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Winter 2019, Nummer 218

Wijkraad Oss-Zuid, 

Wijkstichting Oss-Zuid

 en de redactie Zuiderpost 

wensen alle bewoners 
hele fijne feestdagen 

en een goede jaarwisseling toe. 

Veel geluk en een goede gezondheid! 

foto: Helleboris, Kerstroos
Jolanda van Turnhout
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Redactie.

Herfst, Prachtige dagen wisselen af met regenachtige grijze sombere dagen. Voor beide is wat te zeggen.
Schitterende zonnige dagen maken de natuur prachtig om in te wandelen,te sporten en heerlijk te genieten. 
En regenachtige dagen zijn vaak productieve dagen. Eindelijke de zolder eens een keertje opruimen, 
zomerkleren uitzoeken en meer van dat soort klussen die ik graag vooruitschuif.
De Zuiderpost is op beide weertypen gemaakt, want deadlines... 
Graag horen we nog meer reacties over hoe Oss er vroeger uitzag. Voor het volgende nummer hebben we 
al een onderwerp. Dus als u nog iets heeft over bedrijven, sporttereinen, winkels die er niet meer zijn dan 
nodigen wij u weer uit te bellen met: 06-5422637.

LEVENDE KERSTSTAL SCOUTINGGROEP TITUS BRANDSMALAAN

Wij nodigen jullie uit voor de levende kerststal op 22 december.
Om twaalf uur gaat het beginnen om Jezus, Maria en Jozef te bewonderen.     
De knikengel is ook aanwezig.

We hebben ook dieren in de stal. Dit jaar geen kameel maar een andere verrassing.

Er wordt ook gezorgd voor de inwendige mens zoals koffie, thee, taarten (of ander zoete lekkernijen ), 
erwtensoepen, worstenbroodjes en glühwein.

Er zijn allerlei activiteiten voor de kinderen bij het kampvuur en binnen.         
De Scoutshop komt er ook als je nog spullen nodig hebt voor een installatie. 

Alles is te vinden op de Industrielaan 57.
Om 17.00 sluiten wij de poort weer, entree is gratis.

Tot dan!
Scoutinggroep Titus Brandsma.

Foto’s van de levende kerststal 2018
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Opening van het Sint Anna ziekenhuis aan 
de Begijnenstraat. In het midden zit deken De 
Boer en links van hem Anna Vos de Wael. 
Burgemeester v.d. Elzen zit 4e van rechts. 
Vooraan zitten v.l.n.r.: de doktoren 
R. Wasmann, J. Stolz en Verbeek.

augustus 1913
foto: stadsarchief oss

Het verdwenen kunstobject

Een Timpaan is een driehoekig ornament, bekend 
van de Griekse tempels uit de oudheid.

Toen in 1913 het eerste Osse Sint Anna ziekenhuis 
in de Begijnenstraat werd gebouwd, markeerde een 
Neogotisch timpaan de ingang van dit ziekenhuis. 
Met een afbeelding van zusters die een zieke 
verzorgen. Kenmerkend voor het rijke roomse leven 
uit die tijd.  Dank zij een forse donatie van een be-
middelde katholieke dame kon het ziekenhuis van de 
Zusters van Liefde zich deze luxe versiering boven 
de ingang van het ziekenhuis permitteren.

De timpaan en de pilasters waarop het rustte, 
verhuisden in 1989 van de Begijnenstraat naar het 
toen nieuwe Sint Annaziekenhuis aan de Johannus 
Zwijssenlaan in Oss-Zuid.

Het Sint Annaziekenhuis is later verkocht aan 
Brabant wonen, om plaats te maken voor de 
nieuwbouwwijk “Park Zwanenberg”

In 2015 is het ziekenhuis gesloopt en de markante 
timpaan bleef op het terrein staan. De driehoek met 
de afbeelding en twee dragende zuilen (pilasters) 
zouden worden verplaatst naar de oude Kapel, zo’n 
honderd meter verderop.

En toen ging het mis. De kraanmachinist liet in 
november 2016 het 103 jaar oude kunstwerk in 
gruzelementen vallen. Het timpaan viel in honderden 
stukken. De schade was enorm, het leek allemaal 
onherstelbaar.

Na dit dramatische voorval is het gemeentelijke
monument in veiligheid gesteld en hebben 
specialisten zich over de brokstukken gebogen.

