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ZUIDERPOST
wijkkrant van oss-zuid
In dit nummer o.a.
-voor wie doet u de deur
open?
-In de massagestoel
-Sint Willibrord
-Kindervakantie week
-Zuid aan Zee
-burendag
-en nog veel meer

Foto Daan Scholte, stadsarchief Oss

Foto toen en nu
De bovenste foto van de Industrielaan is van rond 1960. Er is geprobeerd
om dezelfde foto opnieuw te maken. Omdat er nu ook huizen staan aan
de andere (west)kant van de Industrielaan lukt dat niet helemaal.
Ruim 65 jaar later zijn de bomen fors gegroeid en zijn er veel meer auto's
in het straatbeeld te zien.
Maar de huizen van de Industrielaan hebben al die jaren de nodige
veranderingen kunnen zien.
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Redactioneel
Heeft u ook nog foto’s van vroeger uit Oss-Zuid?
We zouden het heel leuk vinden om deze te plaatsen in de Zuiderpost, met
daarnaast een foto van hoe het vandaag is. Op de voorpagina zijn we alvast
begonnen met een foto van de Industrielaan rond 1960.
We ontvangen de foto graag digitaal: zuiderpostoss@gmail.com.
Maar uiteraard kunt u, als u een mooie foto heeft bellen met Ellen Bloks.
Zij maakt dan een afspraak zodat we foto op komen halen, scannen en weer
terug brengen. We zullen de foto’s met de grootste zorg behandelen.
Telefoon Ellen: 06-54226327 We hopen op een aantal leuke foto’s.

Kijk uit voor mensen die met een smoesje binnen willen komen.
Helaas zijn het vaak ouderen zoals u die
slachtoffer worden van babbeltrucs. De politie
en de gemeente Oss maken zich daar zorgen
over. Oplichters en dieven proberen u van alles
op de mouw spelden met maar een doel: bij u
binnenkomen en u iets afhandig maken. Het
kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is,
maar het onbeleefd vindt om zo iemand niet te
woord te staan of binnen te laten. Toch …. laat
nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit
ook vindt.
De mooiste smoesjes
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van
vriendelijk ogend tot vertrouwenwekkend, van man
tot vrouw en van jong tot oud. Kortom: u kunt ze niet
vooraf herkennen.
Ze kunnen bij u aanbellen en zich voorstellen als
medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf of
als nieuwe buur.
Ze kunnen u om hulp vragen, bijvoorbeeld geld voor
benzine of een taxi, maar het kan ook zijn dat ze u
iets willen aanbieden. Over deze smoesjes hebben
ze goed nagedacht en daarom klinken ze ook vaak
geloofwaardig.
Laat u echter niet foppen, want ze willen maar een
ding en dat is bij u binnenkomen. Eenmaal binnen
zorgt de dader – soms zijn het er meer - dat u wordt
afgeleid en wanneer hij of zij weer weg is, ontdekt u
dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn.

Wat kunt u het beste doen
• Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft
aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt
u het niet? Vraag dan eerst wie het is en wat hij
of zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel
dan 112.
• Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met
een kierstandhouder. Of laat een deurspion in
de deur zetten. Zo kunt u zien wie er voor de
deur staat zonder uw deur open te doen.
• Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als
iemand zegt van de gemeente, een bedrijf of
instelling te zijn. Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak.
Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.
• Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan
buit te komen maken sommige dieven gebruik
van geweld. Raak dan niet in paniek. Blijf altijd
rustig en probeer met praten de man of vrouw
naar buiten te krijgen. Kijk goed naar de man of
vrouw en probeer te onthouden hoe hij of zij er
uit ziet. Zijn ze de deur uit, kijk door het raam
waar ze heen lopen. Bel direct 112 en vertel uw
verhaal.
• Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak
komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon
maakt een praatje met u, terwijl de andere uw
huis binnensluipt om uw spullen te stelen.
• Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis
bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw
huis binnen om uw spullen te stelen.
Heeft u vragen, bel dan gerust de politie en vraag
naar uw wijkagent, telefoonnummer 0900-8844
Gert Jan Koekoek
Jeroen Mulder
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Voor het voetlicht
Slender Studio Oss

Door: Jolanda van Turnhout
‘Soepel blijven
zonder inspanning’,
wie wil dat niet??

Er zijn gewichtjes om je armspieren extra te trainen
en er zijn mogelijkheden om de oefeningen te
verzwaren. Ineke kan je daarbij adviseren.

Toen Ineke Krenten
(bewoonster van
Oss-Zuid) de
mogelijkheid kreeg
om de slender studio
waar zijzelf al jaren
kwam, over te nemen,
hoefde zij hierover
niet lang na te denken.
Deze kans kon ze niet
laten lopen en op
1 juli 2018 opende zij de deuren van haar studio
aan de Singel 40-45 nr. 65 in Oss.

