vooral naaldbomen.
Ook werden er drie vijvers met de hand uitgegraven. Aan de hand van hun
vorm werden ze de Kersenvijver, de Appelvijver en de Perenvijver genoemd.
De grootste vijver is de Perenvijver. Daar bloeien nu heel idyllisch
roze waterlelies.
De in het wild voorkomende waterlelie is onze grootste bloem, maar altijd wit
van kleur.
Deze waterlelies zijn al een aantal jaren terug door een vijverliefhebber met
succes uitgezet in de Perenvijver.

De herfst komt eraan.
In dit nummer:
* wijkagent in Oss-Zuid
* Egeltjes
* Kindervakantieweek
* en nog meer.
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Redactie
Jammer, over de windhondenrenbaan is niet veel nieuws naar boven gekomen. Het is ook al zo lang geleden dat
deze baan in Oss-Zuid lag.
Gelukkig hebben we nog meer mooie pareltjes hier in het Zuiden. Bijvoorbeeld het UnoxWinkeltje. Daar horen
we graag nog wat persoonlijke verhalen over. Er zullen vast wel een heleboel mensen blikken eten gekocht
hebben en misschien niet geweten hebben wat erin zat. Want...zonder etiket. Iemand nog een mooi verhaal?
We horen het graag. Reacties naar: zuiderpostoss@gmail.com of bel naar Ellen: 06-54226327.
Inmiddels hebben we een wijkagent minder in Oss-Zuid. Jeroen Mulder is overgeplaatst naar het centrum van
Oss.
De wijkraad Oss-Zuid bedankt Jeroen heel hartelijk voor zijn inzet in onze wijk. Heel veel succes met je verdere
loopbaan, Jeroen. Gert-Jan Koekkoek is gebleven en stelt zich voor op bladzijde 3.
We blijven handen wassen, mondkapjes dragen en afstand houden en hopen er het beste van wat betreft Corona.
Een prettig leesuurtje met de Zuiderpost toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Namens Ellen, Jolanda en Henny
Nancy Jongsma

Welkom voor een kop koffie in de kerk
De coronatijd duurt wel erg lang.
Verveling slaat toe.
Nu de scholen weer beginnen
wordt het wat stiller om ons heen.
“Je ziet bijna geen mens meer”.
De St. Jozefkerk staat in de wijk waarin u woont.
Iedere morgen van maandag tot en met donderdag rond 10.00 uur
wordt er koffie geschonken voor iedereen die binnenkomt.
“ Koffie in de kerk. Maar ik ben niet gelovig!”
“ Ook als je niet katholiek bent, kun je van koffie houden!”
Iedereen is welkom om elkaar te ontmoeten
en gezellig even bij te praten.
De kerk wil er ook zijn voor de buurt.
Loop dus gewoon even binnen.
Parochiebestuur Titus Brandsmaparochie.
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Aanpassing van het aantal wijkagenten Oss-Zuid

Mijn naam is Gert-Jan Koekkoek en ik ben uw wijkagent Oss-Zuid. Sommige van u zullen mijn naam wel
eens gehoord hebben, want ik ben al meerdere jaren uw
wijkagent
Elke politie-eenheid kent meerdere wijken en dus ook
meerdere wijkagenten. Wijkagenten werken, net als de rest
van de politie, aan verbetering van de veiligheid.
Tot voor kort was het zo dat de wijk Oss-Zuid twee
wijkagenten had. Dat is aangepast. De wijk Oss-Zuid heeft
vanaf heden 1 (één) wijkagent. Jeroen Mulder die voor kort
ook wijkagent van Oss-Zuid was, is inmiddels wijkagent in
het centrum van Oss.
Wie ben ik? Ik ben 57 jaar en ben vanaf mijn 19e werkzaam
bij de politie. Als eerste heb ik in de jaren 80 en 90 in de
gemeente Den Haag gewerkt. Daarna heb ik de overstap
gemaakt naar Oss.
Ik ben vanaf 2001 wijkagent in de gemeente Oss en heb
verschillende wijken gekend als wijkagent. Nu dus al enkele
jaren in Oss-Zuid, wat mij goed bevalt. Met name de
diversiteit van de wijk Oss-Zuid spreekt mij erg aan.
Wat doe ik nou eigenlijk precies? Wát zijn mijn belangrijkste
aandachtspunten? Wat kan ik voor Oss-Zuid
betekenen? En voor welke zaken kunt u bij mij terecht?