Het  bedrijf ‘Meesters In’ uit Tienhoven aan de Lek 
kreeg de opdracht om de schade aan de voormalige 
ziekenhuispoort te herstellen. Een hele puzzel, die 
mede aan de hand van oude foto’s is opgelost. 
Momenteel ligt het gemeentelijke monument veilig 
opgeslagen bij de steenhouwerij in afwachting van 
herplaatsing.

Vanuit de gemeente wordt een passende locatie 
gezocht om de voormalige ziekenhuispoort weer 
terug te brengen in Oss.

Henny Dekker

BOZ
Oss-Zuid kent veel bijzondere objecten. Al eerder behandelde de Zuiderpost onder meer de gevelstenen op 
het Maaslandcollege, de graffiti in het tunneltje bij Vorstengrafdonk en de kikker in de Hescheweg. 
Deze keer gaat het over de verdwenen timpaan, onderdeel van de oude ziekenhuispoort. 
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Tekenen en schilderen in buurtcentrum De Kortfoort
Onze Algemene Senioren Vereniging Oss/Maasland (kortweg ASVO) herbergt ook een teken- en 
schilderclub.
We komen elke dinsdag van half 2 tot 4.00 uur bij elkaar in het wijkcentrum ‘De Kortfoort”, 
Floraliastraat 93, Oss.

Als je het fijn vindt om ook te schilderen of te tekenen, kom dan eens bij ons op de koffie, 
om te kijken of het ook iets voor jou is.

Je bent van harte welkom.
We hebben ook een begeleider, die je 
helpen kan om iets moois te maken.

Misschien tot ziens op de dinsdagmiddag.

Wil je meer weten? Bel dan 0412-646754
(liefst later in de middag)

Met veel groeten,

Thea Ter Borg- Boerboom.

Sluit ramen 
en deuren!

Geef inbrekers geen kans,  
ook niet tijdens Oud & Nieuw!
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Jochie met een kruiwagen

De vorige Zuiderpost riep veel reacties op bij de lezers. Bij de foto van 
het huis met timmerwerkplaats van Wim van der Pas, stond vermeld dat 
de villa ernaast de verwoeste villa “De Ruwerd” zou zijn van de familie 
van Loosbroek.Dit is niet juist.

De familie van Loosbroek woonde tegenover het afgebeelde afgebrande 
huis van van der Pas in een vrijstaande villa, “de Ruwerd” , tussen de 
boerderij van Dot van Dinther en een akker .
Helaas is ook het huis van de fam. van Loosbroek afgebrand tijdens de 
gevechtshandelingen op 25 september. In het afgebeelde huis met inrit 
woonde dus de familie van der Pas met twee dochtertjes en de kleine 
Sjaak.

Jacq, nu in de tachtig, kan zich de gebeurtenissen nog levendig herinneren. “Na de vernieling van onze 
woning verhuisden we naar de Anjelierstraat. De schrik zat er goed in, want mijn vader heeft samen met de 
buurman een schuilkelder in de tuin gegraven.”

Mijn vader, die aannemer was, heeft het huis aan de Hescheweg in een paar maanden tijd weer opgebouwd. 
Dat mocht eigenlijk niet en hem werd toen een boete van 600 gulden door de gemeente opgelegd.”
Jacq weet nog dat het puin van de oude villa “de Ruwerd” toen gebruikt is om de landingsbaan van vliegbasis 
Volkel te herstellen.
“Zelf heb ik als jongetje van zes tijdens de sloop fanatiek met een kruiwagentje met puin rondgereden. 
Of in de weg gelopen, het is maar net hoe je het bekijkt”.

Die kruiwagen was voor mij een belangrijk bezit. In de dagen na de bevrijding heb ik op meerdere plaatsen in 
Oss koperen granaathulzen opgehaald, o.a. bij een functionerend luchtdoelgeschut. Die mocht je zo 
meenemen en veel mensen deden dat. Op een winteravond liep ik met mijn kruiwagentje vol koperen hulzen 
naar huis. Bij het kruisbeeld werd ik door twee volwassen mannen beroofd van de koperen hulzen. 
“Die kunnen wij ook wel gebruiken” zeiden ze. Daarna kreeg ik thuis op m'n kop omdat ik weer eens te laat 
thuis was gekomen.”

In de Heescheweg en de Asterstraat stonden weken lang militaire vrachtwagens van de Engelsen opgesteld. 
De chauffeurs leefden in die wagen. “Het contact tussen de bevolking en de Britse soldaten was hartelijk”, 
weet Jack nog. “Ook al sprak bijna geen mens Engels. Soldaten werden uitgenodigd om in huis te komen. 
De communicatie verliep met handen en voeten en een beetje steenkolen engels.

