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1 ei is geen ei
2 ei is een half  ei
3 ei is een paasei

Fijne Paasdagen

• Uitslag van 
  De grote Zuiderpost  
  kerstvakantie fotoquiz

• Heart Care Werk(t)

• De geschiedenis van de 
  DK pomp
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Redactie

Bim bam beieren
De koster lust geen eieren
Wat lust hij dan
Spek in de pan
Daar wordt de koster dik van.

Bim bam beieren
De koster lust geen eieren
Wat lust hij dan
Spek in de pan
O, wat smult de koster dan

Zomaar twee paaskinderliedjes
Klompertje en zijn wijfje
die gingen vroeg opstaan
om met hun boter  en eiertjes
al naar de markt te gaan

ze waren al halverwege
al halverwege de dijk
toen braken al de eiertjes
en het botertje viel in het slijk

Het speet’r niet van de eiertjes
maar om d’r mooie doek,
die ze gister pas gemaakt had
van Klompertjes beste broek.

Even was er op de redactie de angst dat we geen Zuiderpost zouden kunnen vullen. 
Geen kerstmarkt van de wijkstichting, geen bijeenkomsten, lockdown, avondklok, 1 persoon op bezoek per keer...

Maar, de vrees was ongegrond. Er kwam nog genoeg voorbij, waaronder een prijsuitreiking van een super 
Kerstquiz. Met natuurlijk winnaars!! Eigenlijk, iedereen was winnaar. Dat is nog eens leuk Quizzen. 
Daarnaast een stukje geschiedenis aan de Hescheweg en natuurlijk, de natuur is al weer volop aan het werk.

Iets nieuws erbij in de Zuiderpost: Chris Perreijn heeft een strip getekend. Grumpf  stelt zich op bladzijde 10 aan 
u voor. René van Lent heeft nog grote woordzoeker gemaakt, lekker als bezigheid in deze toch nog steeds rare tijd. 
Raar...het begint toch aardig te wennen.

Maar ook hopen we op betere tijden. De voorbereiding voor de Buitenspeeldag op 9 juni zijn al voorzichtig 
begonnen, dus we hopen dat deze tegen die tijd ‘gewoon’ door kan gaan.

Geniet van de Paasdagen. 

Met vriendelijke groet,
Namens Ellen, Jolanda en Henny
Nancy Jongsma
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Voor het voetlicht 

Heart Care Werk(t) is een organisatie met een
passende dagbesteding voor mensen met een 
verstandelijke beperking en mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. 
Een aantal jaar geleden is het begonnen met het 
ophalen van inboedels bij mensen thuis, die worden 
verzameld in de loods aan de Nieuwe Hescheweg 11A. 
Deze spullen worden vervolgens uitgezocht en er 
wordt geprobeerd weer iets nieuws van te maken. Ook 
toen al werden er meubels gemaakt, zoals 
steigerhouten tafels en boomstamtafels. Een deel van 
de loods en werkplaats werd gebruikt om deze te 
showen. Dat was echter niet erg praktisch vanwege al 
het stof  en de herrie van de machines.

Ronnie, de laatste keer dat ik je sprak, afgelopen december, 
moest ons land weer in lock-down vanwege de toename van coro-
na. Hoe was dat voor jou en je mensen?
“Voor mijn mensen is regelmaat en structuur erg 
belangrijk. Gelukkig voor hen, konden alle activiteiten 
gewoon blijven doorgaan, want ik ben hen een voor 
een met het busje thuis gaan ophalen. Dat was erg 
tijdrovend, maar ik ben blij dat ik dat op deze manier 
heb kunnen doen. De maatregel om anderhalve meter 
afstand te houden, konden we goed uitleggen en als er 
af  en toe iemand behoefte had aan een arm om zich 
heen, dan kon dat ook.”