Wijkagenten hebben ruime algemene politie-ervaring en
zijn de belangrijkste schakel tussen de politie-eenheid en de
buurt omdat zij:
-criminaliteit bestrijden;
-veel aanwezig zijn in de wijk;
-veel kennis hebben over de wijk, inclusief incidenten en
criminaliteitstrends;
-contactpersonen kennen binnen instanties en instellingen
die problemen kunnen oplossen;
-kennis hebben van jongerengroepen die overlast
veroorzaken;
-verkeersgevaarlijke situaties kennen en aan de verbetering
ervan werken.
Hoe beter de wijkagent zijn buurt kent, hoe meer hij (of zij)
er kan doen voor de algemene veiligheid. Die
benodigde informatie moet deels ook uit de buurt komen.
Gebeurt er dus iets bijzonders, geef dat dan door aan de
wijkagent en help zo de buurt leuk en veilig te houden.
Meer informatie of contact met uw wijkagent?
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in.
Automatisch verschijnt dan mijn naam. Daar kunt u een
bericht voor mij achter laten.
U kunt ook bellen met 0900-8844 en vragen naar mij.
U krijgt dan te horen of ik u direct te woord kan staan of ik
bel u terug.

De politie kent allerlei specialisten. Iedere specialist werkt
binnen zijn eigen aandachtsgebied aan verbetering van de
veiligheid. De wijkagent is één van die specialisten. Elke
politie-eenheid kent meerdere wijken en dus ook meerdere
wijkagenten. Hun naam zegt het al: voor hen staat de
veiligheid in de toegewezen wijk centraal. Maar, wat doen ze
nou eigenlijk precies? Wie is de wijkagent in welke wijk? En
voor welke zaken kun je bij hen terecht?
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Vervolg: “step zoekt skatebaan”
In de Zuiderpost van juni 2020 werden 12 kinderen van groep 7/8 van de Pius X school geïnterviewd over hun
hobby: stunten met een step. Het interview is door de kinderen zelf aangevraagd.
In het artikel in de Zuiderpost is een oproep gedaan aan de lezers om de behoefte te inventariseren aan een skatebaan en om
te polsen of er animo is om in actie te komen voor het oprichten van een skatebaan in onze wijk.
Dit heeft veertien reacties opgeleverd, die zijn gedaan namens een grote groep kinderen en jongeren.
Samengevat variëren de reacties van een compliment (“goed dat jullie dit doen”) tot een wens voor een goede skatebaan in de
wijk voor buurtkinderen (tot 15 jaar).
Ook blijkt er behoefte te zijn aan een goed uitgeruste skatebaan voor zowel beginners als voor gevorderden. Je kunt dan
denken aan een skatebaan met een meer stedelijke functie.
Positief is dat verschillende jongeren hun kennis van skatebanen willen inzetten om mee te denken over het ontwerp van een
geschikte skatebaan. Ook verwijzen ze naar leuke initiatieven in andere steden.
De wijkraad Oss-Zuid denkt dat er in de omgeving van de talentencampus een goede plek gevonden kan worden voor een
dergelijke sportvoorziening. En dat er, gezien de vele reacties na één artikel, een duidelijke behoefte is aan een goede
skatebaan in Oss-Zuid.
De vraag is nu hoe we hier verder mee kunnen gaan. Dit najaar gaat de wijkraad dit verder onderzoeken.
Wordt dus vervolgt.

foto: Henny Dekker
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Voor het voetlicht
door Jolanda van Turnhout

Tessa

knipt

Na 26 jaar werken bij grote kapsalons, koos Tessa Disco ervoor om voor zichzelf te beginnen.
Het grote voordeel: “Ik hoef nu niet meer onder tijdsdruk te werken en kan mijn klanten de aandacht geven die zij
verdienen.”
Een ruimte in de achtertuin werd getransformeerd tot een kleine, professionele kapsalon met één kappersstoel. Eind
2019 was haar domein klaar en Tessa stond te popelen om van start te gaan.
Helaas…., door corona moest zij de opening uitstellen.
“Een grote teleurstelling”, zei Tessa, “maar zodra het sein op groen kwam en kapperszaken hun deuren weer mochten
openen, ben ik er vol tegenaan gegaan. Ik heb in een groot gedeelte van Oss-Zuid geflyerd en in de paar maanden dat
ik nu bezig ben, heb ik al een ruime klantenkring opgebouwd. Maar mijn agenda is nog niet vol en nieuwe klanten zijn
meer dan welkom.”
Tessa werkt uitsluitend op afspraak en reserveert per klant ruim de tijd. Dat is anders dan bij de meeste kapperszaken,
waar onder tijdsdruk moet worden gewerkt. “Nu heb ik de gelegenheid om het haar van de klant goed te leren kennen
en kan ik meer aandacht geven aan diegenen met haar dat lastiger in een goede coupe te knippen is vanwege
weerborstels en kruinen. Deze werkwijze wordt door mijn klanten zeer gewaardeerd.”
“Mis je het contact met collega’s niet?”, vraag ik. “Nee, ” lacht Tessa. “ik heb steeds weer een andere persoon in mijn
stoel….., afwisseling en aanspraak genoeg!”
Tessa werkt met een mondkapje en handschoenen en desinfecteert na elke klant de kappersstoel en haar werkplek, zodat
klanten niet bezorgd hoeven te zijn over hun veiligheid. Door ruim de tijd te nemen, hoeven klanten elkaar ook niet
tegen te komen, wat in deze corona-tijden natuurlijk heel prettig is.
Tessa knipt niet alleen dames en heren, ook jonge
klanten mogen in een mooie kinderkappersstoel
plaatsnemen. Na afloop van de knipbeurt mogen
zij een leuk kleurtje uitzoeken en krijgen zij een
vrolijke krijtstreep in hun haar. Hoe cool is dat?
Door het volgen van trainingen en het bestuderen
van diverse filmpjes, blijft Tessa op de hoogte van
de nieuwste trends en kniptechnieken.
Wilt u ook eens bij Tessa in de kappersstoel?
Zij is bereikbaar via tel. 06 - 25 03 07 65.
Adres: Willem III Laan 11, 5342 GL Oss.
Aan een website wordt nog gewerkt.