Henny Dekker

foto vorige editie Zuiderpost, 
foto: Stadsarchief Oss.

Jack van de Paskoperen hulzen
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Heb je net als ik een smartphone en misschien ook 
nog een camera en zou je graag nog wat mooiere 
foto's willen maken?
Dan is fotoclub Focoss vast ook iets voor jou!!

Zelf ben ik nu 3 jaar lid van Focoss, een club van 
zo'n 30 beginners als ook ervaren hobby-fotografen. 
Tijdens de wekelijkse clubavond op 
maandagavond  van 20 tot 22 uur in buurthuis 
“De Kortfoort” besteden we aandacht  aan allerlei 
vormen van fotografie. 

Elke week hebben we een afwisselend programma 
met onder andere: fotobesprekingen, lezingen, uitleg 
van apparatuur en ook over foto's bewerken.

Als je geen tijd of zin hebt hoef je gewoon niet te 
komen en dat vind ik zelf best wel handig.

In november hebben we in de "Kortfoort" onze 
jaarlijkse (gratis toegang) expositie.

Fotograferen vind ik een leuke tijdbesteding en kost 
door de digitale camera's en mobieltjes gelukkig 
eigenlijk niks meer.

De foto van de Jan van Genten hieronder heb ik ook 
gemaakt. 

Wil je op een of enkele maandagavonden eens 
komen kijken of je dit leuk lijkt: Geen probleem; dat 
doen meer mensen! 

Wil je net als ik ook meer van je foto’s maken?

Wijkstichting Oss-Zuid zoekt versterking
De Wijkstichting is een organisatie van bewoners 

die zich inzet voor het verbeteren van het leefklimaat in de wijk.

De Wijkstichting ondersteunt straat- en buurtgroepen bij het organiseren van hun activiteiten, 
o.a. met een financiële bijdrage, met raad en daad en met het uitlenen van diverse materialen. 

Daarnaast organiseert de Wijkstichting – veelal in samenwerking met o.a. Wijkraad Oss-Zuid, 
Ons Welzijn en Brabant Wonen – verschillende wijkactiviteiten, zoals de jaarlijkse kerstmarkt, 

Zuid aan Zee en Broodje Zuid. 
En natuurlijk probeert de Wijkstichting altijd weer nieuwe initiatieven te verzinnen om het 

vooral voor de bewoners leuker te maken. Maar daar hebben we u voor nodig! 

Wilt u zich inzetten voor uw wijk? Heeft u een idee voor een activiteit? 
Kom met (nieuwe) ideeën en neem contact met ons op! 

U kunt contact opnemen met:
Steef de Graauw, voorzitter Wijkstichting, telefoon: 06-54 70 72 85 of 

e-mail: sjadegraauw@home.nl
 Ellen Bloks, telefoon 06-54 22 63 27 of e-mail: bloks.ellen@gmail.com 

Loop gewoon binnen of 
neem even contact op met 
onze secretaris

Walther Burgh via 
secretaris@focoss.nl

Kijk anders eens op onze site 
www.focoss.nl

Peter van Brunschot 
(lid van fotoclub Focoss, 
0628848153 ,
pvanbrunschot53@gmail.com
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Onder het motto  ‘Samen vullen we de schappen’, 
houdt de Voedselbank voor Oss en Omgeving op 
zaterdag 14 december een grote inzamelingsactie 
in de regio. 
Bij veel supermarkten staan vrijwilligers van de 
Voedselbank om mensen te vragen lang houdba-
re producten te doneren. 
Maar ook op Kerstmarkt in Oss-Zuid bij het 
Zuidergebouw is er de mogelijkheid om produc-
ten aan de Voedselbank te doneren. 

De schappen van de Voedselbank raken steeds 
leger, terwijl meer en meer mensen een beroep doen 
op Voedselbank, stelt voorzitter Bert Elberse.
,,U snapt dat dat knelt. Vandaar dat de Voedselbank 
een beroep doet op de inwoners van de regio om te 
doneren aan ons.” Ook de inwoners van Oss-Zuid 
kunnen  hun steentje bijdragen. 
Op de Kerstmarkt staat een inzamelbox waar 
bezoekers van de markt hun product kunnen 
doneren aan de Voedselbank. 

