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Redactie
‘Hebben we genoeg?’  Dit is steevast de vraag aan het eind van de redactievergadering van de Zuiderpost.
En, ja hoor, het is weer gelukt. 
We zouden echter heel graag eens wat meer persoonlijke verhalen willen plaatsen zoals de ervaring van 
Helma van Grinsven op bladzijde 12.
Gewoon een klein verhaaltje over hoe dat ze het vindt om er met de duofiets op uit te trekken.
Want de foto van de duofiets heeft er vaak genoeg in gestaan en siert ook nu weer de achterpagina.
Maar dat Helma er enorm van geniet zegt veel meer. 

Heel vaak krijgen we verzoeken om informatie over een bijeenkomst of  verenigin of  club te plaatsen. 
Wij hebben dan eigenlijk liever een verhaal(tje) van een betrokkene met ervaringen.
Info kun je van internet halen. En van een droge opsomming wordt niemand enthousiast.

Dus, vind je het leuk om jou ervaring over een bijeenkomst in Oss-Zuid eens kort op papier te zetten, schroom 
niet. Je mag ook eerst contact met ons opnemen als je dat liever doet.
We hopen op reacties....

Over de boom op de voorpagina kun je wat meer vinden op bladzijde 4 en 5.

Met vriendelijke groet,
Namens Ellen, Jolanda en Henny
Nancy Jongsma
Telefoonnummer van Ellen: 06-54226327

Een van de drukst bezochte speeltuintjes in onze wijk is de speeltuin in de Asterstraat.
Ondanks het intensieve gebruik, is de inrichting al jaren ongewijzigd. 
De wijkraad Oss-Zuid heeft de gemeente gevraagd de inrichting beter aan te passen aan het huidige gebruik. 

Op ons voorstel verdwijnen de drie bollen, net als de tafeltennistafel. 
De evenwichtsbank wordt een stukje opgeschoven.

Daarvoor in de plaats komen een grote nestschommel en een leuk klimrek. Onder de nieuwe speeltoestellen komt 
een valondergrond van kunstgras, net als onder de drie duikelstokken, die gewoon blijven.
Het grasveldje (waar nu de bollen staan) wordt opnieuw ingezaaid.

Speeltuin de Asterstraat
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Voor het voetlicht 

In gesprek met Hetty Koelen en 
Sanne van Rooij

Wie zijn wij ?
Wij zijn het verpleegkundig wijkteam 
Oss-Zuid van Pantein. 
Zoals de naam als zegt, werken wij in het 
gebied Oss-Zuid.
Ons team bestaat uit verpleegkundige en 
verzorgend collega’s die mensen thuis helpen 
bij de (verpleegkundige) zorg. Dit is iets an-
ders dan het verlenen van huishoudelijke hulp 
in de thuiszorg. Heeft u een vraag op dat vlak, 
dan kunnen wij u doorverwijzen naar organi-
saties die wél deze hulp bieden. 

Wij zijn een klein vast team met veel kennis 
en ervaring en komen bij mensen in alle 
soorten en maten over de vloer. Dat maakt 
het werken ook zo leuk, want dat zorgt voor 
veel afwisseling. Als team bouwen wij een 
persoonlijke band op met onze cliënten. 

U kunt ons rechtstreeks bellen voor een 
hulpvraag voor (verpleegkundige) zorg 
Wij komen dan op huisbezoek, zodat we 
samen met u de noodzakelijke zorg kunnen 
afstellen, met als doel het leveren van 
verantwoorde zorg en het bevorderen van 
zelfstandigheid.

‘Pantein’ in Oss-Zuid
Door: Jolanda van Turnhout

Een tevreden client van Pantein aan het woord:
Mijn ervaring met de Thuiszorg van wijkteam Oss-Zuid
Nadat ik in 2016 mijn been had gebroken en dit niet goed meer aangroeide, moest ik in 2017 opnieuw worden geopereerd in 
Nijmegen. Daar werden 48 pennen in mijn been gezet met daar omheen een Zacherofbeugel. Dit moest tweemaal per dag worden 
verzorgd, maar door wie???
Toen kwam de Thuiszorg van Pantein in beeld. Het team nam drie maanden lang de taak op zich om deze zorg te verlenen. 
Zeven dagen in de week 2x per dag kwam er iemand van de thuiszorg bij mij langs.
Ondanks hun goede zorg, verloor ik daarna alsnog mijn been en werd ik nog meer afhankelijk van de thuiszorg. Gelukkig stond 
het team van Oss-Zuid steeds voor me klaar, tot op de dag van vandaag. De zorg is inmiddels teruggebracht tot 1x in de week 
helpen met douchen en ik heb een groot deel van mijn zelfstandigheid herwonnen.
Hartelijk dank daarvoor. 

