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* Frank van Lent neemt
afscheid

DUOFIETS
gezellig samen op pad

*Kindervakantieweek
*Sperwer en Buizerd
*Speeltuinnieuws
*En nog veel meer
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Het is een succes!!
Bijna dagelijks is de duofiets op pad met mensen die er een gezellig dagje
van maken. En dat is goed nieuws, voorpaginanieuws!
Wilt u de duofiets een dag(deel) lenen, neem dan contact op met de heer
André van den Bogaard.
tel: 06-44 37 61 00.
De uitleen is gratis.
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Redactie

‘Hebben we genoeg?’ In de vorige Zuiderpost vertelde ik dat dit de eindvraag is van de redactievergaderingen.
Voor deze Zuiderpost is die vraag niet relevant. We hebben meer dan genoeg. We zijn inmiddels al van een
Zuiderpost met 16 pagina’s naar 20 pagina’s gegaan.
Frank van Lent, de wijkcoördinator van onder andere de wijk Oss-Zuid heeft inmiddels afscheid genomen van
deze functie. 8 jaar lang is hij de spil geweest tussen het gemeentebestuur, het beheer van de openbare ruimte en
de wijkraad. Op bladzijde 5 leest u hier meer over.
Frank, het ga je goed en we zullen je missen.
In het vorige nummer stond een artikel over de Anne Frankboom in Oss. Deze staat aan de Nieuwe Hescheweg.
En niet aan de Hescheweg, zoals vermeld. Excuses daarvoor.
Oudervereniging Wittenberg stelt zich voor en geeft aan dat er van 20 t/m 24 december 2021 een biljarttoernooi
georganiseerd gaat worden voor leden van ouderenverenigingen in de regio; kijkers zijn welkom. Biljarters: noteer
de datum alvast in de agenda.
En KBO H. Sacrament bestaat inmiddels 60 jaar. 15 oktober is er een receptie, dus daar komt een verslag van in
de volgende Zuiderpost. Dan is het inmiddels winter, Sinterklaas en Kerstfeest komen eraan.
Heerlijk.
Met vriendelijke groet,
Namens Ellen, Jolanda en Henny
Nancy Jongsma

Speeltuin Asterstraat
Eind september is er een begin
gemaakt met het opnieuw inrichten
van het speeltuintje aan de
Asterstraat.
In de vorige Zuiderpost heeft u
hiervan een ontwerpschets kunnen
zien.
Er komen een nieuw klimrek en een
mooie nestschommel.
De drie gekleurde bollen en de
tafeltennistafel zouden verdwijnen.
Er kwamen enthousiaste reacties
op de nieuwe inrichting.
Een aantal buurtbewoners heeft
gevraagd om de tafeltennistafel te
behouden.
Er is besloten de tafeltennistafel niet
te verwijderen, maar om deze een
ander plekje te geven in de speeltuin.
Henny Dekker
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Voor het voetlicht
‘Ouderenvereniging Wittenberg’
Door: Jolanda van Turnhout

“Mij staat een actieve ouderenvereniging voor
ogen, die duidelijk laat zien wat er allemaal wordt
georganiseerd voor de leden. Op zo’n manier dat
anderen zeggen: ‘Dáár wil ik ook naar toe, want het
is daar leuk en gezellig’. Een vereniging die zorgt
voor verbondenheid met elkaar en de buurt.”
Aldus Marie Hondong, de voorzitter van
ouderenvereniging Wittenberg, die ik ontmoet bij café
Wittenberg aan de Oude Molenstraat 10 in Oss, de
pleisterplaats van de vereniging. In een ruime zaal
achter het café kunnen de leden elkaar treffen van
maandag tot en met vrijdag.
Oss kent veel verschillende ouderenbonden,
waarom dan een nieuwe vereniging in die toch al
lange rij?
Ja, er zijn er inderdaad heel veel en ik heb deze ook
allemaal bezocht. Toch vond ik nergens de sfeer
waarnaar ik op zoek was. Dus zat er maar één ding op:
zelf die vereniging oprichten.
Wij zijn een jonge, kleine vereniging met 28 leden, die
in augustus 2019 van start is gegaan. Helaas hebben we
maar een paar maanden kunnen draaien en kwam door
corona al vrij snel ons programma stil te liggen.
Nu alles weer op gang komt, hopen wij het aantal leden
te vergroten naar 50 tot 60. Wij willen meer bekendheid
geven aan ons bestaan. Daarom wordt er op 30 oktober
een rommelmarkt georganiseerd, zodat meer ouderen
ons leren kennen.

Kaartspelen worden nog niet georganiseerd, maar als er
belangstelling voor is, komt dat ook op het
programma. Er wordt dan gedacht aan jokeren en
rikken. En als het ledental groeit, willen wij in de
toekomst andere activiteiten organiseren zoals
fietstochten, gezamenlijke uitstapjes en een reisje,
afhankelijk van de mogelijkheden. Ook is er voor de
leden een gezellige middag rond de Kerstperiode met
eten en drinken.
Hoe doen jullie het met parkeren, want dat is in de
directe omgeving nogal een probleem.
Gelukkig mogen wij gebruik maken van een deel van
het parkeerterrein bij de Sint-Jozefkerk, dat ligt tussen
de pastorie en het café. Dat deel kan met een hek
worden afgesloten en dat is een fijne oplossing.
Geïnteresseerden kunnen bij de ouderenvereniging
binnenlopen om de sfeer te proeven en kunnen zich
aanmelden bij:
Marie Hondong, telefoon 06-48180983,
e-mail: mhondong@ziggo.nl.
Het lidmaatschap kost €40,00/jaar;
deelnemen mag vanaf 50 jaar.