De Voedselbank is op zoek naar lang houdbare 
producten als rijst, macaroni, koffie, thee, 
spaghetti, soep in blik, groenten en fruit in blik of glas 
en houdbare melk. Volgens Elberse gaan 
supermarkten steeds duurzamer werken. ,,Op zich 
is dat natuurlijk prima, maar daardoor schiet er wel 
minder over voor de Voedselbank. En dat juist in de 
periode dat we echt meer voedsel kunnen gebruiken. 
Vandaar dat we mikken op een grote inzamelactie. 
Als we op 14 december veel producten ophalen, dan 
kunnen we onze klanten een mooie kerst geven en 
kunnen we de eerste maanden van 2020 weer 
vooruit.”

Veel organisaties en particulieren hebben zich al 
gemeld om 14 december te assisteren bij de 
inzamelingsactie. Dtv/ Mfm ondersteunt de actie met 
een live radio-uitzending vanuit de AH-supermarkt op 
het Burchtplein van 9.00 tot 17.00 uur.

Iedere week verstrekt de Voedselbank voor Oss 
en Omgeving bijna 210 pakketten, waarvan ruim 
600 mensen afhankelijk zijn. Zestig vrijwilligers zijn 
wekelijk aan het werk om die pakketten samen te 
stellen en uit te geven. De Voedselbank probeert de 
pakketten met zo’n dertig producten te vullen, maar 
is afhankelijk van het aanbod van supermarkten, 
producenten en levensmiddelbedrijven, zegt Elberse. 
,,Wij zijn blij met de bedrijven die ons elke week weer 
voorzien van voedsel, maar hopen dat in de 
decembermaand de particulieren ook gul geven.” 

Tekst: Henk Snijder

Voedselbank vraagt ook hulp inwoners 
Oss-Zuid op Kerstmarkt.

‘Samen vullen we de schappen’

lege schappen, na de Kerstmarkt nog steeds?



8 

Zuiderpost Winter 2019

Wanneer u samen met uw werkgever er voor kiest 
om uw arbeidsovereenkomst op te zeggen (ontslag 
met wederzijds goedvinden), dient er een zogeheten 
vaststellingsovereenkomst opgemaakt te worden. 
Dit is een schriftelijk ontslagvoorstel, waarin u 
voorwaarden afspreekt over de manier waarop het 
dienstverband wordt beëindigd. Dit is belangrijk voor 
zowel uw juridische positie als uw onderhandelings-
positie. In deze column leest u waar u rekening mee 
moet houden voordat u een dergelijk voorstel 
ondertekent. 

Het is ten eerste van belang dat u de reden van 
ontslag kent; ga daarom eerst in gesprek met uw 
werkgever. U hoeft de vaststellingsovereenkomst 
immers niet direct te tekenen, maar u krijgt een 
termijn van ongeveer twee weken om erover na te 
denken. 

Ten tweede dient u de afspraken tussen u en uw 
werkgever over het ontslag te controleren in de 
overeenkomst. Dit betreft afspraken zoals: 
de opzeg- en bedenktermijn, de transitievergoeding, 
verrekening van opleidingskosten, uitbetaling van 
vakantiedagen en vrijstelling van werk. 

Ten derde is het belangrijk om uw recht op een 
Werkloosheidsuitkering (WW) te controleren. Om 
recht te hebben op een WW-uitkering, moet het 
initiatief voor uw ontslag door uw werkgever zijn 
genomen (ontslag op staande voet daarin 
uitgesloten). De opzegtermijn uit uw 
arbeidsovereenkomst of cao moet toegepast zijn en u 
bent op het moment van uw ontslag niet ziek. 

Nadat u het ontslagvoorstel heeft gecontroleerd, kunt 
u onderhandelen over de inhoud en eventueel een 
tegenvoorstel doen. U bent immers niet verplicht mee 
te werken aan een beëindigingsovereenkomst. 
De reden van ontslag is daarbij van belang. 

Afhankelijk van de reden van ontslag, dient u 
werkgever namelijk aan een aantal voorwaarden te 
voldoen bij het aanbieden van een dergelijke 
vaststellingsovereenkomst. 

Het is daarom raadzaam om uw 
vaststellingsovereenkomst te laten nakijken door een 
juridisch adviseur. De medewerkers van Stichting 
Rechtswinkel Oss helpen u daar graag bij. 

Heeft u naar aanleiding van deze column nog 
vragen of heeft u andere juridische vragen, komt 
u dan gerust langs op een van onze 
inloopspreekuren.