Nadat ik een rondje banken had gedaan, zat ik als
afsluiting in de massagestoel. Ik doezelde een
beetje weg, al luisterend naar sfeervolle
achtergrond muziek.
“….. Ai…, dat was een gevoelige plek, daar tussen
mijn schouderbladen. Goed dat die wordt
aangepakt”. Na afloop stapte ik relaxt op mijn fiets
en de volgende morgen bij het opstaan bemerkte ik:
“Hé, geen pijn.…. Goh, wat fijn!”

In de korte tijd dat Ineke haar studio heeft, heeft
ze al 12 nieuwe klanten kunnen inschrijven. Hier is
ze heel blij mee. Bij dit werk is het belangrijk dat je
geïnteresseerd bent in het wel en wee van je
klanten en dat je een luisterend oor biedt. Dat maakt
dit werk ook zo leuk! Een groot compliment ontving
Ineke laatst van een van haar nieuwe klanten, die
zei dat het net is of ze Ineke al haar hele leven kent.

De eerste proefles is gratis.

Voor informatie over openingstijden en prijzen:
Ineke Krenten, tel. 0412-623141,
www.slenderstudiooss.nl
Adres: Singel 40-45 nr. 65, 5348 PH Oss

Jolanda op de massagestoel

U denkt misschien: “Slenderen, wat is dat?” Ik wist
wel wat het was, maar had deze manier van
bewegen nog niet eerder zelf ervaren. Een mooie
gelegenheid dus om het uit te proberen.
Van slenderen word je niet moe! Je ligt op een
bewegingsbank, die wordt aangedreven door een
elektromotor, zodat je je tijdens de bewegingen niet
hoeft in te spannen. Daarom is deze manier van
bewegen uitermate geschikt voor mensen met
fysieke klachten zoals reuma, fibromyalgie of astma.
Het helpt om spieren en gewrichten soepel te
houden, terwijl deze niet worden belast en het kan
tevens een mooie aanvulling zijn op therapie die
mensen volgen.
Dat wil niet zeggen dat slenderen alleen is bedoeld
voor mensen met medische klachten. Ook als je
geen lichamelijke klachten hebt, is slenderen een
relaxte manier van bewegen waarbij je je na afloop
lekker ontspannen, soepel en fit voelt. En als je je
wat meer wilt inspannen: dat kan…
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BOZ
Bijzondere Objecten in Zuid
Van de drie schemerlampen op het dak van kantoorboekhandel DeRijks tot de graffiti in het tunneltje bij de
Vorstengrafdonklaan, Oss Zuid heeft vele bijzondere objecten.
In de vorige Zuiderpost lieten we u al onder meer de Eiffeltoren, de Kikker en het herdenkingsmonument
uit Oss-Zuid zien.
SINT WILLIBRORD
Het huidige Willibrordusputje, tegenover het gelijknamige café,
stamt uit 1925. Het zandstenen reliëf is gemaakt door de toen
bekende Vlaamse beeldhouwer De Beule. Deze put staat niet
op de oorspronkelijke plaats, de huidige put is een meter of
twaalf verschoven, zodat het binnen de toenmalige gemeentegrens van Oss kwam te liggen en niet meer in Heesch. In die
tijd van het rijke roomse leven was het hebben van een
bedevaartsplaats blijkbaar een statussymbool voor de gemeente.
Op de plaats van de oorspronkelijke put heeft men de resten
van een boomstamput gevonden. Heel oude eiken worden vaak
van binnen hol en in de vroege middeleeuwen gebruikte men
deze eigenschap om er de wand van een put van de maken.
Sint Willibrord zou met zijn staf de grond beroeren, waarna er een put ontstond met geneeskrachtig water.
Dat deed hij op veel plaatsen en het Willibrordusputje zou een van die plaatsen zijn. Maar wie al heilig is
heeft al genoeg water geproefd!
En inderdaad, in een klooster in Utrecht merkte hij dat er nog maar een bodempje wijn aanwezig was.
Willibrord stak zijn staf in het spongat van het wijnvat en de wijn liep even later over de rand van het nu
gevulde vat.
Naast de geneeskrachtige waterput moet een eenvoudig kapelletje hebben gestaan met daarnaast weer
een koortsboom, de Sint Willibrordsboom. Eveneens een eeuwenoude eik, waar mensen lapjes aan
hingen om een zieke geliefde te genezen. Ruim 150 jaar geleden is deze boom gekapt.
Of Willibrord ook echt bij het putje geweest is zullen we nooit met zekerheid meer kunnen achterhalen.
Willibrord werd geboren in 658 na Chr. in het Engelse Northumbria en volgde in York een priesteropleiding.
In een tijd waarin de meeste mensen nooit verder dan hun eigen dorp kwamen was Willibrord een
wereldreiziger. In zijn leven bezocht hij Ierland, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en
kwam hij een paar keer op visite bij de paus in Rome.
In die tijd was onze omgeving een noordelijke uithoek van
het opkomende feodale Frankische rijk van Karel Martel.
Hetzelfde Frankische rijk dat zijn handen vol had met de
strijd tegen het emiraat van Cordoba in het zuiden.
Oss lag dicht bij autonome gebieden van de Friezen en de
Saksen. Deze verzetten zich tegen het autoritaire
feodalisme (het Frankische rijk werd met ferme hand
bestuurd door de koning of door zijn hofmeier, in verre
gewesten werd een leenheer aangesteld).
Een van de bekendste legenden gaat over de mislukte
doop van de Friese koning Radboud. Radboud zou zich
aanvankelijk door Willibrord laten dopen, maar daar zag
hij op het laatste moment vanaf.
Net voor de onderdompeling in het doopvont vroeg
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Radboud of zijn voorouders in de hemel zouden zijn. Willibrord antwoordde dat dat niet het geval was, zij
waren immers niet gedoopt en zouden dus in de hel verblijven. Radboud bedacht zich en liet weten dat hij
dan het Walhalla met zijn voorouders verkoos en trok zich terug.
Willibrord stelde zich bij zijn missie in dienst het katholieke Frankische rijk. In de voetsporen van de
militaire veroveringen probeerde Willibrord het katholicisme te verspreiden. Daarbij gebruikte hij desnoods
geweld.
Wie overtuigd is van zijn eigen gelijk, gaat minder zachtzinnig om met dingen die niet getuigen van het
eigen geloof. Zo had je de Calvinistische beeldenstorm van 1566, blazen de Taliban in 2001 de
eeuwenoude Boeddhabeelden van Bamyan in Afghanistan op en vernietigde Islamitische Staat oude
kunstwerken in Irak en Syrië.
Willibrord trok met een gewapende groep volgelingen rond om de heilige eiken om te hakken. Ook heeft
Willibrord met geweld beelden van goden uit de Germaanse natuurgodsdienst vernield. De plaatselijke
bevolking moet dit met lede ogen hebben aangezien. Hun eeuwenoude geloof moest worden vervangen
door het geloof van de nieuwe heersers.
Willibrord was dus een belangrijke bondgenoot van de Frankische koning en verwierf als dank grote
landerijen in onze omgeving.
De laatste jaren van zijn leven bracht Willibrord vooral door in zijn geliefde klooster te Echternach in
Luxemburg. Daar stierf hij op 81 jarige leeftijd.
Willibrord was een lange man. Onder plechtig vertoon werd zijn lichaam naar de laatste rustplaats
gedragen. Daar zou het in een stenen tombe te rusten worden gelegd. Maar toen men het lichaam in de
tombe wilde leggen, ontdekte men dat de tombe te kort was.
Alle aanwezige gelovigen begonnen een innig gebed. Daarna bleek dat dezelfde tombe die vlak daarvoor
nog één voet te kort was geweest, nu één voet langer was geworden dan het lichaam van de heilige
bisschop.
Henny Dekker