foto: Jolanda van Turnhout
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Natuur in Oss-Zuid
Tekst en foto’s: Henny Dekker

De egel
Onze wijk kent veel bijzondere dieren en planten. Deze keer hebben we het over de egel. Omdat het echte
nachtdieren zijn, zie je ze niet zo vaak, maar in de stad lopen ook egels rond.
De egel is met geen enkel ander dier te verwarren. De bovenkant van de egel is bedekt met zo'n 6.000 stekels. Om zich
op te kunnen rollen, heeft een egel een aangepast spierenstelsel. De stekelige huid schuift door het samentrekken van een
grote kringspier om het dier heen. Zo verandert de egel in een stekelig balletje om zich tegen vijanden te beschermen. En
waant zich veilig.
Dit biedt echter geen bescherming tegen het autoverkeer. Jaarlijks sneuvelen er helaas duizenden egels. Jammer genoeg
zien de meeste mensen daarom egels vooral dood op of langs de weg liggen.
Om een levende egel te zien, kan je het best in de schemering of het donker op stap gaan.
Egels kunnen heel luidruchtig zijn. Als je er één hoort, kan je stil op het geluid afgaan en voorzichtig met een zaklamp
schijnen om te zien of je hem kan vinden. Wie eind mei of in juni moeder egel met een sliert jonge egeltjes achter zich
heeft gezien, is voor altijd fan van deze vertederende nachtdieren.
Egels paren net als andere zoogdieren. Als het mannetje interessant genoeg is dan werkt het vrouwtje mee door haar
stekels plat te leggen. Het vrouwtje maakt een nest waarin de jongen worden geboren.
Egelbaby’s komen kaal en blind ter
wereld. Na twee weken gaan de oogjes
en de oortjes open. Na drie weken
gaan ze achter de moeder aan om
voedsel te zoeken. Als ze zes weken
oud zijn, kunnen zij volledig voor
zichzelf zorgen. De moeder gaat dan
op zoek naar een plek om in te richten
voor de winterslaap. De jongen blijven
bij elkaar en overwinteren in het nest
waarin ze zijn geboren.
De winterslaap begint in oktober/
november en duurt tot april/mei.
Egels houden hun winterslaap in een
winternest gemaakt van droge
bladeren meestal onder een heg, onder
houtblokken of bijvoorbeeld onder
een schuurtje. Tijdens de winterslaap
stopt hun spijsvertering, vertragen de
hartslag en ademhaling en neemt hun
lichaamstemperatuur af van 35 graden
tot maar 10 graden. Het is niet zo dat
egels aaneengesloten slapen.
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Soms worden ze wakker en veranderen ze zelfs van nest. In
het voorjaar, als de nachttemperatuur stijgt en er weer
voldoende voedsel is, ontwaken de egels.
Egels eten vooral insecten, slakken, pissebedden en
regenwormen. Heb je egels in je tuin? Zet wat meelwormen
of kattenbrokjes voor ze klaar. Geen melk, want egels kunnen melk niet verdragen.
Door het verdwijnen van het kleinschalige boerenlandschap
zoeken egels hun leefgebied steeds meer in de stad. Tijdens
de nacht leggen ze hele afstanden af op zoek naar voedsel.

Een egelsnelweg verbindt tuinen en plantsoenen, zodat een
groter gebied kan worden benut om voedsel te zoeken, te
nestelen of te overwinteren.
Als u samen met uw buren afspreekt om achter in de tuin
een doorgang van pakweg 13 cm breed en 13 cm hoog uit te
sparen, wordt het leefgebied van de egel enorm uitgebreid.
Hoeven ze ook niet meer zo vaak de gevaarlijke straat met
autoverkeer over te steken.