Wat is jullie doel?
Wij willen een actieve bond zijn en zorgen voor
verbinding in de wijk: dat de oudere die bij de buurman
boodschappen doet, nadien bij ons binnenwipt voor
een praatje, met als doel om elkaar te leren kennen en
samen activiteiten te ondernemen.
Welke activiteiten worden er georganiseerd?
De nadruk ligt nu nog op biljarten; van maandag t/m
vrijdag van 12.45-17.30 uur. Een aantal leden komt ook
om te sjoelen en spelletjes te doen of gewoon om een
bakje koffie te drinken. Daarnaast is er een inloop op
vrijdagavond van 19.30-23.00 uur.

(Foto Jolanda van Turnhout)
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Pivot Park, parkeren of speeltuin?
Al bijna een eeuw is er in Oss op het
Moleneindterrein sprake van farmaceutische
industrie. Organon begon er in 1923 al mee.
Op hetzelfde bedrijventerrein is het Pivot Park in
februari 2012 van start gegaan. Op initiatief van
farmaceutisch bedrijf MSD, in nauwe
samenwerking met o.a. de provincie
Noord-Brabant en de gemeente Oss.
Pivot Park is inmiddels dé plek voor
farmaceutische innovatie, waar inmiddels 60
bedrijven gevestigd zijn. Met zo'n 600
medewerkers is het Pivot Park een van de snelst
groeiende campussen van Nederland.
De campus is nu toe aan de volgende groeifase.
Het Pivotpark wordt uitgebreid met de bouw van twee
nieuwe gebouwen en mogelijk de herontwikkeling van
een bestaande. Deze gebouwen hebben de werknamen
Grizzly, Racoon (wasbeer) en Panther en worden op
het bestaande terrein gebouwd.
Het Pivotpark presenteerde begin juli deze
nieuwbouwplannen aan de buurt. De gebouwen
worden volgens de nieuwste technieken
milieuvriendelijk gebouwd. Tijdens de bouw wordt er
alles aan gedaan om de overlast voor de buurt zo klein
mogelijk te houden. Om meer ruimte te krijgen is de
grond van Houtindustrie Noord Brabant aangekocht.
Waar veel mensen werken is ook parkeerruimte nodig.
Het viel een paar buurtbewoners op dat er in het
masterplan parkeerruimte is ingetekend bij de
Trompstaat, waar nu nog een buurtpark met
speelvoorzieningen is.
Daardoor is er veel onrust ontstaan in de
Zeeheldenbuurt. Er kwamen in het Zuiderpark
25 mensen tijdens een protestbijeenkomst bij elkaar.
De kern van deze groep besloot om een duidelijk
signaal af te geven aan de leiding van het Pivotpark.
Jacqueline Eekels, een van de buurtbewoonsters:
“We zijn bij iedere voordeur langsgegaan en hebben
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handtekeningen opgehaald.”
Ook Pater Tom Buitendijk is opgekomen voor de
belangen van de buurt.
De twee initiatieven hebben samen zo'n
300 handtekeningen opgehaald. Met daarin de
noodkreet dat de speelgelegenheid behouden
moet blijven.
Brigitte Drees van het Pivotpark: “Het Masterplan
stamt uit 2019 en heeft geen formele status. Er zijn op
dit moment geen concrete plannen met het
parkeerterrein. Zodra die er wel zijn, zullen we
uiteraard in overleg gaan met de buurt. Voor ons zijn
de belangen van de buurt net zo belangrijk als de groei
van het park. We gaan
dan ook graag de
dialoog aan met de
buurt.”
Begin oktober gaat het
overleg tussen de buurt
en het Pivotpark verder.

Henny Dekker

Jacqueline Eekels
foto’ s: Henny Dekker
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Frank van Lent
vertrekt als
wijkcoördinator

De gemeente Oss wil dat de oplossingen voor
problemen in de wijken minder top-down worden
geregeld.
De bedoeling is juist dat er door samenwerking
met de wijk oplossingen worden bedacht waar de
mensen ook om vragen.
Een wijkcoördinator is daarmee de spil tussen het
gemeentebestuur, het beheer van de
openbare ruimte en de wijkraad. Hij pikt signalen
op, adviseert en heeft goede contacten in de wijk.
Een soort haarlemmerolie die de samenwerking
tussen het gemeentehuis en de wijk soepel laat
verlopen.
Frank van Lent past naadloos in het hierboven
omschreven profiel.
Al ruim acht jaar is hij een steun en toeverlaat voor de
wijkraad Oss-Zuid. Maar alles verandert een keer, en
ook aan deze goede samenwerking komt een einde.
Frank verandert van baan, hij gaat zich na oktober
richten op het doorvoeren van de energietransitie in de
stedelijke omgeving.