Ik droomde dat ik Sint Willibrord zag
Ik droomde dat ik Sint Willibrord zag
Net zo levend als jij of ik
Hij trok hier door Oss-Zuid
Met een depressieve blik

Toen schrok ik wakker uit die droom
Zo eenzaam en doodsbang
Ik liep naar het raam en boog mijn hoofd
Een traan gleed over mijn wang.

Wordt wakker schreeuwde hij luid
Hij riep gewoon maar wat hij dacht
Stelletje verwende welvaartskinderen
En luister naar mijn droeve klacht
In dertien eeuwen is er niks veranderd
Wie werkt krijgt stank voor dank
De rijken halen hun schouders op
Wie arm is moet naar de voedselbank
De wereld is nog steeds het tranendal
Die jullie zelf hebben gecreëerd
Dus als jullie zo door blijven gaan
Dan hebben we al die jaren niks geleerd.
Ik droomde van Sint Wllibrord
Zijn scherpe stem had al genoeg gezegd
En dat ik degene was
Die hem het zwijgen had opgelegd

Vrij vertaald naar
I dreamed I saw Sint
Augustine van Bob
Dylan.
Henny Dekker
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Zomereik
De eik speelde bij de Germaanse volkeren een speciale rol. Aan de voet van
heilige eiken vonden rituele bijeenkomsten plaats, werden doden begraven
en offers gebracht.
Men vereerden de eik als heilige boom van de dondergod Donar.
De naamgever van donderdag.
De dondergod Donar, omdat hoge, oude eiken vaak werden getroffen door
de bliksem.
In Nederland zijn er geen echt oude eiken meer. In Duitsland en vooral in
Engeland zijn enorme eiken van honderden jaren oud blijven staan op de
landgoederen van de adel.
De afbeelding is van een enorme holle eik bij Kassel in Duitsland.
Bij de banken van Oss-Zuid (zie pag. 15) is de bank bij de natuurspeeltuin
op de hoek van de Bremlaan en de Willibrordusweg gemaakt rond een forse
zomereik.