Het leefgebied van een egel is dus groter dan de gemiddelde
stadstuin. Helaas worden tuinen nog maar weinig begrensd
met voor egels passeerbare heggen.
Muurtjes, schuttingen en gaas beperken de migratie van
egels.
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Veilig Prettig Thuis
We moeten en willen steeds langer thuis blijven
wonen. Een andere,misschien meer passende
woning, is moeilijk te vinden en soms wil je de
bekende buurt niet uit.
Als je ouder wordt, dan komen de gebreken. We stellen
dat allemaal uit door te sporten, te wandelen en de hersenen te trainen. We kunnen meer doen.
In het programma Veilig Prettig Thuis zijn presentaties
opgenomen
die u informeren over maatregelen die u
BRAND!
zelf kunt nemen om veiliger oud te worden.

U MOET ER TOCH NIET AAN DENKEN…
OF dan
TOCH
Denk
aanWEL?
maatregelen om brand te voorkomen of

*Alle geheel Corona proof
*Bent u ziek, blijf thuis
*Aanmelden verplicht
*Handen ontsmetten
*1 ½ meter afstand
*Looproutes etc….
Op 6 oktober is er een presentatie Brandveilig wonen
in het buurtcentrum Kortfoort aan de Floraliastraat.
Inloop 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur presentatie door de brandweer
Brabant-Noord.

Wilt u de presentatie bijwonen, meldt u dan aan bij de
wijkraad.
Vol is vol. Indien nodig plannen we een nieuwe
bijeenkomst.
brandweer ook uit om u te waarschuwen
Dinsdag
Bewoners van wooncomplex Azalea en Valeriaan
voor
de
gevaren.
U bepaalt zelf wat u interessant vindt en wat bij u past. hebben voor deze presentatie al een uitnodiging
6 oktober 2020
Wij
geven u worden
adviezen
en tips
brandveilig ontvangen.
Alle
presentaties
gegeven
doorom
deskundigen.
Inte
Oss-Zuid
de presentaties
ooksneller
weer op.
leven. pakken
Brand we
ontstaat
namelijk
eenvoudige technische hulpmiddelen die het leven
vergemakkelijken.
Alle adviezen
eenvoudig,
Naast het bestrijden
van zijn
brand,
rukt degoedkoop en gemakkelijk toepasbaar.

dan u denkt en in veel gevallen is het te
voorkomen.

Aanmelden kan bij Ellen Bloks Wijkraad Oss Zuid:
e-mail bloks.ellen@gmail.com of
telefoon 06-54226327.

presentatie
Brandweer september
2019, foto’s Ellen nodigen
Bloks
BrabantWonen
en BrabantZorg
samen

een aantal veiligheidssectoren uit voor het
programma Veilig Prettig Thuis.
Brandweer Brabant-Noord vertelt hoe u
prettig en vooral veilig kunt blijven wonen.

VIER VEILIGE TIPS:

1. Hang rookmelders op
2. Zet apparaten uit als u gaat slapen
3. Zorg dat uw vluchtweg vrij is
4. Hang een vluchtsleutel bij de
voordeur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In verband met de veiligheidsmaatregelen COVID-19 vragen wij of u zich wilt aanmelden zodat wij kunnen zorgen dat
er voldoende afstand gehouden kan worden onderling.
Aanmelding kan door dit strookje in te vullen en in de brievenbus te stoppen Gezondheidslaan 57, of dit door te geven
via a.boogje@ziggo.nl , of 06-44376100.
Ja, ik wil/wij willen graag deelnemen aan de bijeenkomst.
Ik8 kom/wij komen met ……….personen.
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Voetpad Docfalaan
Achter de Naaldhof is in de loop van de jaren een dorp ontstaan waar een grote groep arbeidsmigranten met een tijdelijke
aanstelling woont. Er is een levensmiddelenwinkel achter de Naaldhof.
Maar een groot aantal bewoners kiest er ook voor om 2,5 km naar een grote supermarkt te wandelen. Om daarna met
boodschappen dezelfde 2,5 km. terug te lopen.
Ongeveer de helft van deze route loopt over de Docfalaan. De Docfalaan is een moderne asfaltweg met aan weerszijden een
fietspad. Er zijn een aantal forse drempels in de Docfalaan, om de snelheid binnen de perken te houden.
In het donkere jaargetijde is wandelen over de Docfalaan gevaarlijk.
Het autoverkeer ziet de wandelaars pas laat.
De wijkraad Oss-Zuid heeft bij het college deze gevaarlijke verkeerssituatie aangekaart.
Daarom wordt er dit najaar vanaf de Julianalaan tot bij de Naaldhof over 1.230 meter een voetpad met halfverharding
aangelegd.
De Docfalaan loopt door een ontginningsbos met in het eerste stuk een villawijk.
Bij de aanleg wordt rekening gehouden met waardevolle beplantingen, zoals een oude eiken hakhoutwal.