“Met veel plezier kijk ik terug op mijn periode bij de
wijkraad Oss-Zuid. De samenwerking met de wijkraad
was erg prettig.
Vooral omdat de wijkraad met praktische oplossingen
komt en leuke initiatieven heeft genomen.
Denk daarbij aan het oppakken van de wens om
speeltuinen op te richten in de Bremlaan en in de
Tulpstraat. De wijkraad heeft bovendien met succes
aandacht gevraagd voor het vacuüm dat ontstond bij de
bouw van park Zwanenberg. De openbare ruimte is nog
steeds niet van de gemeente maar van de
projectontwikkelaar. Dat geeft situaties waarbij
bewoners niet goed weten waar ze met hun klachten
naar toe kunnen.”
Frank waardeert al het werk dat de wijkraad heeft
gestoken in het verkeersveiliger maken van de
fietsstraten en de oude Molenstraat. “Maar dit blijft een
weerbarstige materie. Oplossingen zijn er soms niet
echt, of kosten ontzettend veel geld en hangen ook af
van het gedrag van verkeersdeelnemers.”
Wie Frank gaat opvolgen is nog niet bekend. We zullen
hem missen.
Tekst en foto: Henny Dekker
5

Zuiderpost Herfst 2021

Uitbreiding Speeltuin Bremlaan

De wijkraad Oss-Zuid wil de
speeltuin op de hoek van de
Bremlaan en de Willibrordusweg
uitbreiden. De bedoeling is dat er een
speelgedeelte bij komt voor kinderen
met een beperking.
Van nature willen alle kinderen
lekker spelen, op avontuur gaan en
de wereld ontdekken.

Het idee van deze uitbreiding komt van
Karin Ramaker. Karin legt uit dat ze veel op haar
neefje past. Deze heeft een beperking en ze merkt dat
er voor kinderen met een beperking minder
mogelijkheden zijn om gebruik te maken van een
speeltuin.
Haar neefje woont vlakbij de Bremlaan in Oss en
Karin wil graag dat er ook hier een dergelijke
voorziening wordt aangelegd. Al snel kwam de
natuurspeeltuin aan de Bremlaan in zicht. Het is een
rustige omgeving, waar bovendien ruimte is om de
bestaande speeltuin wat uit te breiden. Denk dan
bijvoorbeeld aan een speciale schommel waar een
rolstoel ingezet kan worden. In de Linnaeushof
(Heemstede) is zelfs een rolstoelwip beschikbaar.
De wijkraad Oss-Zuid staat positief tegenover dit
initiatief. Ook de groep buurtbewoners die bij de
huidige speeltuin betrokken is, vindt het initiatief
waardevol.
De vraag die onmiddellijk opdoemt, is hoe groot wordt
de uitbreiding, aan welke speciale speeltoestellen
moeten we denken en is er budget voor te vinden.
Omdat er in Oss weinig voorzieningen zijn voor
kinderen met een beperking is een speciale speeltuin
voor kinderen met een beperking een initiatief dat een
aantrekkende werking heeft voor de hele stad.
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Dit geldt natuurlijk ook voor
kinderen met een beperking,
kinderen die bijvoorbeeld van een
rolstoel afhankelijk zijn.
Het hebben van een beperking mag
dus geen belemmering zijn om nieuwe
dingen te ontdekken en activiteiten
te ondernemen. We zoeken dus naar
een uitbreiding van de speeltuin die
volledig rolstoeltoegankelijk is.

De wijkraad Oss-Zuid wil investeren in een dergelijke
uitbreiding van de speeltuin en reserveert hiervoor een
belangrijk deel van haar budget. Ook de gemeente Oss
heeft hier wel oren naar en de wijkraad wacht op een
concrete toezegging van het gemeentebestuur.
Maar een goed opgezette speeltuin met aangepaste
voorzieningen kost veel geld. De wijkraad doet daarom
een beroep op u:
Met crowdfunding (giften van veel verschillende
mensen en groepen) willen we een bedrag van
€ 30.000,- bij elkaar harken om een leuke speeltuin
mogelijk te maken!
Wij vragen u om een financiële bijdrage (groot of klein)
te storten op:
Bankrekening NL 07 INGB 0009486203 van de
wijkraad Oss-Zuid op naam van H.A.J. Bloks en/of
J.M.H.J. Eekels. Onder vermelding van “gift speeltuin”.
Alvast bedankt
Henny Dekker
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Even voorstellen
Stijn Borghs, opbouwwerker ONS welzijn Oss-Zuid
Ik ben Stijn, 31 jaar, en woon in
Den Bosch.
Ik werk per 1 september als
opbouwwerker bij ONS Welzijn in
Oss-Zuid.
Na mijn studie Culturele
Maatschappelijke Vorming aan de
Avans Hogeschool heb ik gewerkt als
coördinator dagbesteding bij
Zorggroep ’t Zicht.
Deze zorggroep biedt zorg, wonen,
dagactiviteiten en werk voor (jonge)
mensen die kampen met autisme, een
psychiatrische aandoening of andere
beperkingen.
Na drie jaar was ik toe aan een
nieuwe stap en wilde ik graag het
sociaal (wijk) werk in, daar waar toch
mijn hart ligt. Ik ben dan ook heel blij
dat ik nu als opbouwwerker aan de slag
mag gaan in Oss-Zuid.