Fietsstraten en ander verkeers(on)gemak.
Het artikel “Wat vindt ú eigenlijk van onze fietsstraten?” heeft een aantal reacties van lezers opgeleverd.
Bedankt hiervoor.
Bovendien zijn er met een korte enquêtes een aantal aanwonenden van de fietsstraten gevraagd hoe zij
de fietsstraat beleven.
Er vormt zich een beeld dat mensen op zich positief zijn over het instellen van de huidige fietsstraten, maar
dat er ook negatieve kanten worden ervaren.
De grootste ergernis is het sluipverkeer met te hard rijdende auto's en met gevaarlijke inhaalmanoeuvres.
Ook zit er nog veel vrachtverkeer op de Industrielaan.
De uitkomst van het onderzoek over de fietsstraten is besproken tijdens een overleg met de gemeente
Oss.
Wordt vervolgd.
Een ander groot verkeersongemak is het parkeren in de Oude Molenstraat.
Een aantal bezoekers van de Action parkeert het liefst voor de schuifdeuren en dat kan niet altijd.
Dubbel parkeren, parkeren waar het niet mag en het blokkeren van inritten van de bewoners van de
Oude Molenstraat zijn een veel voorkomende klacht.
De wijkraad Oss-Zuid heeft het
gemeentebestuur dringend verzocht
om hier beter te handhaven.
Dit laatste is toegezegd.
Ook hier: wordt vervolgd!
Henny Dekker
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WIJKRAAD OSS-ZUID – IETS VOOR JOU?
De Wijkraad bestaat uit zeven personen en heeft
als missie het verkleinen van de afstand tussen
overheid en burger en het betrekken van bewoners
bij het fysiek beheer en leefbaarheid van de wijk.
Als Wijkraadslid benader, activeer en motiveer je
dan ook medewijkbewoners om samen ideeën en
plannen voor de wijk waar te maken.
De gemeente betrekt de Wijkraad bij vragen of
ontwikkelingen over de leefbaarheid in de wijk.
Daarnaast geeft de Wijkraad ook ongevraagd
advies aan het college van burgemeester en
wethouders. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied
van leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn
en beheer en inrichting van de openbare ruimte.
Op deze manier wordt de wijk nóg fijner om te
wonen.

Per 1 januari 2019 is de
Wijkraad op zoek naar een
nieuwe kandidaat.
De belangrijkste voorwaarde
is dat je het leuk vind om iets
voor de wijk te willen betekenen.
Aanmelden of meer informatie?
Wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met
Frank van Lent, wijkcoördinator van de gemeente
Oss voor de wijk Oss-Zuid.
Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0412 en
per e-mail op f.van.lent@oss.nl.
Meer informatie over de Wijkraad vindt u op de
website www.wijkraadosszuid.nl en op de website
van de gemeente Oss
www.oss.nl/bestuur_en_organisatie/wijk-en-dorpsraden.

JOOP, BEDANKT!
		
			
Tijdens de wijkraadsvergadering van
25 september jl. heeft de Wijkraad
afscheid genomen van Joop de Groot,
gebiedsbeheerder van de gemeente
Oss. Joop gaat binnen het
gemeentehuis een andere functie
vervullen.
Joop, hartelijk dank voor alles wat je
voor Oss-Zuid hebt betekent. We wensen je veel succes toe in je nieuwe
functie.
Wijkraad Oss-Zuid

DUOFIETS
Iedere wijk heeft een duofiets van de gemeente
Oss gekregen om uit te lenen aan bewoners.
Voorlopig kunnen wij de duofiets niet uitlenen.
Eerst moeten er een aantal praktische zaken
worden geregeld.
Wie onderhoud de fiets, wie repareert de fiets bij
pech en hoe is de verzekering geregeld.
Pas als de bovengenoemde zaken goed geregeld
zijn, kan de duofiets weer worden uitgeleend!

