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Redactie
Dit jaar is er geen Kerstmarkt bij het Zuidergebouw. Corona gooide roet in het eten.
Ontzettend jammer en we hopen maar weer op volgend jaar.
Geen Kerstmarkt was dan ook de reden om de Zuiderpost deze keer wat dikker te maken. We zijn in de loop
van het afgelopen jaar al van 16 naar 20 pagina’s gegaan. Voor dit kerstnummer wilden we graag
24 bladzijden.
Hierdoor konden we een fotoquiz plaatsen, een leuke manier om onze mooie wijk eens door te lopen met de
Kerstdagen. Uit eten is er waarschijnlijk toch niet bij.
René van Lent zorgde voor een kerstwoordzoeker en mocht er gekleurd willen worden; de achterpagina heeft
een afbeelding van een kerstboom met kleurloze ballen.
Namens de wijkraad Oss-Zuid mag ik iedereen hele fijne feestdagen toewensen
en een fantastisch begin van 2021.
Blijf gezond en geniet van alle mogelijkheden die er zijn.
Met vriendelijke groet,
Namens Ellen, Jolanda en Henny
Nancy Jongsma

Kerstmis in Coronatijd
In de kersttijd bezoeken altijd veel mensen de kerk:
om de vieringen bij te wonen;
om met de kinderen de kerststal te bekijken.
Vanwege het corona virus kunnen we maar een beperkt aantal mensen
ontvangen.

Namens de Titus Brandsmaparochie wens ik alle wijkbewoners sfeervolle kersdagen.
Laten we naar elkaar omzien en elkaar moed inspreken.
Dan wordt 2021 voor iedereen een beter en gelukkig jaar!
Pastoor Tom Buitendijk
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Titus Brandsmaparochie
Oude Molenstraat 8
5342 GC Oss
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De grote Zuiderpost kerstvakantie fotoquiz voor
het hele gezin.
Op de volgende 2 pagina’s staan 16 foto’s, genomen in Oss-Zuid.
Noem zo goed en volledig mogelijk de locaties van de foto's op.
Stuur de antwoorden voor 4 januari 2021 op naar: zuiderpostoss@gmail.com.
Er zijn bijzondere prijzen te winnen!
restaurantbon van 100 euro, restaurant Clemens Oss,
waardebon 65 euro Roro’s bakery, gedeeltelijk ter beschikking gesteld door Roro’s Bakery
waardebon 50 euro DK benzinestation,
waardebon 25 euro Heart Care Werkt, ter beschikking gesteld door Heart Care Werkt.
waardebon 25 euro Het Cadeautje
waardebon 25 euro Tessa Knipt
boek: Een hobby gaat in vlammen op.
De wijkraad Oss-Zuid bedankt Roro’s Bakery en Heart Care Werkt voor hun bijdrage
bij de prijzen bij deze quiz.
Bij meerdere goede inzendingen gaan we kijken naar de juiste plaatsbeschrijvingen.

‘t Stalleke
In 'n huukske van de zolder
van opa's haand nog, berkenhout
stù'get stalleke te kijke
men al van keids-af-aon vertrouwd
oit was 't hier 'n goei gewoonte
in't Roomse Brabant, wijd en zijd
vur Kerst 'n stalleke te zetten
mar stiekem rakt 't ùìt d'n tijd
't-Moes nie meuge, zou ik zegge
zu'n stalleke dè's nostalgie
en zoiets hóúw'de toch in ere
nee. echt begrijpe doe'k 't nie
mar gaot 's kijke bè de Kringloop
of lopt 's langs de rommelmert
'k-wed dè ge d'r over struikelt
de miste ginne knèùp mir werd
Toch kent 't mijn 'n aander waarde
't kiendje sloot ik in m'n hart
Ons lieve vrouwke, die 't baarde
mar ok ons opa, héél apart

Wim van Lier, Brabants dichter uit Oss
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Nog een keer: de windhondenrenbaan
Snelle honden op de Docfalaan in de jaren 70.
door Antoine Hendriks