Jij en je team hebben er iets moois van gemaakt. Leuk, dat je 
de meubels en artikelen die door jouw team worden vervaardigd, 
hier zo mooi kunt laten zien. 
“De mogelijkheid diende zich aan en ondernemen is 
kansen zien en risico’s durven nemen.
In de jaren dat ik bezig ben, is mijn team behoorlijk 
gegroeid. Mensen weten ons ook steeds beter en vaker 
te vinden. Naast de loods en een kringloopwinkel, is 
er nu de komst van deze woonwinkel. Alle activiteiten 
zijn hiermee bij elkaar op het terrein gevestigd.” 
In deze tijd is het maken van een afspraak 
noodzakelijk om de winkel te kunnen bezoeken. 
Hiervoor kunt u bellen met 06-34534442. 

Voor algemene zaken over Heart Care Werk(t) kunt u 
contact opnemen met Ronnie Florussen, 
tel. 06-51757375, ronnie@heartcare.nu

Heart Care Werk(t) opent nieuwe woonwinkel
Door: Jolanda van Turnhout

Vol trots en enthousiasme laat Ronnie Florussen zien waar hij en zijn team de afgelopen weken 
zo hard aan hebben gewerkt: de voormalige kantoorruimte van het Hooghuis, naast de 
bloemenzaak aan de Hescheweg, is omgetoverd tot een heuse woonwinkel. 
Woensdag 3 maart, de dag dat er weer enige versoepeling was na de lock-downmaatregelen, 
werden de deuren geopend. Meubels die in de eigen werkplaats worden vervaardigd, worden hier 
tentoongesteld, naast decoratieartikelen die ook verkrijgbaar zijn. 

Foto’s: Jolanda van Turnhout
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Tot begin januari druppelden de oplossingen binnen. 
De reacties waren enthousiast, met opmerkingen als “we hebben twee hele leuke dagen gehad”, “leuk uitstapje 
voor het gezin”, “heel wat kilometers afgelegd”, ”Superleuke fotoquiz” en “we hebben ons verbaasd over hoe vaak 
we ergens langs zijn gelopen zonder het écht te zien”.

Er waren twee inzendingen met selfies voor de fotolocaties.

De zestien inzenders hadden vrijwel alle vragen goed beantwoord op locatie.
Er werden ook fouten gemaakt. Het van wilgentenen gevlochten speelhuisje in de speeltuin op de hoek van de 
Kortfoortstraat en de Tulpstraat werd soms plantsoen genoemd. 
De palenkrans bij het grafmonument Vorstengraf  in de Zwaardstraat werd een aantal keren gesitueerd in 
Paalgraven, een gebied dat 500 meter verderop ligt. Het tunneltje met de graffiti gaat onder de A59 door en niet 
onder de A50.

Een lastig verhaal was het paard bij de Oosterse Meubelen aan de Frankenweg. Kort voor het verschijnen van de 
Zuiderpost was de lockdown ingegaan. Daarom is het paard naar binnen geplaatst. Wie vanuit de luie stoel dacht te 
weten waar het paard stond (nl. voor de winkel), ging hier de fout in.

De fotoquiz was een succes en 16 mensen hebben alleen, met z'n tweeën of  met het hele gezin de oplossing 
toegestuurd. Zij hebben allemaal een prijs ontvangen. We horen terug dat er ook mensen waren die helaas niet 
alle antwoorden konden vinden en daarom geen oplossing hebben toegestuurd.

De grote Zuiderpost kerstvakantie fotoquiz

De grote Zuiderpost kerstvakantie fotoquiz voor het hele gezin was een succes!
In het kerstnummer van de Zuiderpost stond een fotoquiz. Er waren 16 foto's, allemaal genomen in de wijk Oss-Zuid, in de 
Zuiderpost te zien. De opdracht was om zo goed en volledig mogelijk de locaties te benoemen. De speurtocht kon beginnen!
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De uitslag:
1ste Isabel (5), Victor (13) en Leandra Kilian, Restaurantbon € 100 Clemens
2de Bilitis van der Heijden, Waardebon € 65 Roro's Bakery
3de Anita en Anne van Oers, Waardebon € 50 DK benzinestation
4de Maartje en Raymond van Hoorn, Waardebon € 25 Heart Care Werkt

Alle prijzen zijn inmiddels uitgereikt. “Volgend jaar doen we weer mee!” hoorden we een paar keer. 
Of  er nu een traditie geboren is?
Wie zal het zeggen......