Wat is je eerste indruk van onze wijk?
Mijn eerste indruk is dat het een wijk is vol vriendelijke
mensen, maar dat er door de coronapandemie helaas
veel wijkactiviteiten zijn komen te vervallen terwijl daar
wel veel behoefte aan is. Daardoor heb ik veel zin om
samen met wijkbewoners oude activiteiten weer nieuw
leven in te blazen en nieuwe activiteiten op te gaan
zetten. De GGD heeft een wijkonderzoek gehouden ,
de zogenaamde wijkfoto, en samen met bewoners en
professionals uit de wijk gaan we deze volgend voorjaar
bekijken en beslissen welke activiteiten we gaan
opzetten.

Wat is dat precies een multidisciplinair wijkteam
(MDW)?
Dat is een team mensen dat bestaat uit jeugdwerkers,
maatschappelijk werkers, ouderenwerkers,
opbouwwerkers en een wijkverpleegkundige waar je
eigenlijk alle vragen, op elk levensgebied, kwijt kan. Dat
kunnen vragen zijn zoals: hulp bij het op orde brengen
van je financiën, opvoedingsvragen bij jullie kinderen,
hoe organiseer ik een buitenspeeldag of ik ben eenzaam
en welke mogelijkheden biedt Oss-Zuid om dit te
helpen oplossen? Dit zijn zomaar een paar
voorbeelden.

Wat is jouw droom voor deze wijk?
Dat Oss-Zuid een wijk is waar mensen zelf de regie
over hun leven hebben en dat ze betrokken zijn met
elkaar en met de wijk, elkaar weten te vinden maar ook
durven aangeven wanneer ze de regie kwijt raken/zijn.
Dat kunnen ze dan onder meer aan ons
multidisciplinaire wijkteam doorgeven.

Waar kunnen ze jou en dat MDW vinden?
Je kunt het centrale toegangsnummer van ONS welzijn
bellen op 088-3742525 of, als je een vraag voor mij
hebt, kun je mij mailen:
stijn.borghs@ons-welzijn.nl
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Kindervakantieweek 2021
Terwijl we dit stukje schrijven, is de herfst alweer ingetreden en ligt de
heerlijke zomer waarin we de Kindervakantieweek Oss-Zuid
organiseerden alweer een tijdje achter ons.
De week die we organiseren voor alle kinderen van de bassischool
vond dit jaar plaats van 24 tot en met 27 augustus op het terrein van de
scouting Titus Brandsma aan de industrielaan te Oss.
Dit jaar hadden we te maken met een slechte schurk genaamd ‘de
hacker’ en deze was alleen digitaal te horen, kinderen en leiding vonden
een usb-stick op het terrein en hebben deze met de computer
geactiveerd.
De hacker probeerde de kindervakantieweek te stoppen en probeerde
de macht over te nemen door de geluids- en elektronica systemen over
te nemen.
Dankzij de ingeschakelde detective konden we met behulp van zijn
aanwijzingen de hacker stoppen en waren we op vrijdag live getuigen
van zijn arrestatie.
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 waterbak, de sweeper en de oud-hollandse spelletjes.
Donderdag hebben we een heerlijke speurtocht gehouden in en
rondom de bossen, onderweg hebben de kinderen nog het zwerfvuil in
de wijk opgeruimd.
Op vrijdag hebben we de gezellige week afgesloten met spelletjes, friet,
een opdrachtenkamer voor de oudste groepen.
Dankzij de volgende organisaties en bedrijven is de
kindervakantieweek weer een groot succes geworden:
Wijkraad Oss-Zuid, Brabant Wonen,
Mozes IJzer-Metaal-Papierhandel, Looman Salades,
Servicestation De Kock, Kabelstoring.com, Vatenhandel Boeijen,
Autobedrijf de Keijzer, Van Peufflik Assurantiën, Vatenhandel Boeijen,
Dansschool ROLO, Van Aalst Elektro BV,
Kuypers Koffie & Automaten, Josina Bloemen,
Gigapret Attractie- en Partyverhuur en
Verhuurbedrijf De Zwaan
Ook natuurlijk vrijwilligers, kinderen
ouder(s) opa’s, oma’s en andere
betrokkenen ontzettend bedankt voor de
fantastische kindervakantieweek 2021
en op naar editie 47 in 2022!
Meer informatie: Facebook, bellen
06-20010645 of mailen
info@kvwosszuid.nl
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Natuur in Oss-Zuid
Onze wijk kent veel bijzondere dieren en planten. Deze keer gaat het over roofvogels.
Roofvogels? Die horen toch in uitgestrekte natuurgebieden thuis?
Dat valt nog te bezien.
Soms maken groepjes kauwen of meeuwen veel kabaal. Als je dan omhoog kijkt, zie je dat er een roofvogel
wordt gepest. Die vliegt dan onverstoorbaar door, in de hoop verderop met rust gelaten te worden.
Ook in Oss-Zuid komen verschillende roofvogels voor.
Van de zes tot acht soorten roofvogels die in Oss-Zuid kunnen worden gezien, bespreek ik hier in het kort de
sperwer en de buizerd.

De sperwer.