7

Zuiderpost herfst 2018

Kindervakantieweek Oss-Zuid, Van alles wat.
Terwijl we dit stukje schrijven
is de herfst alweer ingetreden
en ligt de warme hete zomer
waarin we de Kindervakantieweek Oss-Zuid organiseerde
alweer een tijdje achter ons .
De week die we organiseren voor alle kinderen van
de bassischool vond dit jaar plaats van 7 tot en met
10 augustus op het terrein van de scouting Titus
Brandsma aan de industrielaan te Oss.
Afgelopen zomer hebben we gekozen voor een
andere opzet namelijk minder verhaal maar meer
een camping gevoel en zo ontstond
“Op de camping”
Net als andere jaren zijn we gestart met het hutten
bouwen en verven, dit jaar aangevuld met veel
water spellen want de temperatuur was toch zeker
37 graden.
Vanwege het warme weer hebben we diverse
onderdelen gewijzigd vandaar dat het programma
er anders uit zag dan andere jaren, namelijk veel
spellen, veel water en een lawaai optocht door de
wijk met het inmiddels traditionele opruimen van het
zwerfafval de wijk.

De nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 augustus
hebben we nog een enorme tegenvaller gehad, het
weer sloeg in de nacht even helemaal om en dat
heeft ons naast de werkzaamheden in de
nachtelijke uren ook een enorme schadepost
opgeleverd.
Ook de ouder/opa, oma kind avond hebben we vanwege de weersvoorspelling helaas moeten
annuleren, maar niet getreurd deze komt volgend
jaar terug in het programma.
Op vrijdag hebben we de warme inspannende week
afgesloten met spelletjes, friet- en een eiergevecht
naar vrijwilligers.
Dankzij de volgende organisaties en bedrijven is de
kindervakantieweek weer een groot succes
geworden: Wijkraad Oss-Zuid, Brabant Wonen,
Servicestation De Kock, Kabelstoring.com,
Louis Mozes Ijzer-Metaal, de Zuiderburen, De
Zwaan verhuur, Eethuis de Reiger, Van Aalst
Elektro BV en Gigapret Attractie- en Partyverhuur.
Ook natuurlijk vrijwilligers, kinderen ouder(s) opa’s,
oma’s en andere betrokkenen ontzettend bedankt
voor de fantastische kindervakantieweek 2018 en
op naar 2019!

Disco
Entree: gratis

,Spel, slijm
KIDSAVOND

VRIJDAG 23 NOVEMBER

Alleen voor basisschoolkinderen

Unit KinderVakantieWerk
Oss-Zuid
Kloosterstraat 11
Info: 06-20010645

Voorheen organiseerde Jongerensoos The Final Touch al haar
activiteiten in buurthuis Kortfoort
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Zuid aan Zee 1 juli 2018
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Muziek bij de buren
Vorig jaar was Muziek bij de Buren een groot
succes in Oss-West.
Bij verschillende huisadressen was er drie keer
een leuk optreden. Ondanks het hele
slechte weer (sneeuwstorm, smeltende sneeuw)
werden de optredens druk bezocht.
En bijzonder gewaardeerd!
Tijd voor een herhaling zou je denken.
Maar helaas, dit jaar lukt het niet meer om
Muziek bij de Buren te organiseren.
We hopen op een tweede editie in 2019.
Henny Dekker

Berichtje van Moleneind
U woont dichtbij industrieterrein Moleneind, een
historische plek voor Oss. Het wonen nabij een
dynamisch industrieterrein kan soms ook vragen
geven. 'Wat gebeurt er nu achter het hek?'
Drie bedrijven
Er ‘huizen’ drie bedrijven op het Moleneindterrein; Pivot Park, MSD en Aspen. Pivot Park is
een campus met bijna 60 bedrijven met een focus
op activiteiten gerelateerd aan innovatieve
geneesmiddelenontwikkeling en ondernemerschap.
MSD is het grootste innovatieve
geneesmiddelenbedrijf van Nederland en Aspen
produceert hoog-actieve grondstoffen voor
geneesmiddelen. Deze drie organisaties hebben
hun oorsprong in Organon, maar zijn vandaag de
dag aparte bedrijven.

www.pivotpark.nl		
Burenavond op dinsdag 2 oktober 2018
Telefoonnummer:
0412-846 010
Mailadres: communications@pivotpark.com
www.msd.nl				
Burenavond op donderdag 8 november 2018
Telefoonnummer:
0412 - 66 16 28
Mailadres: communications@merck.com
www.aspenoss.nl			
Burenavond in 2e kwartaal van 2019
Telefoonnummer:
06-11886827
Mailadres: ivandermale@nl.aspenpharma.com
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Burenavond
Mocht u meer willen weten over ons, dan kan dit via
verschillende wegen. De meest snelle weg is een
bezoek te brengen aan onze websites. Wilt u een
meer levendig beeld? Bezoek dan een
Burenavond. Dit jaar organiseren Pivot Park (2 oktober) en MSD er één, in 2019 staan de deuren van
Aspen open.
Direct contact
Hebt u persoonlijke vragen of zijn er op dit moment
onduidelijkheden? Zoek dan contact met de
communicatieafdeling van één van de drie
bedrijven. We proberen u zo goed mogelijk verder
te helpen of door te verwijzen.
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Aankondiging kerstmarkt
De “Werkgroep Kerstmarkt 2018” is al weer druk bezig met de
voorbereidingen van deze gezellige markt.
De kerstmarkt zal dit jaar plaatsvinden op
zaterdag 15 december 2018.
De locatie voor dit evenement is ook dit jaar weer het terrein
voor het Zuidergebouw aan de Oude Molenstraat.
Uiteraard bestaat de kerstmarkt weer uit gezellige
(kerst-)kramen, de Kerstman met zijn cadeautjes, de arrenslee,
ballonnenman, kerststukjes maken, muziek, warme chocomel
en glühwein!
Wilt u een kraam huren voor kerst-/cadeaugerelateerde artikelen, neem dan contact op met
Jacqueline Eekels, email: jacqueline.eekels@ziggo.nl,
telefoon: 06 – 22 33 55 29.
Een hele kraam (vier meter) kost € 20; een halve kraam deel je met iemand anders
en kost € 10.
Noteer 15 december 2018 alvast in uw agenda!
Namens Werkgroep Kerstmarkt 2018
Ellen Bloks