Henny Dekker

De uitreiking van de eerste, derde en vierde prijs.

Uiteraard volledig coronaproof!

foto’s Nancy Jongsma

Eerste prijs, Isabel, Victor en Leandra Kilian Derde prijs: Anita en Anne van Oers

Vierde prijs: Maartje en Raymond van Hoorn
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En nog een keer: Zwerfafval

De gemeente stelt alle opruimmaterialen die u 
nodig heeft voor het opruimen van zwerfafval 
gratis ter beschikking.

Denk hierbij aan:

• Zwerfafvalzakken van Nederland Schoon
• afvalknijper
• zakhouder
• handschoenen
• hesje

U kunt deze spullen tijdens kantooruren 
ophalen bij de ir. Diddewerf.
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Een jaar geleden stond in de Zuiderpost een stukje over de MikMakkers. Inmiddels loopt het storm: 
Er zijn inmiddels meer dan 1000 leden!!

1000 kinderen in Oss die de rommel opruimen die anderen gewoon op straat achterlaten.  
Ook melden zich steeds meer mensen om zwerfafval op te ruimen. E.e.a. heeft vast te maken met 
Corona. Meer buiten, zinvol bezig zijn ;-)

Laten we samen Oss-Zuid schoon houden.
Luiercontainer bij het Zuidergebouw, een 
paar weken geleden......

Groene zakken

De gemeente  is  overgestapt op herkenbare groene 
zakken voor het inzamelen van zwerfafval.
Met het nieuwe afval beleid (kleine restafvalcontainer) 
kunnen mensen het zwerfafval niet meer zo 
gemakkelijk kwijt in hun eigen container.
We halen het opgeruimde zwerfafval gratis op.
Voorwaarden:
• Alleen de groene zakken worden opge-

haald.      (deze kunnen gratis opgehaald worden 
bij het      magazijn van de ir. Diddewerf, aan de                  
Singel 1940-1945 300)

• Aanbieden bij een woonadres.

Voor meer info zie: https://loket.oss.nl
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 Petroleum lossen aan de Kortfoortsestraat 30

De meeste mensen in Oss kennen het wel: de oranje 
benzinepomp aan de Hescheweg. 
De DK.pomp  met de oranje vrachtwagens.

Hoe lang bestaat de pomp, stond deze altijd al daar, is het 
een familiebedrijf ? Allemaal vragen, met nu wat antwoorden.

Jos de Kock , daar komt dus al de naam ‘ DK Pomp’ 
vandaan, kon heel veel informatie geven.

Zijn vader Sjef  de Kock (geboren in 1919, Haren) zette in 
1949 zijn handtekening onder een overeenkomst met Esso 
Nederland. “Vader wilde eigelijk technisch tekenaar worden. 
Na een jaar moest hij stoppen, want er was genoeg werk 
omhanden op de boerderij die hij na het overlijden van beide 
ouders samen met zijn broers en zussen draaiende hield. 

Dorskast.
Hij was achttien jaar toen hij een dorskast voor het dorsen 
van graan kocht. Als zelfstandige begon hij met loondorsen. 
In de oorlogstijd ging hij daar gewoon mee door. Hij was 
verplicht dat ook voor de Duitsers te doen. Die eisten het 
koren op bij de boeren. Mijn vader moest dan zakken koren 
voor de Duitsers dorsen. Als de Duitsers weg waren deden 
ze het koren met het kaf  in een wanmachine en dan kwa-
men er twintig zakken graan uit het kaf. De Duitsers kregen 
er vijf, de extra zakken gingen  naar de bakkers in Oss. De 
Duitsers hadden niks door, want die hadden toch nergens 
verstand van.” 