De sperwer is een kleine, snelle en wendbare
roofvogel. Het is de laatste jaren een echte
stadsvogel geworden. Het mannetje heeft een
rood-oranje borst en is een stuk kleiner dan het
vrouwtje. Het mannetje jaagt op
meesjes, mussen en ander klein spul. Het
grotere vrouwtje kijkt uit naar spreeuwen,
lijsters en Turkse tortels.
De vogels bezetten een vast territorium. Elk jaar
wordt een nest gebouwd in een dichte
begroeiing, op een tak tegen de stam. Vanaf
eind april worden de eerste eieren gelegd, die na
ongeveer een maand uitkomen.
Juist dan kunnen er veel jonge mezen en
mussen gevangen en gevoerd worden.
In de jaren zestig waren alle roofvogels
zeldzaam. Dat kwam door het gebruik van
chloorhoudende pesticiden. Nadat dit gif in de
ban is gedaan, gaat het langzaam weer beter met
onze roofvogels. De sperwers hebben eerst alle
territoria in de bossen bezet.
Daarna volgde de rest van Nederland. En nu dus
de stedelijke omgeving.
Omdat de aartsvijand van de sperwer, de
grotere havik, nieuwe territoria in de
naaldbossen heeft bezet, wijkt de sperwer uit
naar de stad. Prooien genoeg. Want veel mensen
voeren vogels met zaad, vetbollen en pindasnoeren. Een beetje sperwer weet die plekken ook te
vinden en ligt daar op de loer.
10

Zuiderpost Herfst 2021

De buizerd

Wanneer je een klagend miauwend geluid hoog
in de lucht hoort, kijk dan eens naar boven en je
ziet een buizerd. Het is de meest
talrijke roofvogel in ons land.
In Oss-Zuid broeden ze in de omgeving van
de Munweg, op de Maashorst alleen al zijn zo'n
twaalf broedparen.
De buizerd is een stuk groter dan de sperwer.
De vogel jaagt vooral op muizen, maar lust op
z'n tijd ook wel een kikker of een regenworm en
is bovendien een aaseter.
Op paaltjes bij de berm van de weg zie je zo'n
buizerd onverstoorbaar zitten. De buizerd heeft
veel variatie in kleur. Van bijna zwart tot bijna
wit.
Ook de buizerd heeft een vast territorium. Als
het even kan wordt het nest van het jaar ervoor
versterkt en weer geschikt gemaakt om te
broeden. Hoog in een boom, het liefst aan de
rand van het bos.
In oktober vliegen op zonnige dagen buizerds
uit noordelijke streken over Oss-Zuid. Boven de
stad en de zandgronden is er opstijgende lucht,
thermiek. De vogels weten dit te vinden en
schroeven dan in groepjes hoog in de lucht op
doortrek naar het zuiden.
Tekst: Henny Dekker
Foto's: Theo van Orsouw
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Netje en Jan Tompe voor hun hut op de Osse hei, foto ca. 1930
(coll. BHIC-Stadsarchief Oss)

Stichting De Werkende Mens, historische kring voor Oss en omgeving is 26 jaar geleden opgericht om
aandacht te besteden aan de historie van bedrijvigheid en mens in Oss.
Oss heeft een rijke geschiedenis en daarom besteden we ook aandacht aan andere onderwerpen, zoals
archeologische vondsten, de oorlogstijd en nog veel meer. Twee keer per jaar brengt DWM het
historisch tijdschrift ‘Tussentijds’ uit en organiseert jaarlijks lezingen en excursies. Daarin werkt
DWM samen met het Stadsarchief Oss.
Voor € 15,- per jaar kunt u donateur worden van DWM en ontvangt u Tussentijds en blijft u op de
hoogte van alle activiteiten.
Op de website www.dewerkendemensoss.nl vindt u alle informatie.
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Netje Roelofs verdient een straatnaam
In het Brabants Dagblad van 25 augustus stond in de rubriek ‘Straatnaam verdiend!’ een voorstel van
stichting De Werkende Mens, historische kring voor Oss en omgeving, om in Oss een straat te
vernoemen naar Netje Roelofs (1867-1940).
Zij was de echtgenote van Jan Tompe (1860-1939).
Samen bewoonde dit straatarme stel een tijd lang een plaggenhut op de Osse hei, nu beter bekend als de
wijk Oss- Zuid.
De rubriek ‘Straatnaam verdiend! was een initiatief van
Tom Vos, journalist van het Brabants Dagblad. Hij nam
in het voorjaar met alle historische organisaties in de
regio contact op met de vraag: wie zouden jullie willen
voordragen om een straat naar te vernoemen?
Bij stichting De Werkende Mens, historische kring voor
Oss en omgeving, vonden we het een mooie vraag waar
we graag een voordracht voor wilden doen.
In een korte brainstorm waren we het er snel over eens
dat Oss al veel straten heeft die naar een man zijn
vernoemd, maar weinig die een vrouw eren.
Ook vonden we het van belang dat het om een vrouw
moest gaan die staat voor hoe de Osse samenleving
was. Dat past bij de doelstellingen van onze historische
kring, om de geschiedenis van de ‘gewone’ werkende
mens van Oss voor het voetlicht te brengen. En we
vonden Netje en haar man Jan wel bij uitstek mensen
die laten zien wat een roerige sociale geschiedenis Oss
kende.
Zij leefden beiden in grote armoede, hoorden bij de
verdrukten van de Osse samenleving die grote
tegenstellingen in arm en rijk kende. En toch bleven
zij in hun armoede op het rechte pad, in een roerige
tijd van criminaliteit waar Oss nog vaak aan herinnerd
wordt.
Netje was waarschijnlijk de ‘stille kracht’ van dit stel.
Daarom mag wat ons betreft een straat vernoemd
worden naar deze eenvoudige maar sterke vrouw.