Henny Dekker

foto: Henny Dekker
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Kindervakantiewee
Terwijl we dit stukje schrijven, is de
herfst alweer ingetreden en ligt de
warme hete zomer waarin we de
Kindervakantieweek Oss-Zuid
organiseerden alweer een tijdje achter
ons .
De week die we organiseerden voor alle
kinderen van de bassischool, vond dit
jaar plaats van 11 tot en met 14 augustus
op het terrein van de scouting
Titus Brandsma aan de industrielaan te
Oss.
De week speelde zich af op de camping
en er was weer een verhaal in verweven
“In de magische weer voor de 45e X”
Een hele tijd leek het erop dat we de
week niet door konden laten gaan
vanwege het Covid’19 virus, maar
uiteindelijk kregen we toestemming en
hebben we een geweldige week gehad
Net als andere jaren zijn we op
dinsdag gestart met het hutten bouwen
en verven.
Op woensdag was het tijd voor de
traditionele spellen-dag met dit jaar als
toppers de tobbedansbaan,
de rodeostier en de buikschuifbaan.
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ek Oss Zuid 11 -14 augustus
Donderdag hebben we een heerlijke speurtocht gehouden in de
wijk en had de oudste groep een graffiti workshop, onderweg
hebben de kinderen nog het zwerfvuil in de wijk opgeruimd.
Op vrijdag hebben we de gezellige week afgesloten met een
optreden gedurende de hele dag van de magiër Ted Mc Koy,
spelletjes, friet en een bingo voor de kleintjes.
Dankzij de volgende organisaties en bedrijven is de
kindervakantieweek weer een groot succes geworden:
Wijkraad Oss-Zuid, Brabant Wonen, Looman Salades,
Servicestation De Kock, Kabelstoring.com, Buurthuis,
Verhuurbedrijf De Zwaan, Vatenhandel Boeijen, Autobedrijf de
Keijzer, Rosler Benelux BV, Van Aalst Elektro BV, Louis Mozes
IJzer-Metaal-Papierhandel, Dansstudio ROLO, Marktkraam Oss,
PVG Oss en Gigapret Attractie- en Partyverhuur.
Ook natuurlijk vrijwilligers, kinderen ouder(s) opa’s, oma’s en
andere betrokkenen ontzettend bedankt voor de
fantastische kindervakantieweek 2020 en op naar editie 46 in 2021!
Wil je de foto’s van 2020 bekijken:
kijk op onze Facebooksite.
Meer informatie bel 06-20010645 of mail
info@kvwosszuid.nl of
kijk op de website www.kvwosszuid.nl
Fotos: Ferry Vullings

11

Zuiderpost Herfst 2020

Oss-Zuid, andere tijden
wat is allemaal weg?

Helaas geen reacties meer wat betreft de Windhondenrenbaan Oss-Zuid.
In Oss bestaat nog wel de vereniging “de Osse WindhondenRenVereniging
‘t Haasje”.
Een van de bestuursleden, Anneke de Kraker, stuurde ons de voorpagina
van het clubblad van weleer.
Annekes voorliefde voor Afgahaanse windhonden is in de jaren 70
ontstaan. Nu traint ze nog 2 Afghaanse windhonden en is zij een actief
bestuurslid in Oss.

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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In gesprek met Maaike Mollen
een terugblik op haar carrière bij ONS welzijn
Door: Jolanda van Turnhout

Onlangs bereikte Maaike Mollen haar
pensioengerechtigde leeftijd en zette zij een punt achter
haar werkzame leven. Maaike werkte voor ONS welzijn
in onze wijk. Vanwege corona kwam er echter geen
uitgebreid afscheid. Samen met haar blik ik terug op de
voorbije jaren.
Maaike, ik ken je vooral van je activiteiten bij
ONS welzijn, maar je bent ooit begonnen als kapster.
Vanwaar die overstap naar het welzijnswerk?
“Ik ben er in gerold. Ik was inmiddels docent haarverzorging
en daardoor was ik al gewend aan het omgaan met groepen
jonge meiden. Het leek me wel leuk en af en toe deed ik een
project bij het Internationaal Vrouwen Centrum, het IVC,
dat toen nog in de Oude Molenstraat zat. Heel fijn, hier in
de wijk, dicht bij de mensen met wie ik werkte. Toen daar
een vacature kwam, ben ik gevraagd deze tijdelijk te
vervullen ter overbrugging. Maar het beviel goed van beide
kanten en zodoende ben ik gebleven. Uiteraard
ben ik me blijven ontwikkelen, dat hoort nu eenmaal bij dit vak. Het werk veranderde steeds en
dat maakte dat het ook leuk en uitdagend bleef. Ik
ben er trots op dat het me is gelukt om de hele periode uit te werken: tot mijn 66ste + 4 maanden.
20 Jaar heb ik bij ‘ONS welzijn’ gewerkt”.