Subsidie voor bewonersactiviteiten
door Ellen Bloks
Wijkstichting Oss-Zuid ondersteunt diverse activiteiten in de wijk, zoals het evenement “Zuid aan Zee”,
de Halloweenoptocht, de Buitenspeeldag en de kerstmarkt.
Daarnaast ondersteunt zij ook buurtverenigingen en bewonersgroepen die een eigen
activiteit willen organiseren (buurtfeest, buurt-bbq, nieuwjaarsreceptie, etc.).
Dit doet de Wijkstichting door per kalenderjaar per buurtvereniging/bewonersgroep een financiële
bijdrage beschikbaar te stellen (maximaal drie keer per jaar).
Voor een eerste activiteit in een kalenderjaar wordt € 75 beschikbaar gesteld; voor een tweede en derde
activiteit respectievelijk € 100 en € 125
Om het nog gemakkelijker te maken zijn voor deze activiteiten de nodige spullen
aangeschaft; tenten, koffieketels, biertafels en –banken, statafels, aanhanger, etc.
Deze spullen worden voor de hiervoor vermelde activiteiten (gratis) uitgeleend.
U kunt uw aanvraag voor subsidie indienen bij Steef de Graauw.
Zijn e-mailadres is: sjadegraauw@home.nl.
U kunt ook telefonisch contact met hem opnemen via 06 – 54 70 72 85.
13
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Rectificatie
In de vorige Zuiderpost is is bij het vermelden van de
Joodse slachtoffers op basis van verouderde informatie,
helaas een verkeerd aantal doden genoemd.
Beste mensen,
Na het lezen van de Zuiderpost zomer 2018,
nummer 212, wil ik jullie graag even complimenteren. Er
staan veel interessante stukjes en/of foto’s in. De
opmaak ziet er mooi uit. Graag nog even een kleine
verbetering op het stukje over BOZ.
Deze keer ging dat over het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg. Ook stond hier informatie in
over de Struikelstenen. In het stukje staat dat het beeld symbool staat voor 252 Joodse slachtoffers uit
Oss. We hebben hier in Oss 263 Struikelstenen verwezenlijkt. Een Struikelsteen is gemaakt van beton,
10 x 10 centimeter en heeft een heel dun toplaagje, gemaakt van messing. Wat fijn dat de wandelgids
werd genoemd, ondersteund met een foto van de Struikelstenen van het gezin Diependaal uit de
Floraliastraat. Mooie foto’s. Dank jullie wel voor de vermelding!
Met vriendelijke groet,
Petra de Ruijter
Werkgroep Struikelstenen Oss

Gezellig andere ouders ontmoeten?
Vind jij het leuk om andere vaders en moeders te leren kennen? Ervaringen uit te wisselen, lekker te
kletsen en samen een kopje koffie of thee te drinken? Kom naar onze inloopochtend op woensdag,
speciaal voor ouders in Oss-zuid.
Gefaciliteerd door ONS WELZIJN en basisschool Pius X, maar verder helemaal georganiseerd door jou en
andere ouders. Jullie bepalen hoe de ochtend eruitziet en wat jullie meenemen. Gezelligheid, wijze lessen
of adviezen. Ontmoeten staat voorop. Zijn er specifieke vragen? Dan kunnen we altijd deskundigen vragen
om eens langs te komen.
De inloopochtend is van 8.30 tot 10.00 uur. Dus wip gerust binnen nadat jij je kind(eren) naar school hebt
gebracht. Kinderen tot vier jaar mogen gewoon mee – en samen spelen!
Alle praktische informatie op een rijtje:
Woensdagochtend: 8.30 – 10.00 uur
Locatie: BSO naast de PIUS X
Gratis en vrijblijvend.
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Bankjes vijver Hazenakker