Netje, met doopnaam Antonetta Roelofs, kwam uit
Deursen-Dennenburg. We weten eigenlijk maar
weinig van haar. Wat voor mens was zij? Hoe komt zij
in Oss verzeild vanuit Deursen-Dennenburg? Was het
liefde? Deed zij het huishouden in de plaggenhut? En
hoe dan? Hadden ze kinderen? Hoe is ze overleden?
Het zou mooi zijn als we nog wat informatie over haar
kunnen krijgen.
Netje en Jan woonden op enig moment in een
zelfgebouwde plaggenhut op de Osse hei, met een stel
geiten (de arme luis koe), een bok, kippen, honden
en katten. Jan ging regelmatig de stad in, wellicht om
klompen te verkopen. Karakteristiek met een zak over
de schouder om eten en andere dingen als kleding in
mee te nemen dat mensen hem gaven. Netje zorgde
vermoedelijk ondertussen voor het hutje en het vee.
In 1934 vond de gemeente dat het verblijf van het
stel in de hut op de hei niet langer kon en werden zij
gedwongen naar Heesch te verhuizen. Jan bleef echter
zijn wandelingetje naar Oss maken. Netje en hij hebben
niet meer meegekregen dat de Osse hei van een gebied
met ‘on-land’ (op de schrale zandgrond was niet te
boeren), waar de armsten van Oss woonden,
veranderde in een geliefde wijk met de grootste villa’s
van Oss. Wat zouden zij ervan opgekeken hebben als ze
dit hadden gezien!
Paul Spanjaard, bestuurslid van stichting
De Werkende Mens

Jan Tompe heette eigenlijk Jan van den Boogaard en
was geboren in Nistelrode. Jan maakte klompen maar
kon dat woord niet goed uitspreken en maakte daar
‘tompen’ van.
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Binnenkort in Oss aan de Industrielaan:

‘SAVE’ Kado-Deco-Verf&Zo,

Door: Jolanda van Turnhout
‘Het aller-, allerleukste om te doen, is het restylen van
oude decoratieartikelen. Dat geeft me zóveel energie
en dat maakt mijn hoofd leeg’, vertelt een enthousiaste
Margo. Zij zit vol plannen en ideeën over de nieuwe
winkel, die binnenkort wordt gehuisvest aan de
Industrielaan.
Margo Sanders-Veerbeek, haar man Marco Sanders en hun
dochter Shardee zijn geen onbekenden in Oss-Zuid, want
momenteel delen zij het pand aan de Industrielaan 11, dat
we nu nog kennen als cadeauwinkel ‘het Cadeautje’, met
Ellen Beenhakker. Maar hier komt binnenkort verandering
in: Ellen stopt met haar activiteiten in de winkel en deze
kans greep Margo aan om straks onder haar eigen vlag een
ander concept te starten.
Bedrijf in Oijen:
Margo en Marco hebben in Oijen al een bedrijf in
schuttingen en op maat gemaakte overkappingen. En wat
ooit was begonnen als een hobby van Margo om het
afvalhout een tweede leven te geven, groeide naast het
bestaande bedrijf uit tot een nieuwe onderneming in
woondecoratie, accessoires, cadeautjes, sieraden en
toebehoren om meubels te restylen. Nu wordt dit
uitgebreid met een tweede locatie in Oss. Deze zal
voornamelijk door Margo en hun dochter Shardee
worden gerund. Beide dames zijn heel creatief en juist oude
decoratie-artikelen een nieuwe uitstraling geven, is iets waar
zij veel energie van krijgen.

uitstraling Oijen heeft; Oss zal daar een beetje op
aansluiten. De heropening is gepland op 2 november.
Tijdens de verbouwing blijft het post NL-punt gewoon
open.
Verf en aanverwante artikelen:
Naast woondecoratie en cadeautjes, hebben Margo en
Marco ook een uitgebreid assortiment verf voor binnen
en buiten, voor kozijnen, wanden en metaal, alsmede alle
producten om het te verven oppervlak voor en na te
behandelen. Merken zoals Mint By Michelle en Woodubend
zullen zeker niet ontbreken voor het restylen. Met behulp
van een verfmengmachine kan iedere verfsoort in elke
gewenste kleur worden gemengd.
Klanten informeren:
Wat ook heel fijn is: zij beschikken over uitgebreide kennis
om klanten goed te informeren over de mogelijkheden van
decoreren van meubels en welke attributen nodig zijn om
een bepaald effect te bereiken.
Voor info kijk op: www.savekadodecoverfenzo.nl

Verbouwing:
Het pand aan de Industrielaan gaat 16 oktober voor een
periode van twee weken dicht voor een verbouwing en
herinrichting. Hierop kan Margo zich volledig storten, want
restylen is haar grote passie. Op de foto’s is te zien welke