De actuele openingstijden vindt u op onze 
website www.rechtswinkeloss.nl. 
Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om 
op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Laura Tonies. 
Laura is student Nederlands Recht aan 
Tilburg University.

Waar moet u op letten bij een vaststellingsovereenkomst?
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Roro’s Bakery
Door: Jolanda van Turnhout

Romaline van Lieshout maakt prachtig 
gedecoreerde, overheerlijke taarten en cupcakes 
voor iedere gelegenheid. Wilt u graag een speciaal 
ontwerp, een glutenvrije of lactosevrije taart? 
Ook dat is mogelijk.

Als je door de Floraliastraat in Oss fietst of wandelt, 
zie je ter hoogte van nummer 26 vaak een speciaal 
karretje staan: de tuktuk van Romaline, waarmee zij 
haar taarten bezorgt in Oss en omgeving. 
Ook is ze hiermee regelmatig te vinden op 
evenementen en tot voor kort ook op de 
dinsdagochtendmarkt in Oss. Maar met de komst 
van haar kleine meid, is zij met deze laatste
 activiteit gestopt.

Romaline heeft van haar hobby haar werk kunnen 
maken, wat heel tof is, en zo’n twee jaar geleden 
startte zij met Roro’s Bakery.
Fulltime is zij hiermee bezig, want naast het 
bakken, dat vooral rond het weekend gebeurt, is zij 
ook ondernemer en zijn er taken als het opnemen 
van bestellingen, het bijhouden van de website, 
verzorgen van de inkoop en het maken van plannen 
voor de toekomst. 

Romaline heeft in de achtertuin haar eigen 
werkruimte: de cakeroom, waar zij veel zelf 
uitprobeert. Zij is vooral autodidact en vindt veel 
informatie op het Internet. Daarnaast volgt 
Romaline her en der workshops. Zo was zij vorig 
jaar in Ierland voor een cursus bloemen maken van 
fondant, die nauwelijks van echt zijn te 
onderscheiden. Dat was een heel leuke ervaring. 
Ook had Romaline een keer een opdracht om een 
bruidstaart te maken van cupcakes, die zowel 
soja-, als lactose- en glutenvrij moesten zijn. Het 
was een hele uitdaging goede vervangingen 
hiervoor te vinden en er daarnaast voor te zorgen 
dat je nauwelijks verschil proeft. 

Inspiratie vindt Romaline op Pinterest, Instagram en 
sociale media of haalt zij uit tijdschriften. Ook zijn er 
klanten die zelf al heel concreet aangeven wat hun 
wensen zijn. 

Heeft u iets te vieren, waarbij een speciale taart niet 
mag ontbreken? Neem dan contact op met 
Romaline van Lieshout, zij maakt voor u die unieke 
taart! 
Voor informatie bel, sms of app naar 
06 – 53 45 98 52, mail naar info@rorosbakery.nl of 
neem een kijkje op de website: www.rorosbakery.nl

VOOR HET VOETLICHT
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Op vrijdag 25 oktober organi-
seerde de ouderraad van de Pius 
X weer een spannende Hallo-
weenoptocht voor alle buurtkinde-
ren. 

Deze keer was er tijdens de 
optocht van alles te beleven, 
zoals een heks die snoep uitdeel-
de uit haar toverketel en een 
Halloween-dans door de meiden 
uit groep 8. 

Maar ook een horrorbruid die 
door het speeltuintje dwaalde en 
een griezel in een doodskist die 
veel kinderen (en hun ouders) 
flink heeft laten schrikken.

Alle kinderen kregen een glow in 
the dark armbandje wat samen 
met de lampionnen en verlichting 
langs de route voor een stralende 
optocht zorgde. 

HALOWEEN 2019
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HALOWEEN 2019
Na de optocht kwam iedereen 
weer samen op het schoolplein 
voor een beker warme chocomel, 
wat 
lekkers en een Halloween-tattoo. 

We willen alle mensen die 
geholpen hebben om deze 
optocht tot een succes te maken 
bedanken: 
verkeersleiders, figuranten, 
hulpouders en leerlingen. 

En daarnaast de buurtbewoners 
die hun huis zo mooi hadden 
aangekleed en de wijkstichting die 
de optocht mede mogelijk heeft 
gemaakt. 