Mijn naam is Antoine Hendriks en ik las in een eerdere Zuiderpost dat er gevraagd werd of
iemand nog iets kan vertellen over de voormalige windhondenrenbaan die gelegen was aan de
Docfalaan in Oss.
Toevallig is mijn vader een van de oprichters geweest van deze vereniging. Eind jaren 60 wilde mijn
vader met nog een paar mensen een trainingsbaan aanleggen om hun hondjes veilig te trainen.
Mijn vader liet een oude greyhound, die al veel wedstrijden gelopen had en met pensioen was, rondjes
lopen op het veld aan de Docfalaan. Daardoor konden ze de baan uitzetten met paaltjes en zo ontstond
het trainingsbaantje.
De mensen hoorden dat er in Oss een baantje was
wat goed liep en men kwam trainen vanuit heel het
land. In de jaren 70 kregen we een wedstrijdstatus en
mochten er twee maal per jaar een wedstrijd gelopen
worden onder leiding van de Commissie voor de
Windhondenrensport.
Ik was nog klein, maar ik weet dat er vele vrije
uurtjes van mijn vader en moeder in gingen zitten.
Als het heet weer was, kon mijn vader een
brandweerwagen krijgen om water te spuiten op het
gras.
De kantine, een legertent, moest opgezet worden.
Alle materialen, zoals het draaierswiel, klossen en de
“haas” (een stukje schapenvacht) moesten van huis
meegenomen worden,want een opslagplaats was er
niet. Ik liep als kind langs de baan om lege flesjes op

te halen en in ruil daarvoor kreeg ik een snoepzak.
Eind jaren 70 kreeg OWRV het Haasje, zo heette de
club, een nieuwe renbaan op de Rusheuvel.
Misschien kennen de oudere Ossenaren het nog wel
als de kunstijsbaan.
Daar zijn verschillende kampioenschappen gelopen
waaronder een keer de Europees Kampioenschappen.
En de twee internationale wedstrijden:
de Moederdagren en de Grote Prijs van Oss,
die altijd goed bezocht werden.
Helaas kreeg de sport steeds minder leden en
daardoor heeft de vereniging geen grond meer om te
rennen in Oss. De club bestaat echter nog steeds.
Zelf was ik 12 jaar oud, toen ik in de voetsporen trad
van mijn vader en moeder. Nu bijna 40 jaar later mag
ik zeggen dat ik samen met mijn vrouw vele
overwinningen heb behaald met onze snelle
viervoeters.
We lopen internationaal: België, Duitsland en
Nederland zijn onze landen waar we meestal lopen.
Mijn vader had in de jaren 70 veel gewonnen
waaronder twee maal Kampioen van Nederland en
3e op de EK, ikzelf ben ook al twee maal Nederlands
kampioen geworden, een keer Europees Kampioen en
een keer derde op de Wereldkampioenschappen.
Tegenwoordig ben ik ook bezig als keurmeester en
dat doe ik met veel plezier.
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Ik hoop dat dit verhaal u heeft geinteresseerd en mocht u nog eens een wedstrijd willen zien, er is een
renbaan in Son en Breugel.
Volgend jaar organiseren we daar het NK.
Deze renbaan lijkt nog het meest op de oude renbaan aan de Docfalaan .
Voor info en rendata kunt u kijken op www.sewr.nl
Hopelijk tot ziens.
Munlaan 15
Oss
14-07-1975
Fotograaf
Paul van der Werff
collectie Stadsarchief Oss

Windhondenrenbaan.
In het midden de starthokken, links op de verhoging bij het stenen muurtje werd het draaimechanisme
opgesteld van de lijn die rondom op de ovaalvormige baan liep met daaraan 'n stukje tapijt, de "vos".
Honden in de hokken, klaar voor de start, hok open, draaien aan het wiel (handmatig nog) en rennen maar!
Opening van de
windhondenrenbaan bij sportpark
Rusheuvel.
Met hendel: wethouder
H. van Xanten;
2e van rechts: de heer Rondagh,
directeur D.S.J.R.;
midden met bril H. Otjens;
3e van rechts erevoorzitter
M.Indenbosch
Datering:1979
Fotograaf:
Paul van der Werff
collectie Stadsarchief Oss
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Voor het voetlicht
Buurtsuper: ‘Een hobby gaat in vlammen op’
Door: Jolanda van Turnhout