Emma’s boekenhart

Ruil eens een boek bij je volgend bezoek
Heb je opeens zin om lekker een boek te lezen maar is de bibliotheek gesloten?
Dan hebben wij als hart for her Oss de oplossing voor jou.
Sinds kort staat er in het portiek van de sportschool Emma’s boekenhart, de huisbibliotheek
van hart for her Oss waar je gratis een boek kan lenen of ruilen. Hoe werkt het?
Leden of niet-leden van hart for her mogen een boek uit het boekenkastje lenen.
Je kunt lenen of ruilen. Bij dit laatste leg je een boek van jezelf weer terug in de bieb.
Zo blijft het assortiment steeds verrassend en nieuw.
Er is plaats voor elk genre.
Probeer het ook eens en neem bij elk bezoek de tijd om even lekker door de titels te
grasduinen.
Veel leesplezier
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Meer dan een sportschool
Het is weer tijd voor hart for her.
Hart for her is al jaren een begrip in
Oss en staat bekend als dé sportschool
voor vrouwen.
Trudy van der Graaff is er in die jaren
in geslaagd om hart for her uit te
bouwen tot een veelzijdige sportschool
waar persoonlijke aandacht centraal
staat en die je bezoekt om je conditie
op peil te houden, om af te slanken of
je spiermassa te vergroten, of gewoon
voor de gezellige sfeer.
In alle gevallen gaat het er om, je goed
te voelen.

Nu de zomervakantie achter de rug is, maken we de
balans op van een bewogen anderhalf jaar. Er zijn
vrouwen die Corona hebben gehad en nog altijd
worstelen met de restverschijnselen zoals snel
vermoeid zijn en een slechte concentratie.
Er zijn ook vrouwen die nog niet van de Corona
kilootjes af zijn en anderen hebben de zomer gebruikt
om even niet op de lijn te letten.

Ze kunnen worden gecombineerd met de bestaande
BBB-lessen voor de Buik-Billen-Benen of de Better
Belly-kuur .

Voor alle vrouwen heeft hart for her Oss een op maat
gesneden programma om je weer lekker in je vel te
krijgen.
Zo is er het unieke Corona-programma dat is opgezet
in samenwerking met fysiotherapeuten en speciaal
gericht is om de ex-Coronapatient geheel op eigen
tempo weer terug te brengen in de conditie van voor
deze tijd. Er wordt een totaal programma opgesteld
waarmee onder persoonlijke begeleiding niet alleen
gewerkt wordt aan fysieke en mentale conditie maar
ook aan het verbeteren van de voedingsgewoonten.

Kortom, hart for her heeft veel mogelijkheden om je
op een fijne manier en onder persoonlijke begeleiding
je weer trots te laten zijn op je lichaam.

Voor de extra kilootjes biedt hart for her Oss het
Vitaal in een kwartaal programma. Zowel op de
sportschool maar ook met thuisopdrachten wordt
gewerkt aan bewegen, voeding en
doorzettingsvermogen.
Deze programma’s zijn flexibel en worden geheel op
jouw eigen wensen en doelstellingen samengesteld.

Voor de buitensporters biedt hart for her Oss ook de
mogelijkheid om op de zaterdagen in te schrijven voor
de Bootcamp onder leiding van een ervaren hart for
her trainster.

Ons motto luidt:
Bewegen is goed, maar goed bewegen is beter!
Kom eens langs voor meer informatie over het
veelzijdig lidmaatschap en proef de sfeer.
Je kunt altijd binnenlopen om een afspraak te maken
voor meer informatie en een gratis proefles.
Aanmelden voor een proefles kan ook via de website
www.hartforher.nl of bel Trudy van der Graaff
op 06-553 63 998.
Een mail sturen mag natuurlijk ook naar
trudyvandergraaff@gmail.com
hart for her Oss.
Emmalaan 38
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Geldproblemen?
Voorkom schulden en laat betalingsachterstanden niet oplopen

SchuldHulpMaatje helpt!

Inloopspreekuur
in WH de Haard
Elke maandagochtend
10.00 - 12.00 uur
Wijkhuis de Haard

Deskundig
Betrouwbaar
Kosteloos

www.uitdeschulden.nu

Agenda oudervereniging Wittenberg.
iedere maandag t/m vrijdag
iedere vrijdag
30 oktober 2021
20 t/m 24 december 2021
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12.45 – 17.30 uur
19.30 – 23.00 uur
10.00 – 17.00 uur
09.30 – 17.30 uur

Biljarten
Inloop
Rommelmarkt
Biljarttoernooi voor leden van ouderenverenigingen in
de regio; kijkers zijn welkom
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Verdachte zaken?
Meld het bij de politie
Door Wijkagent Gert-Jan Koekoek

Een groot deel van de jaarlijks door de politie opgeloste misdrijven
is te danken aan tips. Wie iets wil melden over een misdrijf, kan
dat 24 uur per dag doen.
Wijkagent Koekkoek: “Dat kan mondeling, telefonisch
(0900-8844), per mail , brief, rechtstreeks bij mij of in
het politiebureau.
Een andere optie is Meldpunt Anoniem
(www.meldmisdaadanoniem.nl of 0900-8070).
Als het maar gebeurt. Dan kunnen wij de daders
aanpakken en wordt ons gebied voor iedereen weer
veiliger”, aldus de wijkagent.
Voorbeelden:
Een automobilist rijdt door nadat hij tegen een
geparkeerde auto is gebotst en u heeft z’n kenteken
genoteerd. Er lopen vreemde mensen door de straat die
opvallend veel belangstelling hebben voor het huis van
de buren of de geparkeerde auto’s. Het zijn maar twee
willekeurige voorbeelden van meldingen uit de
dagelijkse praktijk, waar de politie blij mee is.