“En ik ben ook nog mantelzorger. Omdat ik parttime
werkte, was het mogelijk al deze activiteiten te combineren
met mijn gezin”.
Wat zijn je plannen voor de toekomst?
“Vooral lekker genieten van mijn vrije tijd, sociale contacten
aanhalen en tijd doorbrengen met mijn vriendinnen. Vooral
dat laatste is er een beetje bij ingeschoten. Daarnaast ben ik
ook nog oma, dus het is heerlijk nu even niets te moeten. Ik
wil graag de tijd nemen om me te bezinnen op de
mogelijkheden. Misschien dat ik iets op sociaal vlak binnen
deze wijk ga doen; we zullen zien”.
Maaike bedankt voor je tijd en geniet van deze nieuwe
periode in je leven.
ONS welzijn is bereikbaar via telefoon: 088 – 374 2525.

Wat was je rol bij ONS welzijn?
“Ik vormde, samen met mijn directe collega’s
Leontine Jansen en Doreth van de Riet, het
Sociaal Team Oss Zuid/Berghem en was actief in
de wijk. Een voorbeeld is de praatgroep die ik heb
opgezet voor jonge moeders op de PiusX-school.
Daarnaast had ik een coördinerende rol bij het
TalentCentrum aan de Berghemseweg, waar je
kunt binnenlopen voor een praatje en een kop
koffie. Hier zetten mensen hun talenten in. Het
principe is dat je kunt deelnemen aan de
activiteiten die daar plaatsvinden of dat je kunt
gebruikmaken van de faciliteiten en dat je
daarvoor een tegenprestatie levert door bv. een
workshop te geven”.
Je kunt dus stellen dat je vooral een
verbindende rol had. Daarnaast ben je
betrokken bij de organisatie van de Internationale vrouwendag, ben je bestuurslid van de
PvdA en ben je actief lid bij de Global Goals.
13
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Help: mijn aankoop is nu al kapot!
Stel, u koopt een product dat er op de website fantastisch
uitziet. Echter, het gaat enkele weken na aflevering kapot
waardoor u het niet meer kunt gebruiken.
Indien u compensatie wenst, dient u als consument te
bewijzen dat de geleverde zaak niet aan uw verwachtingen
voldoet.
Consumenten hebben op grond van de wet een
bewijsvoordeel. Indien de zaak niet voldoet aan de
verwachtingen en het gebrek zich binnen zes maanden na de
aflevering openbaart, wordt er aangenomen dat de zaak niet
in goede staat is afgeleverd, tenzij de verkoper het tegendeel
bewijst. U heeft dan recht op herstel of vervanging.
Indien dit niet mogelijk is of niet gevergd kan worden (bijv.
door hoge kosten), kunt u de koopovereenkomst ontbinden
en uw geld terugvragen.
Indien de verkoper geen herstel/vervanging biedt binnen
een redelijke tijd nadat hij is aangemaand, kunt u eveneens
ontbinden.

Via onze website
http://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.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of
heeft u andere juridische vragen, maak dan gerust een
afspraak voor een van onze fysieke of telefonische spreekuren. In verband met het coronavirus werken we tijdelijk
alleen op afspraak.

Deze column is geschreven door Daniëlle van Keulen. Daniëlle is
masterstudent Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit.

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
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Emmalaan 51 – 5342GP Oss
0412 632168 – mobiel 06 21638218
info@johnvandenboogaard.nl
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Vrijwilliger in Coronatijd
door Leontine Jansen
sociaal Team Oss-Zuid

Annemieke heeft enige tijd wekelijks boodschappen
gedaan voor 2 bewoners uit de wijk. Een gesprekje met
haar over haar inzet.
Het waren voor haar 2 onbekenden. Zij had gereageerd op
een mailtje van de contactpersoon vrijwilligers van het
Sociale Team van ONS welzijn, omdat ook haar werk voor
een deel stil lag vanwege de coronamaatregelen.
ONS welzijn had een oproep in de krant gezet dat mensen
zich konden melden als ze een probleem hadden. Hierop
hebben 2 heren afzonderlijk van elkaar gereageerd en is
Annemieke gevraagd of zij hen wilde helpen. Door hun
leeftijd en gezondheid konden deze heren niet zelf de
boodschappen doen. De vaste vrijwilliger bij een van deze
heren was tijdelijk uitgevallen. Nadat deze vaste vrijwilliger
weer hersteld was, stopte het bij hem voor Annemieke.
“De andere meneer heb ik wat langer geholpen en hij had
ook eigenlijk wel langer iemand nodig”.
Waarom ben je gestopt?
“Ik kreeg het in mijn eigen werk ook weer steeds drukker en
deze meneer wilde graag dat ik vaker in de week
boodschappen ging doen. Toen heb ik overlegd met Svenja
(de contactpersoon vrijwilligers) en is zij iemand anders gaan
zoeken en gevonden. De nieuwe vrijwilliger heeft het nu
overgenomen”.