Oliehandel
Omdat het dorsen alleen maar in bepaalde periodes van het 
jaar werk opleverde en hij alle boeren in de omgeving kende, 
werd Sjef  de Kock in 1949 ook officieel Esso-handelaar. Hij 
leverde de olie en smeermiddelen voor de tractoren van de 
boeren, waar hij al veel kwam.

“Boeren kochten in die tijd Ferguson-tractoren, die van het 
Engelse leger waren, als vervanging van paard en kar. Overal 
waar zo’n tractor kwam zette mijn vader tanks neer om olie 
te kunnen leveren. Van daaruit is eigenlijk de oliehandel 
ontstaan.” De olie werd via het spoor in wagons vervoerd en 
in een loods op het station op de hoek 
Molenstraat-Gasstraat in Oss opgeslagen. 

Sjef  de Kock trouwde in 1949 met Tilly van de Geer (1923) 
uit Oijen. Na het huwelijk ging het stel aan de 
Kortfoortstraat 30 in Oss wonen. “Ons vader had er een 
grote plak grond. Maar hij werd onteigend, omdat daar 
ziekenhuis St. Anna moest komen.” In 1960 verhuisde het 
gezin naar de plek van waaruit De Kock nog altijd opereert, 
de Hescheweg 223-225 in Oss. 

Gezondheid
Sjef  de Kock liep van de dorsmachines in schuren en al het 
stof  dat daarmee gepaard ging een longaandoening op.

Jos en zijn broer Gerard gingen begin jaren zeventig in de 
zaak bij vader. “Wij hoeven niet terug in de tijd wat service 
betreft, want dat heeft bij ons altijd de hoogste prioriteit 
gehad. Tot op de dag van vandaag helpen wij bij het tanken 
en het wassen van de auto. Omdat er toch mensen zijn die 
liever niet zelf  tanken. 

Sociaal  contact
Maar nog belangrijker is het sociale contact, even tijd maken 
voor een praatje. Vooral de oudere generatie stelt dat zeer op 
prijs. Klanten komen speciaal naar ons toe -we liggen toch 
een beetje uit de richting sinds de komst van de A50- voor 
het goede gevoel. 
Met de oliehandel kwam je vroeger bij de mensen thuis en 
dan hoorde je wat er speelde.”

De oranje benzinepomp van Oss
door Nancy Jongsma

De DK pomp in 1982
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Onze wijk kent veel bijzondere dieren en planten. 
Deze keer gaat het over Stinsenplanten

Natuur in Oss-Zuid

Het woord stinsenplant (stinzenplant) komt van het Frie-
se  woord stins, dat stenen huis betekent. 
Dit waren de woningen van adellijke of  rijke families, die 
vaak landgoederen bezaten.
Stinsenplanten zijn een bijzondere groep planten die in 
voorgaande eeuwen rond deze stinsen aangeplant wer-
den.

Het begrip ‘stinsenplant’ is misschien niet bij 
iedereen bekend; maar veel soorten zijn oude bekenden 
in de tuin. Stinsenplanten brengen aan het einde van de 
winter het voorjaar dichterbij. Het zijn de pareltjes van 
het vroege voorjaar. En de insecten zijn er blij mee; de 
eerste hommelkoninginnen en citroenvlinders weten de 
bloemen feilloos te vinden.  

Onder de stinsenplanten vallen bijvoorbeeld het 
bekende sneeuwklokje, de boerenkrokus en de wilde 
narcis. 
Andere soorten zijn de sterhyacinten, de winterakoniet en 
de vingerhelmbloem. Ook de bosanemoon en het lelietje 
der dalen zijn stinsenplanten. Het is een groep in het 
voorjaar bloeiende planten die zich soms 
moeiteloos vermeerderen en zo hele stukken tuin 
en berm kleurrijk in beslag nemen.