Niemand die dan dankjewel zegt. Maar de politie heeft
genoeg voorbeelden waarin buurtgenoten achteraf
zeggen spijt te hebben dat zij niet belden.
Handig
Twijfelt u toch? Agenten komen liever voor niets,
dan te laat, dus bel dan voor alle zekerheid toch het
alarmnummer 112 (bij acute zaken), of het algemene
nummer 0900-8844 (als het minder haast heeft).
Probeer ook kenmerken van dader(s) en
vervoermiddel(en) te noteren, want soms kan de politie
niet direct op uw telefoontje reageren.
Dan is een kladje wel zo handig.
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op
www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in.
Automatisch verschijnen dan naam en foto.

Achteraf spijt
En niet alléén zij. De eigenaar van de geparkeerde auto
kan door de melding zijn schade verhalen en door de
tip over vreemde snoeshanen wordt mogelijk een
inbraak of autokraak voorkomen.

GRUMPF door Chris Perreijn
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KBO het Zuiderlicht
Bridgers gezocht.

Dagelijks bestuur
KBO het Zuiderlicht:

Iedere dinsdagmiddag wordt er in het Zuidergebouw door
een groepje fanatieke mensen bridge gespeeld.
Door corona is dit gezellige groepje bridgers kleiner
geworden. Daarom doen wij hierbij de oproep of er
mensen zijn die graag bridge spelen maar liever niet in zo’n
grote groep.
Het liefst natuurlijk met partner maar dit hoeft niet. U
hoeft geen lid te zijn van een KBO of andere vereniging. U
kunt zich aanmelden bij:
Fried van Schijndel, tel: 0412 631695.
Wij horen graag van u.

In het jaar 2020 bestond de KBO, afdeling

Voorzitter:		
Maria Wegh
Penningmeester:
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

H. Sacrament 60 jaar!

Door de Coronamaatregelen kon deze mijlpaal toen niet gevierd worden. Dit jaar kan dat wel.
Op 15 oktober 2021 zal voor genodigden een receptie gehouden worden. In de volgende Zuiderpost kunt u
hierover meer lezen.

Wijkraad en Wijkstichting feliciteren het bestuur en de leden van harte!
------------------------------------

De Soos Sacrament is gevestigd in Kantine van RKSV Cito in de Kloosterstraat 13 Oss
Activiteiten : Biljarten , Competitie , onderling en vrij biljarten.
Op woensdag : koersbal
Ook gelegenheid voor kaarten.
Wij zijn geopend : Ma.di.wo.do,en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur
Wilt u lid worden dan kunt u contact opnemen met : P.v.Orsouw
Tel. 06- 15437056

30 minutes workout

Speciaal voor Vrouwen
Kom langs voor een gratis proefles
Trudy van der Graaff
Sport- en Voedingsadvies
EMMALAAN 38 Oss

Emmalaan 51 – 5342GP Oss

Telefoon 0415-795340 of 06-55363998

0412 632168 – mobiel 06 21638218
info@johnvandenboogaard.nl

Email: trudyvandergraaff@gmail.com
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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 a.i.: Ron Klokgieters/vacature

In de vorige uitgave stond dat het buurthuis gesloten was
i.v.m. Corona.
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.

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)
Dinsdag
13.30-17.00
ASVO – Schilderclub 1 (kleine zaal)
Woensdag
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
13.30-17.00 ANBO-biljarten
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

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,
Henny Dekker, Nancy Jongsma
e-mail: zuiderpostoss@gmail.com
Foto’s en teksten: aangeleverd door auteurs en
organisaties en uit fotoarchief van wijkactiviteiten.
Druk: Drukkerij Kluytmans, Oss
De volgende Zuiderpost verschijnt in de
winter van 2021
Kopijsluiting: 13 november 2021
Voor informatie over advertentie afmetingen en
tarieven:
mail: zuiderpostoss@gmail.com

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:06-54226327 (Ellen) of mail:
zuiderpostoss@gmail.com
De Zuiderpost wordt ook digitaal beschikbaar
gesteld via de website van Wijkstichting Oss-Zuid.
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Rommelmarkt
Georganiseerd door:
Ouderen vereniging Wittenberg.

Broodje Zuid
Wanneer: 30 oktober 2021 van 10:00 tot 17:00 uur
Bij zaal Wittenberg
Oude Molenstraat 10 in Oss
Intree 1 Euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar gratis.

Datum: vanaf 5 november, iedere vrijdag
Tijd: 12.00 – 13.00 uur
Locatie: Buurthuis Kortfoort
Aanmelden kan via www.onswelzijn.nl
Bij Broodje Zuid eten we gezellig samen onze meegebrachte lunch.
Ontmoeten en gezellig samenzijn staan centraal! Het enige wat je
meeneemt is je eigen belegde boterham, koffie en thee zijn gratis.
Aanmelden is niet nodig.

Kraamverhuur: 5 Euro per tafel via telefoonnummer 06-16513960
Inschrijven kan tot 23 oktober 2021

Voorpret voor
Halloween
Het Halloween feest is dit jaar op
zondag 31 oktober, eigenlijk de
avond voor Allerheiligen.
In Nederland en andere
Europese landen wordt dit
jaarlijkse feest steeds populairder.
Steeds meer kinderen verkleden
zich zo eng mogelijk tijdens
Halloween.
In de Asterstraat is de voorpret
vanaf september al begonnen!
Henny Dekker
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