Kan je het mensen aanraden om zich aan te melden om wat
te doen voor een ander?
“Jazeker, mensen zijn blij en verrast als je komt en dat geeft
zeker voldoening, ook voor mijzelf ”.
Zou je het vaker willen doen?
“Tijd is wel een probleem geworden voor mij. Maar als het
gaat om een afgebakende taak of periode kan ik het iedereen
aanraden om dit te doen”.
Bij ONS welzijn is het altijd mogelijk om je ook voor een
beperkte periode aan te melden. Na die periode bespreken
we of je door wilt gaan of wilt stoppen. En als je stopt,
vragen we weer iemand anders om het voort te zetten.
Als dat zo is, wordt het minder belastend en is
vrijwilligerswerk leuk om te doen, zegt Annemieke.
OOG voor elkaar
Daarnaast merkt het Sociaal team dat veel mensen moeite
hebben met vragen en/of er niet aan denken dat ze ook
iemand kunnen helpen. Daarom gaan we geregeld in een
gedeelte van de wijk huis-aan-huis een enquête verspreiden.
Later halen we deze weer op, om op deze manier zowel
mensen in de buurt te vinden die een vraag hebben waar ze
niet uitkomen als mensen die anderen willen helpen.
Daar zijn al enkele leuke matches uit voort gekomen.

Gelukkig is er ook vaak de reactie, oh
maar dat regelen we hier onderling wel
met elkaar. Maar als dat niet zo is en
u heeft een vraag of wilt al iets doen
voor een ander of met elkaar, meldt u
zich nu al bij het
Sociaal team Oss-Zuid via het centrale
nummer 088-3742525 of rechtstreeks
naar de contactpersonen:
Leontine Jansen tel. 06-1434 2859 of
via mail naar
leontine.jansen@ons-welzijn.nl of
svenja.kuipers@ons-welzijn.nl.
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DigiBuurt is weer begonnen
Aangezien we veelal te doen hebben met mensen uit de risicogroep(en), is
tijdens de vakantieperiode en de akelige Corona tijd daarvoor, even pas op de
plaats gemaakt.
DigiBuurt is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om, op een gezellige en
ontspannen manier, te helpen bij het verwerven van digitale vaardigheden en
kennis. Het werkterrein van DigiBuurt is de regio Oss en omgeving.
DigiBuurt is een club van ervaren vrijwilligers die zich
belangeloos voor dit doel inzetten.
Dus heeft u vragen over uw computer, of over uw laptop of tablet, of zelfs
over uw mobiele telefoon: wij helpen u een stuk verder in dat digitale wereldje.
Ook voor problemen kunt u direct bij ons terecht… u hoeft zich niet vooraf
aan te melden, mag natuurlijk wel maar hoeft niet. En de kosten vallen ook
mee: de eerste 10 minuten gratis, daarna 7, 50 euro per uur
Nu echter zijn we weer opgestart. Voorlopig zijn we op maandagmiddag
geopend, evenals op dinsdag en woensdag van 9.30 tot 16.00 uur.
We hebben natuurlijk de nodige maatregelen genomen:
duidelijk éénrichtingsverkeer in ons gebouw , er zijn
plexiglas-schermen aangebracht en ook zijn er evt gelaatsschermen
beschikbaar. Mondkapjes moet u zelf meenemen.
Natuurlijk hoort handen wassen bij binnenkomst tot de routine-handelingen.
Computerproblemen of niet precies weten hoe iets werkt??
DigiBuurt kan helpen.
Ook bieden wij 1-op-1 lessen om u de elementaire zaken van pc, tablet of
smartphone bij te brengen. Dat gebeurt in series van gemiddeld 5 lessen.
Natuurlijk bestaat deze mogelijkheid ook voor gevorderden.
Een les kost € 7,50 per uur en u betaalt eenmalig administratiekosten van
€ 5,-. Heeft u behoefte aan meer lessen, dan betaalt u geen
administratiekosten, mits u dit tijdig aangeeft.
Waar?? De DigiBuurt kunt u vinden in het cultureel centrum de Binnenstad,
Barbaraplein in Oss (naast Groene Engel).
U kunt ook al het e.e.a. vinden op onze site: www.digibuurt.nl
Op de genoemde tijden wordt ook weer de telefoon
aangenomen: 0412 – 626 467
U kunt ook uw bericht via WhatsApp sturen, gewoon een tekstbericht,
op nr 06 5726 2117
16
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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
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Biljarten, Kaarten
De Computerstek
De Computerstek

n
a
b
r

e
v
n

n
e
t
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Dagelijks bestuur
KBO het Zuiderlicht:

r

s
e
g
Voorzitter:		
is
u
Penningmeester:
th

u
u
b

Maria Wegh
Ton Bookelaar
Secretaris:		
Mieke van der
			Putten
Voor computerles of hulp bij
problemen met computer, tablet of
telefoon kunt u contact opnemen met:
Robbert van de Weerdhof, tel: 646469