Griezelen jullie volgend 
jaar ook weer mee? 
Trick or Treat!
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Oog voor elkaar in Oss- Zuid
Sociaal Team Oss-Zuid heeft huisbezoeken afgelegd in enkele buurten van de wijk. 
Medewerkers vragen tijdens de bezoeken waar iemand goed in is, wat mensen willen en wat er nodig is om 
dit te realiseren. Er kwamen leuke voorstellen uit waar we nu of later met zijn allen mee aan de slag kunnen 
gaan. Er gebeurt al heel veel in de wijk door bewoners voor hun buren. 
We mogen trots zijn op onze wijkgenoten!

We zien ook dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is daarom 
proberen we op deze manier mensen aan elkaar te verbinden.

Vooraf stoppen wij een formulier in de bus en wordt er aangegeven 
wanneer de medewerkers langskomt. Wilt u zelf nu al het formulier 
invullen, of wilt u dat we in uw buurt de enquête houden, dan kunt u 
contact met ons opnemen.
Leontine.jansen@ons-welzijn.nl
Maaike.mollen@ons-welzijn.nl
Doreth.vanderiet@ons-welzijn.nl

2020
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Buurttuin Chrysantstraat.
Een groep buurtgenoten wil in de wijk een buurttuin aanleggen. 
In het buurthuis Kortfoort is een bijeenkomst georganiseerd, waar voor belangstellenden, onder de 
bezielende leiding van Jet van Ballegooy, het idee uiteengezet werd. Er was direct volop interesse en 
enthousiasme, een ontwerpteam ging aan de slag. 

Dit ontwerpteam heeft bij buurtbewoners eerst de wensen geïnventariseerd en daaruit is een mooi plan 
opgesteld.

In deze tuin zullen fruitboompjes, besdragende struiken, groenten, kruiden en bloemen gaan groeien en 
bloeien. De plannen zijn besproken met de gemeente, de wijkraad en direct aanwonenden in de 
Chrysantstraat en de Floraliastraat. Er komt een financiële bijdrage van de gemeente, de wijkraad en enkele 
sponsoren. Zo wordt de waterpomp door het bedrijf Nijk-Speet gesponsord.

Het saaie veldje bij de flat van de Chrysantstraat gaat veranderen in een mooie en levendige tuin waar veel 
buurtbewoners zullen samenkomen en kunnen verbroederen. 
Grondmonsters zijn al genomen zodat deze verrijkt kan worden met aangetoonde tekorten. 
We willen immers een vruchtbare bodem zodat de planten en gewassen zullen groeien als kool!

In de week van 
18 november is de 
eerste schop in de grond. 
gegaan.

Tijdens de wintermaanden 
zal ongetwijfeld de laatste 
hand gelegd worden aan 
de aanleg van de tuin. De 
officiële opening van de 
buurttuin zal in het 
voorjaar op 
13 – 14 maart 2020
plaatsvinden tijdens
 NL-doet.

André van der Wielen

de bovenste foto is zoals het nu 
is.
de onderste foto is het 
ontwerpplan
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Natuur in Oss-Zuid.
Onze wijk kent veel bijzondere dieren en planten. 
Deze keer een bekende sierstruik, de Hulst.

Hulst lijkt een exotische sierstruik voor in de tuin, maar is gewoon een inheemse soort, die zich 
gemakkelijk uitzaait. 
Wanneer een lijster zo'n vuurrode bes opeet en even verderop het pitje uitpoept, kan daar zo maar een 
nieuwe hulststruik gaan groeien.

Hulst werd vanwege het groene blad in de winter en de felrode bessen al door de Germanen en de Kelten 
gebruikt om het midwinterfeest op te luisteren. Elementen uit deze traditionele feesten zijn door de kerk 
overgenomen naar het kerstfeest. Sindsdien zijn hulst en het kerstfeest onverbrekelijk met elkaar 
verbonden.

Een oude legende vertelt dat hulst voor het eerst is ontkiemd onder de voetstappen van Jezus. Het 
leerachtige blad met stekels zou naar de doornenkroon verwijzen, de bessen naar het verspilde bloed.
De steenrode bessen van de hulst zijn giftig voor de mens maar niet voor vogels. Lekker vinden ze de 
bessen niet. De meeste vogels beginnen in de winter pas aan de hulstbessen als alle andere bessen 
opgevreten zijn.

Hulst kan uitgroeien tot een forse boom met een hoogte van wel vijftien meter en kan honderden jaren 
oud worden. De stam van de hulst heeft een dunne en gladde bast. Het hout is hard en ivoorwit van kleur. 
Geen wonder dat Harry Potter een toverstaf heeft gekozen die gemaakt is van hout van hulst.