Op 2 oktober 2019 brandde de buurtwinkel aan de Willibrordusweg tot de grond toe af.
Een ramp voor René van Lent, die zijn levenswerk in vlammen zag opgaan.
42 jaar runde hij deze zaak met hart
en ziel.
In de dagen erna ontving hij
hartverwarmende reacties van
mensen uit zijn omgeving en van
klanten, die geregeld zijn zaak
bezochten. Dat deed hem goed en
het besef groeide dat de supermarkt
heel veel heeft betekend voor de
mensen die er kwamen: het was
niet alleen een buurtwinkel waar
op koopjes kon worden gejaagd, er
was ook betrokkenheid bij de
klanten en nog tijd voor een praatje.
René had best nog een aantal jaren
door willen gaan met de winkel,
Willibrordusweg, een lege plek waar voorheen de buurtsuper stond.
maar het lot besliste anders.
foto Jolanda van Turnhout
Ineens had hij zeeën van tijd;
tijd die hij kon besteden aan het
noteren van zijn herinneringen. Dat resulteerde in een mooi boek getiteld ‘Een hobby gaat in vlammen op’.
Het boek is een feest van herkenning, ook omdat je actuele gebeurtenissen uit die tijd hebt verweven in
je verhaal. Dat geeft een mooi tijdsbeeld.
“Ja, dat heb ik gedaan voor de afwisseling. Het wordt voor de lezers anders wel erg saai als ik voor de
zoveelste keer beschrijf dat sinterklaas in aantocht is en dat de winkel in kerstsfeer wordt gebracht.”
Ook zie je door de jaren heen het assortiment veranderen en je had een zeer uiteenlopende klantenkring.
“Als ondernemer zag ik overal kansen en door mijn uiteenlopende contacten kon ik nogal eens aan leuke
koopwaar komen. Ik heb heel veel te danken aan de klanten van het voormalige woonwagenkamp op
Vorstengrafdonk. Martin R. kwam als kleine jongen schuimpjes kopen in mijn winkel. En die dure partij wijn
vond gretig aftrek bij een specialist uit het Sint Annaziekenhuis. Ja, over de klanten van de buurtsuper valt
heel wat te vertellen. Daar zit misschien nog wel een vervolgboek in”, mijmert René.
En ineens was er die brand en was het gedaan met de buurtsuper.
“Een zeer heftige gebeurtenis. Ik had best nog wel opnieuw willen beginnen, maar ja, dan moet het ook
rendabel zijn.
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Achteraf gezien had dat misschien nog wel gekund, maar het was lang onduidelijk en uiteindelijk heb ik de
knoop maar doorgehakt en besloten definitief te stoppen.
Om mijn zinnen te verzetten ging ik fietsen en als vanzelf kwamen de herinneringen. Daar moest ik wat mee
en zodoende is dat boek verschenen. Dat heeft me wel geholpen bij de verwerking. Ik heb er veel positieve
reacties op gekregen en het was in een mum van tijd uitverkocht.
Als er voldoende belangstelling is, komt er een tweede druk. Mensen die het boek graag willen hebben, voor
zichzelf of om cadeau te doen, kunnen mij mailen.”
Hoe zie je de toekomst?
“Inmiddels heb ik 2 aanbiedingen die ik in overweging kan nemen. Ik ben gevraagd om penningmeester te
worden voor de Bond van Ouderen en het Brabants Dagblad heeft mij een baan als verslaggever aangeboden:
‘ik heb schrijftalent’, zeggen ze.”
Op de plek waar voorheen de winkel heeft gestaan, staat het onkruid nu behoorlijk hoog. Er zijn plannen voor
de bouw van appartementen. Als die concreet worden, hebben mijn vrouw en ik de eerste keuze. Dan keren we
weer terug naar het vertrouwde nest.
Het boek over de buurtsuper ‘Een hobby gaat in vlammen op’ kost €15,00 en is te bestellen bij
René van Lent via: m.a.vanlent@hotmail.com
Reactie van een klant van de buurtsuper:
Goedenavond René,
In een ruk heb ik jouw boek uitgelezen. Soms met een brok in mijn
keel, vaak met een gevoel van herkenning. Vanaf 1970 kwamen
Ria en ik graag in de winkel van jou en Toos onze wekelijkse
boodschappen doen.
In het begin zelfs op de fiets...
Doordat we uit Zuid vertrokken, was ik een hele tijd niet meer in
jouw winkel geweest, maar doordat ik terugkeerde in Zuid, liep ik
de afgelopen 12 jaar weer regelmatig binnen, zeker voor de
worstenbroodjes...

René met het boek.
foto, Jolanda van Turnhout

De sfeer aan de Willibrordusweg was ook apart, echt een
buurtsuper, zoals we die uit onze jeugd kenden. Ik herinner me dat
we het ergens in 2017 nog eens hebben gehad over een
naderend pensioen. Jij gaf toen aan dat je graag nog een aantal
jaren wilde doorgaan...je had er nog zoveel plezier en voldoening
aan... Zwaar kloten dat het zo moest eindigen... Je had een ander
afscheid verdiend!!
Wel goed dat je bent gaan schrijven...dat verzet zinnen en zorgt
ervoor dat je e.e.a. een plaats kunt geven... Ik weet er alles
van..................
.......... Dus als jij inspiratie voor een tweede boek hebt...Doen!!
Beste René, Bedankt voor de mooie herinneringen! Het gaat je
goed, doe Toos de hartelijke groeten.
Houdoe, Piet van Rosmalen
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De Vorst van Oss
door Henny Dekker