Biljarten, Kaarten, Sjoelen
Koersbal
De Computerstek
De Computerstek

Regentonnen
houten kuipen
Vatenhandel Boeijen
Kortfoortstraat 22 Oss
0412-622723
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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

t

e
m
d

:
na

ro
o
C

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.
Op woensdagavond (inloopavond/kaarten) blijft het
buurthuis voorlopig nog dicht.

t
k
r
e

p

e
b
s
i

u

h
urt

bu

an
b
r
e stond dat het buurthuis gesloten was
In de vorigevuitgave
In
i.v.m. Corona.

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
op

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,
Redactionele richtlijnen:
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
saties en uit fotoarchief van wijkactiviteiten.
ingezonden berichten te redigeren
en eventueel in te korten.
Druk: Drukkerij Kluytmans, Oss
De redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen
De volgende Zuiderpost verschijnt in de winter van
voor de inhoud van door derden aangeleverde berich2020.
ten.
Kopijsluiting:16 november 2020
Bezorging:
Zuiderpost niet ontvangen?
Voor informatie over advertentie afmetingen en tarie- tel:06-54226327 (Ellen) of mail:
ven:
zuiderpostoss@gmail.com
mail: zuiderpostoss@gmail.com
De Zuiderpost wordt ook digitaal beschikbaar
gesteld via de website van Wijkstichting Oss-Zuid.
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Maandag 21 september

Talentencampus Oss, Martin Luther Kingplein 5, Oss

Bootcamp

14:30 - 16:00 uur

Maandag 21 september

Berghem Sport, Osseweg 89, Berghem

Naschoolse Sportvereniging

15:00 - 15:45 uur

Dinsdag 22 september

Lockaert, Bessenlaan 50-52, Oss

KanJam

14:15 - 15:15 uur

Dinsdag 22 september

Berghem Sport, Osseweg 89, Berghem

Naschoolse Sportvereniging

15:30 - 16:15 uur

Donderdag 24 september

Voetbalveld Oss-Zuid - Asterstraat

Spikeball

14:30 - 16:00 uur

Maandag 28 september

Talentencampus Oss, Martin Luther kingplein 5, Oss

Bootcamp

14:30 - 16:00 uur

Maandag 28 september

Berghem Sport, Osseweg 89, Berghem

Naschoolse Sportvereniging

15:00 - 15:45 uur

Dinsdag 29 september

Lockaert, Bessenlaan 50-52, Oss

KanJam

14:15 - 15:15 uur

Dinsdag 29 september

Berghem Sport, Osseweg 89, Berghem

Naschoolse Sportvereniging

15:30 - 16:15 uur

Donderdag 1 oktober

Voetbalveld Oss-Zuid - Asterstraat

Spikeball

14:30 - 16:00 uur

Maandag 5 oktober

Talentencampus Oss, Martin Luther kingplein 5, Oss

Bootcamp

14:30 - 16:00 uur

Maandag 5 oktober

Berghem Sport, Osseweg 89, Berghem

Naschoolse Sportvereniging

15:00 - 15:45 uur

Dinsdag 6 oktober

Lockaert, Bessenlaan 50-52, Oss

KanJam

14:15 - 15:15 uur

Dinsdag 6 oktober

Berghem Sport, Osseweg 89, Berghem

Naschoolse Sportvereniging

15:30 - 16:15 uur

Donderdag 8 oktober

Voetbalveld Oss-Zuid - Asterstraat

Spikeball

14:30 - 16:00 uur

Maandag 12 oktober

Talentencampus Oss, Martin Luther kingplein 5, Oss

Bootcamp

14:30 - 16:00 uur

Maandag 12 oktober

Berghem Sport, Osseweg 89, Berghem

Naschoolse Sportvereniging

15:00 - 15:45 uur

Dinsdag 13 oktober

Lockaert, Bessenlaan 50-52, Oss

KanJam toernooi

14:15 - 15:15 uur

Dinsdag 13 oktober

Berghem Sport, Osseweg 89, Berghem

Naschoolse Sportvereniging

15:30 - 16:15 uur

Donderdag 15 oktober

Voetbalveld Oss-Zuid - Asterstraat

Spikeball toernooi

14:30 - 16:00 uur

Donderdag 20 oktober

Berghem Sport, Osseweg 89, Berghem

Esports showcase

9:00 – 16:00 uur