Hulst hoort in kerststukjes. Mensen willen de takken met de mooie diepgroene bladeren en de vuurrode 
bessen graag tijdens de donkere dagen rond Kerst in huis hebben. Gelukkig is hulst als soort totaal niet 
bedreigd. Dus geniet er van.
 

Henny Dekker
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Sinds 1,5 jaar probeert de Werkgroep Fietsstraten Oss-Zuid aandacht te krijgen bij de gemeente voor de 
verkeersdrukte en de hoge snelheden in de Industrielaan en de Titus Brandsmalaan.

Iedereen ervaart gevaar op een andere manier. Je houdt je hart vast als er flink gas gegeven wordt op de 
fietsstraten alsof het racebanen zijn ipv 30 km zones. Uit een enquête van de Werkgroep bleek dat mensen 
maar op het voetpad fietsen in de Industrielaan om de vrachtwagens en auto’s te vermijden. 

In eerste instantie werden onze zorgen door de gemeente weggewoven. Maar na verschillende metingen en 
een schouw bleek toch dat het niet alleen een gevoel is. Er rijden veel te veel vrachtwagens en auto’s door de 
Industrielaan en Titus Brandsmalaan en hun gemiddelde snelheid is 50 km/h, bijna 2 keer te hard!

In onze gesprekken met de gemeente hebben we herhaaldelijk gevraagd om significante maatregelen. 
Maar meer dan 30-km stickers voor op de kliko’s en het plaatsen van 2 smiley’s kregen we niet. 

Vorige maand stond dit onderwerp dan eindelijk op de agenda van de Commissie Ruimte van de gemeente.

Voorlopig hebben we de toezegging van de wethouder dat het onduidelijke bord met het Osse “fietskroontje” 
vervangen wordt door het landelijke bord “Auto te gast” .

Ook is er, mede naar aanleiding van ons verhaal, 
50 000 euro per jaar uitgetrokken om de fietsstraten in Oss 
te verbeteren. Hierbij wordt gedacht aan (sinus) drempels.

Als laatste zal de gemeente samen met de wijkraad en de 
bewoners zich inzetten om de verkeerssituatie in de wijk  te 
verbeteren.

Stap voor stap! We houden U op de hoogte. 

Namens de Werkgroep, Monique Quelle

“ Een fietsstraat is een 30 km zone. 
  Daar hoort de auto te gast te zijn”. 

het ‘fietskroontje’ en het landelijke bord drukte op de fietsstraat

stickers op de kliko’s
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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             www.hartforher.nl 

0412-795340 of 06-55363998

Emmalaan 51 – 5342GP Oss

  0412 632168 – mobiel 06 21638218
info@johnvandenboogaard.nl

Over SchuldHulpMaatje
   

 

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. 
Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. 

SchuldHulpMaatje zet zich vanuit christelijke naastenliefde in om mensen 
met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten 
te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid 
staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek 
terug te dringen. 

Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van ongeveer tweeduizend gecertificeerde 
SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), verspreid over een derde van de gemeenten in Nederland. 

Via de websites worden nog eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is 
een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening. 

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als 
landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende 
instanties. Diverse fondsen maken het werk mogelijk. 

Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl waar SchuldHulpMaatje actief is.

Ook in Oss is Schuldhulpmaatje actief met ruim 25 vrijwilligers. 
Elke maandagavond is er een inloopspreekuur in buurthuis de KORTFOORT, Floraliastraat 93 te Oss, 
van 19.30-20.30 uur. U bent van harte welkom met uw vragen over uw financiën.
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Wielergek Brabant. In een heleboel plaatsen kon je 
wielerbanen vinden. Zo ook in Oss. 
Oss zelf heeft ook altijd al een rijke wielerhistorie 
gehad.Wat we zeker weten is dat in 1883 de 
kinderen Jurgens zich al op de vélocipède (een loei-
grote driewieler) voortbewogen. 
En in Lith was er in 1888 al een heuse 
wielrijdersclub.

De driewielers werden langzaamaan vervangen via 
de fietsen met groot wiel voor en klein achter naar 
de wielrenfiets.En de behoefte aan wedstrijden werd 
ook steeds groter.

Wegwedstrijden en baanwedstrijden deden hun 
intrede. En zo ook in Oss.