Ten zuiden van Oss lag een flink aantal grafheuvels. De allergrootste grafheuvel noemde men de
Hans Joppenberg. Dit was zelfs de allergrootste grafheuvel van Nederland.
In deze indrukwekkende grafheuvel lag een man begraven uit de zesde eeuw voor Christus. De bronzen
grafurn met inhoud is op een bijzondere manier begraven. Men heeft ruim 2600 jaar geleden een diep
gat dwars door een toen al duizend jaar oude grafheuvel uit de bronstijd gegraven. De dode werd al
snel de Vorst van Oss genoemd.
In 1933 kwam op deze plek een woonwagenkamp
De Hans Joppenberg werd grotendeels afgegraven.
Op een koude ochtend in februari vond men tijdens de
graafwerkzaamheden iets blinkends.
De gewaarschuwde archeoloog F. Bursh is met spoed
de volgende dag uit Leiden naar Oss gekomen.
Hij stelde de vondst eerst veilig door het geheel in
gips te gieten. Daarna werd de bronzen emmer met
inhoud naar het Museum voor Oudheden in Leiden
vervoerd.
Pas in het museum heeft de restaurator de inhoud
voorzichtig uit de emmer gehaald.
Vergeleken met nu was de techniek voor het
restaureren nog beperkt. Er konden maar enkele
stukken herkenbaar gemaakt worden. De rest was aan
elkaar vastgekit in een klomp roest. Deze klomp werd
opgeslagen in een depotlade.
En gelukkig maar, want vanaf 1960 kwamen bij een
tweede en derde restauratie dankzij nieuwe technieken
vele ‘nieuwe’ objecten van de bronzen emmer aan het
licht! Zelfs tachtig jaar na de opgraving bleek het nog
mogelijk om nieuwe inzichten te verwerven over onze
Vorst van Oss en de set grafgoederen waar hij mee
begraven was

Vorstengrafdonk
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De Vorst van Oss
Bij zijn overlijden was de Vorst zo’n dertig tot veertig
jaar oud, en hij moet bij leven een indrukwekkende
verschijning zijn geweest.
Zoals gebruikelijk in de Vroege IJzertijd, werd hij
gecremeerd en bijgezet in een urn.
Bijzonder is dat de urn van brons was en dat er
prachtige objecten werden meegegeven in het graf:
paardentuig, jukversieringen, textiel, slachtgerei,
scheermessen, een houten kom en een indrukwekkend
lang zwaard met rijke versiering.
Uit deze grafgiften blijkt een verwantschap met of
intensieve handel met de Centraal Europese Keltische
Hallstattcultuur.
De crematieresten zijn inmiddels door drie generaties
fysisch-antropologen onderzocht.
Bij elk onderzoek leidden vernieuwde technieken tot
nieuwe inzichten. Ooit werd gedacht dat de Vorst een
gezette, oudere man was, die moeilijk kon bewegen
vanwege zijn vergroeide ruggenwervels. Nu weten
onderzoekers dat hij geen last had van de
botvergroeiingen en dat hij lang was en sterk
gespierd.

de Rotonde

Zuiderpost Winter 2020

Het Zwaard
Het grote gebogen zwaard is een icoon binnen een
opmerkelijk graf. Het is gemaakt door een zeer
ervaren en kundige smid. Met een lengte van 116
centimeter is het indrukwekkend lang en de greep is
ingelegd met gouden siervormen.
Bronzen klinknagels zijn gebruikt om de houten
greep aan het ijzeren blad vast te maken.
Dankzij recent onderzoek weten we dat er
bewerkt been en een loden ring in de greep zijn
verwerkt. Tijdens het grafritueel is het zwaard rond
gebogen en in wollen textiel gewikkeld.
Mogelijk werd dit gedaan uit religieuze of culturele
overwegingen, maar het kan ook een hele praktische
keus zijn geweest, opdat het zwaard in de grafurn zou
passen. Een vierwielige wagen is een typische vondst
voor rijke graven uit de Vroege IJzertijd.
Ook de Vorst van Oss bezat een prachtig voertuig. De
wagen werd getrokken door twee grote paarden, die
middels een juk de wagen in beweging zetten.
De leren hoofdstellen – compleet met gesleten ijzeren
bitten en bronzen versieringen – zijn in hun geheel in
de bronzen urn geplaatst.

Bronnen:
Onder onze voeten, ISBN 9789035132078
Rijks Museum van oudheden, Leiden
foto's Henny Dekker