Bank Ridderstraat

Bank Talentencampus
Bank Natuurspeeltuin

Banken in Oss-Zuid.
Tien jaar geleden moesten de banken gered
worden. Nu is er ophef over zwart geld bij de ING
en won de Rabobank (al 40 jaar de financier van
het gigantische mestoverschot in Noord Brabant)
de Liegebeest verkiezing omdat zij zich ten
onrechte als groene bank profileren.
Maar met de banken van Oss-Zuid gaat het goed.
Ze zien er leuk uit en worden druk bezocht.
Henny Dekker
15
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Voetbalclub Cito zoekt trainers.
Wij zijn op zoek naar meerdere
Trainers voor JO10 1 en 2 en JO11
(JO betekent jongens onder, 10 en 11 zijn
leeftijden).
Zijn er misschien liefhebbers die er iets voor
voelen om Dinsdag en Donderdag van
18.15 uur tot 19.15 uur de kinderen te trainen.
Leeftijd kinderen varieert van 8 tot 11 jaar.
Reacties graag naar
dvgaal1970@gmail.com

WEDEROM VEGEN EN BORSTELEN IN OSS-ZUID.
Vanaf 1oktober is Engelen Groen weer gestart met het vegen en borstelen van de verharding in de wijk
Oss-Zuid. Wij willen u hierover informeren, omdat u ons hierbij kunt helpen.
U kunt bijvoorbeeld uw voertuig verplaatsen voordat we langskomen en er voor zorgen dat uw kliko op
ophaaldagen niet onnodig lang aan de straat blijft staan. Dit voorkomt dat wij stukken over moeten slaan.
Om te zorgen dat u een indicatie heeft wanneer wij in uw straat werkzaamheden uitvoeren, kunt u onze
website www.mijnschonestraat.nl bezoeken. Op de website staat bij het onderwerp ‘Gemeente Oss’ een
interactieve dagplanning. Zo kunt u duidelijk zien wanneer wij in uw straat komen.
Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Alvast noteren in je agenda
Nieuwjaarsreceptie Wijkraad Oss-Zuid, Wijkstichting Oss-Zuid en Buurtcentrum Kortfoort
16 januari 2019
aanvang 20.00 uur
Buurtcentrum Kortfoort
16
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Impressie burendag 2018 Geneesherenhof Park Zwanenberg
Na het geslaagd buurtfeest van 2017, het eerste
buurtfeest in de nieuwe wijk Park Zwanenberg,
heeft ook dit jaar de organisatie besloten de traditie
voort te zetten.
Na het succes van voorgaand jaar, was iedereen
erop gebrand deze traditie voort te zetten. Al in juni
dit jaar werd gestart gemaakt met het organiseren
van de burendag. Diverse ideeën werden
aangedragen om de burendag nog geslaagder te
maken dan voorgaand jaar. Zo zou er dit jaar een
groter springkussen komen voor de kinderen en
werd de frietkar vervangen door een barbecue!

opgehangen en neergezet. Het springkussen was
in een mum van tijd opgeblazen, en de kinderen
konden lekker gaan ravotten. De ouders hielden
een toeziend oog. Wat fijn om iedereen zo samen
bezig te zien.
Rond de klok van 5 (dan mag er namelijk ook een
biertje of wijntje genutigd worden) werd de
barbecue in gereedheid gebracht. Lekker met zijn
allen eten en drinken. Na de barbecue kon de
muziek wat harder en niemand merkte dat het
inmiddels harder begon te regenen.
Het was nog lang onrustig in Park Zwanenberg.

Enkele dagen voor de bewuste zaterdag
22 september werd het toch nog even spannend.
De weersvoorspellingen waren niet zo gunstig als
aanvankelijk gehoopt. Er was zelfs sprake dat de
tenten, in verband met de hevige windstoten, niet
zouden blijven staan.
Gelukkig bleek dat allemaal wel mee te vallen. Het
zorgde zelfs voor verbroedering van de buurt. Uit
alle hoeken en gaten (letterlijk!) kwamen touwen,
haringen, schroeven en bouwzeil om de tenten waterdicht maar bovenal stevig te laten staan!
Achteraf, zo bleek, goed werk, de tenten hebben
het de hele nacht uitgehouden.
De burendag begon al vroeg in de middag. Onder
het genot van een kopje koffie met wat lekkers werden de laatste benodigdheden in de tent
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Wijkagenda van Buurtcentrum Kortfoort
Floraliastrrat 93 (hoek Rozenstraat), 5342BH
Oss,
Tel. 636310
www.buurthuiskortfoort.nl

Bestuurssamensteling:
Voorzitter: Sylvia Boerboom
Secretaris: Jolien Panneman
Penningmeester: Ron Klokgieters
Bestuurslid: Theo van de Steen.
beheerder: vacature