Het lelietje der dalen kan zelfs flink woekeren met 
een kruipende wortelstok. Deze bloemen zijn in 
Frankrijk gewild wanneer een bouquetje lelietjes op 
1 mei aan de moeders wordt aangeboden.

Zoals voor zoveel tuinplanten geldt ook voor de 
meeste van de stinsenplanten dat ze van oorsprong 
niet in Nederland voorkomen of  als zeldzame plant 
in beperkte delen van Nederland te vinden zijn. 
(In onze regio de bosanemoon)

De plantjes van de kastelen en buitenplaatsen 
hebben het al eeuwen prima naar hun zin en fleuren 
nog steeds ieder voorjaar weer heel wat tuinen en 
parken op.

De geschiedenis van de stinsenplanten valt samen 
met de welvaart bij de adel en de koopmannen van de 
zestiende eeuw. Rondom landhuizen en op 
buitenplaatsen werd het chique om met exotische 
planten de welvaart te benadrukken.
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Plantenjagers en botanisten struinden in die tijd heel 
zuidelijk Europa af  op zoek naar botanische 
nieuwigheden om die vervolgens in West-Europa 
aan de man te brengen. 
Het waren plantaardige trofeeën waar veel geld voor 
betaald werd: niet eerder had men zulke bloemen 
gezien. Omdat tuinieren toen enkel weggelegd was 
voor de welgestelden, kwamen deze bolgewassen in 
de tuinen van de stinsen terecht. 
Statussymbolen zijn van alle tijden.

Nu geven de sneeuwklokjes en de krokussen in het 
vroege voorjaar met duizenden tegelijk kleur aan de 
gazons in de tuinen en soms ook de bermen.

Nog steeds worden stinsenplanten volop 
gekweekt en aangeboden. De beste planttijd is in 
oktober. In tuincentra en online is er veel te 
krijgen. Wie de planten wil laten verwilderen kan 
het beste oorspronkelijke soorten in de tuin zetten, 
gekweekte soorten met overdreven grote bloemen 
gaan meestal maar één jaar mee. 

Mooi meegenomen is dat stinsenplanten weinig 
verzorging nodig hebben. 
En iedere tuin is geschikt voor het aanplanten van 
een of  meerdere soorten stinsenplanten. 

Tekst en foto's: Henny Dekker 
Foto winterakonieten en sneeuwklokjes Jongemastate 
het Fryske Gea
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Wat is MET?
MET staat voor maatschappelijke
ervaringstijd waarin jongeren
gedurende een half jaar een
maatschappelijke bijdrage leveren en
tegelijkertijd aan hun persoonlijke
ontwikkeling werken.

Het kan van alles zijn, je mag iets kiezen wat bij
jouzelf past. Bijvoorbeeld, dansles geven of een boek
schrijven of ...

Doe mee met MET!

MET IS EEN
PROJECT 
VOOR JOU

Trainingen
Vergoeding
Europass certificaat

Ontvang:

Tijd om:
Ervaring op te doen als je
tussen de 14 en 27 bent
Je eigen project op te zetten
Een MET-er te worden

Ook interessant voor
ondernemers:

Bind jongeren aan jouw
organisatie of bedrijf
Maatschappelijk
verantwoord ondernemen

Wil jij?
Leuke mensen ontmoeten
Je talenten ontdekken
Nieuwe skills ontwikkelen
Iets doen voor de maatschappij

Aanmelden of meer info?
+31640661614
met@ons-welzijn.nl
www.projetmet.nl

         project_met
Let's ME(e)T talent

GRUMPF door Chris Perreijn
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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 

Draagt u ons milieu een warm hart toe en leeft u energiebewust? Vindt u het daarnaast leuk om hier enthousiast over te 
vertellen? Dan zijn wij op zoek naar u! 