Bronzen wijnemmer
Deze bronzen emmer of situla werd bij leven gebruikt
om alcoholische dranken in te mengen.
Vervolgens werd een kleine kom gebruikt om de
drank te serveren. Waarschijnlijk was onze situla dus
regelmatig het middelpunt van een drinkgelag.
De vorst kreeg ook voedseloffers mee in zijn graf,
bedoeld voor in het hiernamaals. Waarschijnlijk was
dit het vlees of de bouten van een varken en van een
hert. Zouden deze dieren geslacht zijn met het ijzeren
slachtmes waar de Vorst mee begraven is?
Het mes werd in ieder geval samen met een
bijzondere, ijzeren kokerbijl in een stuk wollen textiel
gewikkeld en in de emmer geplaatst.
Textiel blijft in de bodem vrijwel nooit bewaard, maar
in het Vorstengraf van Oss zijn wel acht
verschillende soorten weefsels geïdentificeerd. De
meeste zijn gebruikt om objecten in te pakken voordat
deze in de bronzen grafurn werden geplaatst.
Ook zijn er resten gevonden van een heel bijzonder
en extreem fijngeweven stuk wol met een bijzonder
diamant-patroon. Er zijn slechts kleine stukjes van
bewaard gebleven, maar onderzoekers hebben kunnen
vaststellen dat het voorzichtig is opgevouwen voordat
het werd meegegeven als grafgift. Zouden we hier
resten van vorstelijke kleding hebben gevonden?
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Zonnepark de Mun
door Henny Dekker

Tussen de Munlaan en het bedrijventerrein
Vorstengrafdonk komt een zonnepark van 11 ha, waarvan op 6,5 ha zonnepanelen komen te staan.
Genoeg om ongeveer 2000 huizen van stroom te voorzien.
Ter vergelijking; één windmolen in de polder zal zeker de dubbele hoeveelheid energie opwekken.

Het klimaat verandert snel. De effecten lijken nu
al onomkeerbaar. Om klimaatverandering af te
remmen, is zuinig omgaan met het verbranden van
brandstoffen noodzakelijk. Dat betekent in het Westen een andere stijl van consumeren,
terughoudend zijn met vliegen en huizen goed
isoleren. Het bedrijfsleven zal de wijze van vervoer
en productie drastisch moeten aanpassen.
Tijdens het akkoord van Parijs in december 2015
hebben alle landen afgesproken werk te maken van
het terugdringen van het broeikaseffect. In Nederland
is dit vier jaar later verder uitgewerkt in het
klimaatakkoord.
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Daarin wordt bepaald hoe en waar duurzame
elektriciteit op land kan worden opgewekt.
Er hoort ook aandacht te zijn voor hoe
energieplannen door financiële participatie ten goede
kan komen aan bewoners. En hoe de plannen zo min
mogelijk schade veroorzaken aan natuur en
landschap.
Ontwikkelaars van wind- en zonneparken zoals
Tomorrow Energy, zoeken geschikte locaties voor
hun projecten. De raad van Oss heeft ingestemd om
snel met het zonnepark de Mun als pilotproject aan
de slag te gaan.

Wind op zee is de meest rendabele vorm van duurzame energieopwekking. Europa heeft vergaande
plannen om dit te realiseren.
Maar daarmee halen we de klimaatdoelen niet.

Het risico is dan groot dat omwonenden of natuur en
landschapsbeschermers in verzet komen.
“Bij dit project zien we dat het terrein waarop
Zonnepark De Mun gepland staat, foerageergebied
voor de das is.”

Er is daarom afgesproken dat elke regio in
Nederland een bijdrage levert door voor 1 juli 2021
een regionaal energiestrategie (RES) op te stellen.

Stichting Das&Boom en IVN Oss hebben, naast een
aantal omwonenden, een zienswijze ingediend met
bezwaren tegen het plan. “Hoewel bekend is dat
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zonnepanelen een negatieve invloed hebben op
voedsel voor de dassen, zijn alle bezwaren
afgewezen”, aldus Frank van Dorst van het IVN Oss.
“Wij gaan de effecten op de dassenbevolking
nauwlettend in de gaten houden. Het zonnepark wordt
geen afgesloten gebied, maar een echt park.
Dat betekent dat het toegankelijk is en dat er
struinpaden door het park lopen, waardoor mensen
uit de buurt het park ook echt kunnen bezoeken en
beleven. Nu is er alleen maar een afgesloten
weiland.”,vertelt Paul Vereijken van de gemeente Oss.
“Buurtbewoners kunnen deelnemen in het park door
obligaties te kopen. De obligaties zullen via
Duurzaam investeren op de markt gebracht
worden én”, zegt Paul Vereijken, “de direct
omwonenden kunnen ook korting op de
stroomprijs krijgen. Dat regelt de ontwikkelaar
Tomorrow Energy.”

Het vraagt om een beleidstraject waarin alle belangen
worden afgewogen. Dat is de taak van de overheid,
niet van een projectontwikkelaar. De wijze les is dat
de gemeente altijd zelf de regie moet houden!

Foto's Klimaatakkoord Parijs en wind op zee: Henny Dekker
Zonne-energie stockfoto internet
Luchtfoto project aangeleverd door de gemeente Oss.