Maandag
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
13.30-14.00 ASVO – Inloop computercafé
14.00-17.00 ASVO – Computercursus
19.00-22.00 Fotoclub Focoss
		
(info www.focoss.nl)
19.30-20.30 SchuldHulpMaatje –
		
inloop spreekuur
Dinsdag
14.00-17.00 ASVO – Schilderclub 1
Woensdag
09.00-12.00 Werelddansen/Volksdansen
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
14.00-17.00 ASVO – Schilderclub 2
19.00-22.30 Inloopcafé voor 50-plussers
19.00-22.30 Kaarten (jokeren, rikken, e.d.)
Donderdag
09.00-12.00 Werelddansen/
		Volksdansen
14.00-17.00 ASVO – Oudervereniging Oss		Zuid
14.00		
OOZ/ASVO – Bingo
		
(3e donderdag van de maand)
19.00-22.00 BREIN/NAH-café
		(info/data www.nah4us.nl)
Vrijdag
12.00-13.00
13.30-17.00

Broodje Zuid
Ouderenvereniging Oss-Zuid

COLOFON ZUIDERPOST
Deze wijkkrant is een periodieke uitgave van Wijkstichting Oss-Zuid in samenwerking met de
Wijkraad Oss-Zuid
Redactie: Ellen Bloks, Jolanda van Turnhout,
Henny Dekker, Nancy Jongsma
Redactieadres: Oude Molenstraat 19, 5342 GA Oss
e-mail: zuiderpostoss@gmail.com
Foto’s: aangeleverd door auteurs en organisaties
en uit fotoarchief van wijkactiviteiten.
Druk: Drukkerij Kluytmans, Oss
De volgende Zuiderpost verschijnt in de winter van
2018.
Kopijsluiting 14 november 2018
Voor informatie over advertentie afmetingen en
tarieven:
mail: zuiderpostoss@gmail.com
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Redactionele richtlijnen:
Berichten van lezers, instellingen, verenigingen
die betrekking hebben op of van belang zijn voor
Oss-Zuid en haar bewoners zijn welkom.
De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden berichten te redigeren
en eventueel in te korten.
De redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen
voor de inhoud van door derden aangeleverde
berichten.
Bezorging:
Zuiderpost niet ontvangen?
tel:623424 (Ellen) of mail:
zuiderpostoss@gmail.com
De Zuiderpost wordt ook digitaal beschikbaar
gesteld via de website van Wijkstichting Oss-Zuid.
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Hartige Taartenbakwedstrijd
Op zondag 28 oktober wordt in de Sint Jozefkerk
van de Titus Brandsmaparochie weer de jaarlijkse
Fairtrademarkt gehouden.
De werkgroep “Werk in Uitvoering” heeft aan de
markt dit jaar het
thema “Voedselverspilling tegengaan”
meegegeven.
Een van de manieren om dat te doen is het bakken van hartige taarten door restjes te gebruiken.
Bent u een keukenprinses of keukenprins of bent u gewoon een baktalent schroom dan niet om mee te
doen aan de “TAARTENBAKWEDSTRIJD”
De taarten moeten voorzien van recept en naam op zondag 28 oktober tussen 8.30u en 9.30u afgegeven
worden bij de receptie van de Titus Brandsmaparochie Oude Molenstraat 6-8 te Oss.
De taarten worden gekeurd door een deskundige jury en de uitslag wordt zondagmiddag 28 oktober
bekend gemaakt.
De winnaar/ winnares krijgt een leuke prijs.
De oproep om iets lekkers te bakken voor bij de koffie blijft natuurlijk gehandhaafd.
Voor de “Hartige Taartenbakwedstrijd” kunt u zich opgeven
!. via een intekenlijst in de hal van de kerk
2.via de mail: plammers@xs4all.nl
3.telefonisch: 0412-624367
Werkgroep Werk in Uitvoering
Cor Spierings, Guusje Meurs, Ineke Broers, Marieta van Dinther, Peter Lammers

U

Bent van harte welkom

Wijkstichting Oss-Zuid zoekt nieuwe
leden
Vindt u het leuk om betrokken te zijn bij wat er in de wijk
georganiseerd wordt, zoals Broodje Zuid, de Kerstmarkt of
bijvoorbeeld Zuid aan Zee, dan is de Wijkstichting Oss-Zuid op zoek
naar U!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
-Steef de Graauw, voorzitter Wijkstichting
tel: 06-54707285
e-mailadres; voorzitter@ws-oss-zuid.nl
-Ellen Bloks wijkraad Oss-Zuid/penningmeester
a.i. Wijkstichting; tel. 06-54226327
e-mailadres: bloks.ellen@gmail.com
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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
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www.hartforher.nl