Heeft u interesse in duurzaamheid en energiebesparing?
Vindt u het leuk om anderen hierover te vertellen?
Bent u bereid om een korte cursus te volgen over energiebesparing?
Maakt u gemakkelijk contact?
Vindt u het leuk om mensen te helpen om meer energie te besparen? 

Alle vragen met ja beantwoord? Wacht dan niet langer! Meld u aan voor energiecoach bij BrabantWonen. 

Wat doet een energiecoach?
Energiecoaches zijn enthousiaste en deskundige vrijwilligers die onze bewoners informeren over energiebesparing. 
Wij zorgen voor een korte training. U hoeft dus geen deskundige te zijn om u aan te melden. 
BrabantWonen wil twaalf  energiecoaches opleiden. De opleiding duurt drie dagen en vindt plaats als de coronamaatregelen 
dat weer toelaten. Wij hopen in maart of  april.

Wat levert het u op?
Een leuk team van enthousiaste energiecoaches.
Een training van drie dagen en intensieve begeleiding vanuit BrabantWonen.
Leuke en verrassende gesprekken met bewoners.
Veel waardering voor uw hulp, kennis en aandacht.
Per gesprek (1,5 uur) ontvangt u een onkostenvergoeding van € 10,-.

Interesse of  vragen? 
Neem dan via e-mail contact op met Janet Govers van BrabantWonen: j.govers@brabantwonen.nl.

Gezocht! Enthousiaste energiecoaches met een groen hart 

Terug in Oss Zuid 

In verband met het vertrek van Jacky Relouw kom ik, Janet Govers 
per 1 maart  weer  als Woonconsulent Wijken naar wijk Oss-Zuid 

Ik ben de afgelopen 2 jaar consulent geweest in andere wijken maar 
daarvoor was ik ook werkzaam in de Oss-Zuid. Dus de wijk is mij 
goed bekend. 
Ik kom waarschijnlijk nog veel oude bekende tegen maar ik hoop 
ook veel nieuwe contacten te leggen. 
Ik hoop op een fijne samenwerking en hoop u snel te ontmoeten. 
Ik ben bereikbaar via:  
E:  j.govers@brabantwonen.nl 
T:  088 281 6098 
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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

In verband met Corona: buurthuis gesloten
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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.

COLOFON ZUIDERPOST
Deze wijkkrant is een periodieke uitgave van Wijkstichting Oss-Zuid in samenwerking met de 

Wijkraad Oss-Zuid

Wijkagenda van Buurtcentrum Kortfoort
Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 
5342BH Oss,
Tel. 636310
www.buurthuiskortfoort.nl

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

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.

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

In verband met Corona: buurthuis gesloten

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 
zomer van 2021
Kopijsluiting:  12 juni  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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Woordzoeker 
door Rene van Lent
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DUOFIETS
SAMEN GEZELLIG OP PAD 

Wat is een duofiets? Een duofiets is een speciaal soort fiets waar je met meer dan één persoon op kan zitten. 
Het is een populair vervoermiddel voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen maar er toch op uit 
willen. Ook fietsen met een familielid, vriend(-in) of  vrijwilliger is met deze tweezits-fiets mogelijk. 

Op een duofiets zit de bestuurder links, deze let op het verkeer en bedient en bestuurt de fiets. De duofiets is 
uitgerust met trapondersteuning. Hierdoor kunnen langere afstanden afgelegd worden en blijft het fietsen voor 
de begeleider ook makkelijker als de bijrijder niet of  beperkt mee kan fietsen of  als er andere omstandigheden 
zijn. 
Uitleen: Iedere wijk heeft van de gemeente een duofiets gekregen om uit te lenen aan de bewoners. 

Wilt u de fiets een dag(deel) lenen, neem dan contact op met de heer André van den Boogaard. 
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 44 37 61 00. De uitleen is gratis.