Het is beter om de participatie rond de
energietransitie op een hoger niveau te
beginnen, níet vanuit één locatie. Het bepalen
van de beste locaties hoort onderwerp te zijn
van een democratisch proces sámen met de
bevolking.
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“Wij geven advies aan iedereen die daar voor open
staat. We weten dat een op de zes huishoudens in Oss
in een lastige financiële situatie zit. Jammer dat maar
zo weinig mensen ons weten te vinden.
Iemand vragen om je te helpen bij het op een rijtje te
krijgen van je geldzorgen is toch voor veel mensen
erg moeilijk. Want dan komt de schaamte om de hoek
kijken.”
Aan het woord is Ad de Haas, een van de 26
schuldhulpmaatjes in Oss. Schuldhulpmaatjes zijn
vrijwilligers, die verder goed opgeleid zijn.
Ze krijgen een pittige training om mensen met
schulden zo goed mogelijk te begeleiden. Dit werk
doen ze gratis. Iedereen met geldproblemen mag en
kan aankloppen voor gratis hulp van deze deskundige
en betrouwbare vrijwilligers.
“Soms komen mensen met een plastic tas vol
enveloppen op het spreekuur. Meestal maken we
daarna een afspraak om thuis deze post te sorteren.
We zetten de uitgaven en de inkomsten op een rijtje.
En natuurlijk de schulden. Het overzicht dat iemand
zo krijgt, geeft vaak al het gevoel om even lucht te
kunnen happen.”
Zijn ingewikkelde geld- en gedragsproblemen wel
geschikt voor hulp door een vrijwilliger?
“Wanneer de geldzorgen worden veroorzaakt door
onderliggende geestelijke problemen, verwijzen we
-in samenspraak met de klant- door naar het
maatschappelijk werk.”

Hoe kijk je aan tegen jongeren in de schulden?
“Hoe je in de schulden bent gekomen, doet er niet
toe. Maar het effect van het hebben van schulden is
voor iedereen hetzelfde. De stress die gepaard gaat
met schulden, houden je uit je slaap. Bij jongeren
help het al vaak om het uitgavenpatroon eens goed
tegen het licht te houden.
Wat niet helpt, is de moeilijke taal waarin ambtenaren
burgers soms aanspreken.”
Ad: ‘‘Dat klopt, er wordt vergeten dat veel mensen
laag opgeleid zijn en soms ook het Nederlands niet
goed beheersen. Aan ons de taak om in begrijpelijke
woorden uit te leggen wat er bedoeld wordt.”
Tot slot geeft Ad aan: “We weten dat er erg veel
mensen rondlopen met geldzorgen. Van die
geldzorgen kan je behoorlijk depressief worden.
Hulp zoeken is geen blijk van zwakte, maar van
kracht! Ik roep iedereen met schuldproblemen op om
achter de voordeur vandaan te komen en hulp in te
schakelen!
Van iemand die met je meekijkt en waar je op kunt
terugvallen als je het even niet meer weet.”
Het inloopspreekuur van schuldhulpmaatje is door
corona tijdelijk komen te vervallen. Om een afspraak
te maken kan je het beste een e-mail sturen naar:
schuldhulpmaatjeoss@gmail.com
Daarna neemt Schuldhulpmaatje zo spoedig mogelijk
contact met je op.

Durf jij de stap te wagen om hulp te vragen?

Ik vraag Ad om praktijkvoorbeelden.
“Wat we wel eens meemaken, is dat na het stoppen
van een relatie, de volwassen zoon of dochter weer
intrekt bij de ouders. Het inkomen van van het kind
wordt dan opgeteld bij dat van de ouders. Mensen
vergeten dit door te geven. De belastingdienst vordert
na verloop van tijd de te veel ontvangen huurtoeslag
terug. Dat bedrag kan aardig oplopen. In zo'n situatie
is het nuttig om het gesprek met de belastingdienst
aan te gaan.”
Tekst en foto
Henny Dekker
14

Ad de Haas

Zuiderpost Winter 2020

Gouden medaille met speld/oorkonde
voor John Blummel en Jan van Herwijnen
De Titus Brandsmaparochie heeft onlangs twee
wijkbewoners, de organisten John Blummel en
Jan van Herwijnen, bedankt voor hun jarenlange
(muzikale) inzet voor kerken.
Van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
ontvingen zij hiervoor een gouden medaille met
bijbehorende speld en oorkonde.
John Blummel is al meer dan vijftig jaar actief in
kerken, Jan van Herwijnen zelfs al meer dan zestig
jaar. Beide heren hadden een muzikale vader; de
vader van Jan was dirigent van een kerkkoor en de
vader van John was organist.
Jan is als organist in Lithoyen begonnen “want daar
zochten ze toen iemand.
Ik ging er vijf jaar lang heen, twee keer met de pont
per weekend stak ik over want ik woonde in Wijchen
toen. Kreeg ik elk jaar 300 gulden voor.”
Nadien werd Jan organist in Oss.