Wij leveren zorg vanuit de ZVW / WLZ: zorg die door de 
ziektekostenverzekering wordt vergoed. 

U kunt ons bereiken op nummer: 0413 - 244673.

Pantein Team Oss-Zuid 
locatie Plein Zwanenberg 
Gezondheidslaan 1E
5342 JW  Oss
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Het plaatsen van de boom op het veld bij het oorlogsmonument op de Hescheweg op 26 maart 2021, door 
Burgemeester Wobine Buijs en vertegenwoordigers van de Israelitische gemeenschap in Oss.
foto boven: bijna zover
foto onder links: de nieuw spades staan al klaar, foto rechts.de beschermhekjes gaan er gelijk omheen, en uiterst rechts de 
boom in beginnende glorie, op de voorpagina in volle glorie.   (Foto’s Nancy Jongsma)
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Bijzondere bomen.
In Oss-Zuid werden dit voorjaar twee bijzondere bomen geplant. 
Een witte paardenkastanje, die opgekweekt is uit kastanjes van de Anne Frank boom en een zomereik, als de nieuwe koorstboom bij 
het Willibrordusputje.
Op deze en de volgende pagina’s wordt een en ander beschreven.

Tijdens een toespraak in 1968 beschrijft Otto Frank 
wat hij dacht toen hij Annes dagboek voor de 
eerste keer las: 
“Hoe had ik kunnen weten hoeveel het voor Anne 
betekende om een stukje blauwe lucht te zien, de 
meeuwen in hun vlucht te observeren en hoe 
belangrijk de kastanjeboom voor haar was, als ik er 
aan denk dat zij zich nooit voor de natuur 
interesseerde? 
Maar zij verlangde ernaar toen zij zich als een vogel 
in een kooi voelde. 
Alleen de gedachte aan de vrije natuur gaf  haar 
troost. Maar al die gevoelens had zij voor zich 
gehouden”.

De kastanjeboom stond in de binnentuin van perceel 
Keizersgracht 188 en was een van de oudste 
kastanjebomen in Amsterdam. Toen in 2005 bekend 
werd dat de boom ernstig ziek was, heeft de Anne Frank 
Stichting, met toestemming van de eigenaar, 
kastanjes laten rapen en laten opkweken om te kunnen 
schenken aan andere locaties. 

In 2010 werd de oude en zieke boom geveld door een 
storm.
Gelukkig was de boom niet helemaal verloren, want in 
2005 was al begonnen met het opkweken van 
nakomelingen van de beroemde kastanjeboom.

De Anne Frank Stichting vatte vervolgens het plan op 
om alle Anne Frankscholen in onder andere Nederland, 
Duitsland, Italië en Frankrijk een stekje aan te bieden. 
Dit initiatief  leidde tot een onverwachte stroom 
verzoeken, onder andere van het Anne Frank Center in 
New York, het Yad Vashem in Jeruzalem, het Flower 

De Anne Frankboom

‘Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan 
verleden jaar.’
Anne Frank, 13 mei 1944

Festival Commemorative Park in Japan en 
het Witte Kinderbos in België. 

De stekjes zijn in alle uithoeken in de aarde 
uitgeplant, zodat de Anne Frankboom nu 
wereldwijd voortleeft voor volgende generaties! 

En nu dus ook in Oss, bij het bevrijdingsmonument!

Henny Dekker
Bron: Anne Frank Stichting
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Niemand mocht het zien en daarom slopen familie of  
buren midden in de nacht naar het bos, naar die ene 
boom met zijn geneeskracht. In de maneschijn werd 
een reepje kleding van de patiënt aan de boom 
gebonden. Soms werd er nog een
bezweringsformule gepreveld en dan weer snel terug 
naar huis [niet omkijken!],hopend dat de koorts zou 
zakken. 