Dhr. Jan  van Haaren wist een en ander te vertellen 
over de wielerbaan in Oss-Zuid.

3 Jaar is hij wielrenner geweest en als nieuweling 
werd hij gekoppeld aan Louis Pardoel. In die tijd een 
niet onverdienstelijke amateur wielrenner, later een 
groot judoër. 

In Oss ziet in 1948 wielervereniging ‘De Komeet’ het 
levenslicht. De vereniging had een grote wens: een 
wielerbaan. Met vereende krachten van leden  van 
de Komeet en het Eindhovense schilderbedrijf Van 

Stappenhoef werd een baan aangelegd. In eerste 
instantie een lemen baan die een jaar later 
vervangen wordt door een ‘betondek’.
De baan werd vernoemd naar zijn grootste sponsor.

De baan lag aan de Achterstraat achter 
cafe ‘Kiske” bij de Hescheweg. Grote namen 
hebben er hun rondjes gereden. Helaas is in de 
jaren 60 het wielerbaan kaarsje uitgegaan. De 
wielerbaan werd nog even gebruikt als
mestopslagplaats en nog later als zandopslag voor 
naburige bouwwerkzaamheden om daarna roemloos 
te verdwijnen.

Dhr. Ad van Orsouw woonde zo ongeveer naast de 
baan. Overlast? Niets. Wel veel plezier, want samen 
met zijn vriendjes heeft hij er vaak gespeeld. De 
baan was gewoon open dus je kon daar prima 
fietsen. Ook hebben ze er samen nog eens een 
kabelbaan in gemaakt.

Vader Van Orsouw had een fietsenwinkel met 
fietsen van het merk Simplex. Als Louis Pardoel 
moest fietsen, sjouwde hij zijn fiets niet elke keer 
heen en weer. Hij hing deze gewoon in de werkplaats 
bij de firma Van Orsouw. 

Nancy Jongsma

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

6 augustus 1950: opening wielerbaan rond 1964, mest en zandopslag, einde van de wielerbaan
alle foto’s: Stadsarchief Oss, Daan Scholte

Oss-Zuid, wat is allemaal weg?

De Wielerbaan
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Gym op maat!
Zuidergebouw

 Elke maandag 10.30 uur

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

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

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

De deelnamekosten bedragen € 40,00 per half jaar.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met  
Ine van Liempd 06 83 22 89 92 of 
Mieke van der Putten 06 52 47 96 30.

Weekkalender KBO 
het Zuiderlicht
 Maandag
 9:00 -  9:45     Gymclub
10:00 - 10:45   Gymclub 
  9:30 - 11:30   Computerhulp 
13:00 - 17:00   Biljarten 
 
Dinsdag
13:00 - 17:00   Bridge 
  
Woensdag
13:00 - 17:00   Biljarten, Kaarten
13:30 - 14:30   De Computerstek
14:45 - 15:45   De Computerstek 
  
Donderdag 
 13:00 - 17:00   Biljarten, Kaarten, Sjoelen 
  
Vrijdag
13:00 - 17:00   Koersbal 
13:30 - 14:30   De Computerstek
14:45 - 15:45   De Computerstek

Dagelijks bestuur 
KBO het Zuiderlicht:

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



 19

Zuiderpost Winter 2019

Maandag 
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
14.00-17.00 ASVO – Computercursus
  (kleine zaal)
20.00-22.00 Fotoclub Focoss
  (info www.focoss.nl)
19.30-20.30 SchuldHulpMaatje 
  inloopspreekuur  (kantoor)
  info:www.schulhulpmaatje.nl 
Dinsdag 
13.30-17.00 ASVO – Schilderclub 1 (kleine zaal)

Woensdag 
09.00-12.00 Werelddansen Triolet
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
13.30-17.00 ASVO – Schilderclub 2 (kleine zaal)
19.00-22.30 Inloopavond (alle leeftijden)
19.00-22.30 Kaarten (jokeren, rikken, e.d.)

Donderdag 
  13.00-17.00     Ouderenverening Oss-Zuid
  14.00 -16.00  OOZ– Bingo  
  (4e donderdag van de maand) 
  19.00-22.00 BREIN/NAH-café
  oneven weken
  (info/data www.nah4us.nl)
  19.00-22.00       videoclub OASE, even weken
  info:www.videocluboase.nl

  Vrijdag 
  12.00-13.00 Broodje Zuid
  13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
  
  In het weekend op verzoek en in overleg bij 
  uitzondering geopend.
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