John werd ook geïnspireerd door zijn vader.
Hij werd al op jonge leeftijd actief als organist.
“Ik weet nog dat we de nieuwe Jozefkerk in 1968
inwijdden aan de Oude Molenstraat, als opvolger
van de Paterskerk. Mijn vader zou het nieuwe orgel
bespelen maar stootte zijn hoofd tegen de punt van de
orgelkast en liep een bloedende hoofdwond op.
Ik was 11 jaar en kon hem meteen al vervangen.
Sindsdien ben ik maar gebleven……..Zoiets vergeet
je nooit meer.”
Jan heeft aangegeven te stoppen met orgelspelen,
maar blijft wel als cantor in de kerk.
John: “omdat de Titus Brandsmaparochie van oudsher
een gastvrije parochie is, waar mensen met allerlei
achtergronden zich thuis voelen, maakt dat zowel Jan
als ik er niet over dénken ons werk voor deze kerk op
te geven. We hopen beiden nog lang in goede
harmonie muzikaal actief te kunnen blijven.”
Bron:
Brabants Dagblad 03-12-2020 / John Blummel

Oss
Kom je niet uit met je geld of heb je schulden?
Voorkom dat het erger wordt en vraag hulp!
“Durf je de stap te wagen en hulp te vragen? ”
Onze goed opgeleide maatjes kunnen je helpen je
financiële zaken weer op orde te krijgen.
Vrijwillig, kosteloos en zonder te oordelen.
Neem contact op met het team coördinatoren.
email: schuldhulpmaatjeoss@gmail.com of
/ : 06-2258 2769
Aanmelden kan ook aan via: www.uitdeschulden.nu
Tip: kijk eens op geldfit.nl

Samen lukt ’t!
Nog geen 25 jaar? Kijk dan ook op: www.moneyfit.nl.

John en Jan
15

Zuiderpost Winter 2020

Nieuwe AED
bij buurthuis Kortfoort

Sinds enkele weken is er een nieuwe AED geplaatst bij Buurthuis Kortfoort.
Blij verrast waren we dat door de inspanningen en
inzet van Wijkstichting/ Wijkraad het benodigde geld
bij elkaar gesprokkeld kon worden en dat met de
aanvullende bijdrage van de gemeente er groen licht
gegeven kon worden om de nieuwe AED te plaatsen.
Deze is aangesloten en geplaatst door Hart voor Oss.
De organisatie die ook het onderhoud voor zijn
rekening neemt en de AED na iedere melding/ gebruik
komt checken.
Er hing er wel altijd een, maar die was dusdanig
verouderd en beschadigd geraakt dat die niet meer te
herstellen/ gebruiken was. Blij waren we dan ook, dat
die vervangen kon worden door een nieuw apparaat.
Het belang van een goede AED blijkt wel uit het feit
dat die sinds de plaatsing enkele weken geleden 3 keer
gebruikt is na een oproep voor reanimatie.
Het belang voor een AED in onze wijk is ook echt van
levensbelang.
Er zijn in de afgelopen jaren nav diverse oproepen
waarbij onze AED werd gebruikt ook echt levens
gered!
Natuurlijk zit er in onze wijk ook de ambulancepost,
maar als zij toevallig net onderweg zijn naar bv.
Bernhoven of een oproep krijgen in Lith dan telt
iedere seconde bij een oproep en is het fijn dat er bij
ons buurthuis een voorhanden is op een buitenlocatie.

16

Het feit dat onze wijk zo groot is, die strekt zich uit
van de spoorlijn tot aan Vorstengrafdonk en alles wat
er tussen zit, en er maar weinig AED's voor handen
zijn in onze wijk, zijn we dan ook erg blij dat er nu
weer een nieuw apparaat kon worden geplaatst.
Nogmaals dank aan degenen die zich hebben ingezet
om de nieuwe AED te kunnen aanschaffen.
Met vriendelijke groet,
Ton Boerboom

Zuiderpost Winter 2020

Vreemde vogels nemen de wijk

door: een wijkbewoner (naam bij de redactie bekend)
Ineens wordt mijn aandacht getrokken door een
onbekend vogelgeluid. De vogel kwettert tegen de
huisspreeuw. Ik zie een fel gekleurde groene vogel met
een rozerode kop en een blauw reflecterende stuit
tussen de bladeren zitten. Ik heb deze vogel nog nooit
gezien. Heeft iemand zijn volière open laten staan?
Op internet lees ik dat het een “perzikkopagapornis”
zou moeten zijn en dat de vogel als “African lovebird”
in ons land regelmatig gespot wordt. Hij behoort tot de
soort van kleine dwergpapegaaien die oorspronkelijk uit
Namibië komt. Uit de landelijke vogelwaarnemingen
blijkt dat deze vogel in december weer uit ons land
verdwenen is. De vogel die ik nu zie, is dus
waarschijnlijk uit zijn kooi ontsnapt.
Ach, de grasparkiet is ook zo begonnen in het
Vondelpark in Amsterdam.
En deze is nu niet meer weg te denken uit het
stadsbeeld.
De huisspreeuw lijkt blij te zijn met deze vreemde
vogel en probeert zijn/haar geluid na te doen.
Spreeuwen imiteren andere vogels.

Het broedende vrouwtje kakelt als een kip dat aangeeft dat zij een vroegere boerderijbewoonster was en het
mannetje leeft zich zingend uit op de dakpan boven het nest. Hij zingt en fluit en jaagt andere vogels, die zich
in de buurt begeven, weg door het geluid van een buizerd met een fel “piew piew” na te doen.
Vroeger waren spreeuwen, huismussen en gierzwaluwen algemene broedvogels onder de dakpannen van
de huizen in de steden. Helaas zien we ze steeds schaarser worden. Niet alleen het klimaat verandert, maar
ook onze leefomgeving. Tuinen maken plaats voor kleine grindparadijsjes en stoepen. Veel vogels, maar ook
andere dieren en insecten, verdwijnen daardoor. Ik kan me nog een sperwer herinneren die een kaketoe op
zijn menu had gezet. De grijze veren vlogen door de struiken….. Maar ook de mezen, de eekhoorn, de bonte
specht en de sijzen…..
Als één van de natuurfotografen van de wijk krijg ik af en toe de mooiste plaatjes op een presenteerblaadje.
Het enige wat ik doe, is de camera binnen handbereik houden.
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Lichtpuntjes in Oss-Zuid,
begin december 2020
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Honderd jaar gewoon een bijzondere straat in Oss

Niet in Oss-Zuid, maar net over het spoor ligt de
Dr. Hermanslaan.
Bij het honderdjarig bestaan van de straat kijkt een
groep bewoners ervan terug op 100 jaar
geschiedenis van de straat maar eigenlijk vooral
van Oss.
Het boek beschrijft hoe de geschiedenis van Oss
een invloed had én heeft op de persoonlijke
levenssfeer van de bewoners.
Een mooi en goed gedocumenteerd boekwerk, dat
onder meer laat zien dat het kunstproject
Stolpersteine in Oss, die mensen herdenkt die in de
oorlogsjaren zijn vermoord, in de Dr. Hermanslaan
is begonnen.

Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel DeRijks.
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06-25 03 07 65
Willem III Laan 11, 5342 GL Oss
3

Één op één, kleine kapsalon

3

Al jaren lang ervaring

3

Ik werk met mondkapje
en desinfectie

3

Alleen op afspraak

U krijgt
de kwaliteit
die u
verdient!

Foto: Jolanda van Turnhout

30 minutes workout

Speciaal voor Vrouwen
Kom langs voor een gratis proefles
Trudy van der Graaff
Sport- en Voedingsadvies
EMMALAAN 38 Oss
06-55363998
Telefoon 0412-795340
0415-795340 ofof06-55363998
Email: trudyvandergraaff@gmail.com
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Gebreken in een huurwoning: wat moet ik doen ?
Het is van belang dat u gebreken zoals een lekkage of
achterstallig onderhoud zo snel mogelijk schriftelijk
meldt bij uw verhuurder. De verhuurder moet er
namelijk voor zorgen dat de woning in goede staat is
en dat eventuele gebreken worden verholpen.
Let wel op dat u uw verhuurder een redelijke termijn
moet geven om het gebrek te herstellen.
Wat een redelijke termijn is, hangt af van het gebrek.
Bij dringende werkzaamheden moet uw verhuurder
snel met een oplossing komen of een
noodvoorziening regelen. Voor niet-dringende
werkzaamheden is een termijn van zes weken
gebruikelijk.
Doet uw verhuurder niets aan de gebreken en woont u
in een sociale huurwoning, dan kunt u tijdelijke
huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie.
U betaalt dan een lagere huurprijs totdat het gebrek
is verholpen. Indien u niet in een sociale huurwoning
woont, moet u hiervoor in beginsel naar de
kantonrechter, tenzij in het huurcontract is bepaald
dat u de Huurcommissie kunt inschakelen.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen
of heeft u andere juridische vragen, maak dan gerust
een afspraak voor een van de telefonische spreekuren
van Rechtswinkel Oss.
Het telefonisch spreekuur vervangt tijdelijk het
fysieke spreekuur.
Via de website
http://www.rechtswinkeloss.nl/afspraakformulier
kan een afspraak worden gemaakt.
Daarnaast kunt u de Facebook-pagina liken
om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

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