Zo zag het gebruik van een koortsboom er
eeuwenlang uit. Oss kende in vorige eeuwen ook een 
plek waaraan heilzame krachten werden toegedicht. 
Een bezoek aan het Willibrordusputje –toen gelegen 
op de gemeentegrens met Heesch - zou zieken 
genezen. Dat volksgeloof  zorgde tijdenlang voor een 
constante stroom bedevaartgangers naar deze locatie.
In de boeken wordt die genezende kracht vooral 
toegeschreven aan het water, zo blijkt uit het boek Sint 
Willibrord: Apostel van Brabant uit 1939 (collectie
Stadsarchief  Oss): 

"Aan het water der Willibrordusputten werd vaak 
genezende kracht toegekend" en "Een heel bijzondere 
kracht schijnt men aan dit water toegeschreven te 
hebben voor de genezing van kinderziekten.”

Koortslijders
In Berichten van de Rijksdienst voor het oudkundig 
bodemonderzoek uit 1950 komt ook de boom zelf  aan 
de orde. Bij het Willibrordusputje nabij Oss van 
H. Halbertsma staat: "Bejaarde omwonenden weten 
zich nog te herinneren, hoe van heinde en ver pelgrims 
kwamen om Willibrord's voorbede af  te smeken voor 
de genezing van koortslijders. Men bad op het puin van 
de kapel en bond een reepje linnen van de kleding van 
de zieke aan een tak van een der bij de put staande
bomen. Dit zogenaamde koortsafbinden kan met tot 
op de huidige dag nog zien bij de ruïne van de 
St. Walrikskapel te Overasselt.”

Koortsboom weer terug op de Osse kaart
Door Marilou Nillesen

Bind een lapje stof  van een patiënt aan de tak van een koortsboom, heb veelvertrouwen en zie: de zieke 
zal genezen. Het klinkt misschien onwaarschijnlijk maar eeuwenlang hechten mensen hier sterk geloof  
aan. Ossenaar Arjan Aarts wil het gebruik van een dergelijke koortsboom nieuw leven in blazen, in de 
21steeeuw in de vorm van een wensboom. 
Met een vertrouwde plek: bij het Willibrordusputje in Oss.
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De eik bij het putje komt ook aan de orde in een brief  
uit 1840. De commissaris van het district van Boxmeer 
schrijft aan de commissaris van de Koningin over de
gemeente Heesch: “Dat de wonderdadige of  
genezende kracht welke aan het water van deze put 
wordt toegeschreven, bestaat dat door het gebruik de 
koorts wordt weggenomen en genezen, komende meer 
van elders om aan den eiken boom welke aldaar mede 
is gepoot in vorige eeuwen, gebeden opterende en van 
het water te gebruiken.”

Op de kaart
Waar de boom precies stond, vinden we terug op 
kaarten uit de 19de eeuw. 
Op de topografische kaart van 1837, omschreven als 
St. WilbrordusBoom, en ongeveer 15 jaar later, in 
1850, als St. Willibrordusboom, tussen de heide van 
Oss en de Rijsvennen.

De traditie om ziekten af  te binden, nam in de vorige 
eeuw steeds verder af. Maar Ossenaar Aarts denkt dat 
in deze tijd van pandemie een dergelijke plek van
houvast, troost en hoop zinvol is. Als wensboom, om 
reikhalzend uit te kijken naar betere tijden.

Voor dit verhaal dook Gerard Schut van het 
Stadsarchief  Oss in diverse bronnen:
Sint Willibrord: Apostel van Brabant' (1939) en 
Berichten van de Rijksdienst voor
het oudkundig bodemonderzoek (1950) 
en tipte Henk Buijks de kaart en de brief  uit 1840. 
Dank aan beiden!

In de moderne coronatijd mag 
een mondkapje niet ontbreken.

De pas aangeplante eik moet nog fors uitgroeien.

Foto's Henny Dekker
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Onder de Hemelboom
door Henny Dekker

Direct naast de fietsstraat is er twee jaar geleden een leuk buurttuintje gemaakt van een grasveldje in de 
Chrysantstraat. 
Op zaterdag 29 mei hielden de tuinders een opfrisbeurt van de buurttuin. 
Dit alles in het kader van de NLDoetdag.
Het weer werkte goed mee, het leek ondanks alle coronamaatregelen meer een open dag. 

Een van de vrijwilligers, Theo van Lith, vertelde mij dat iedere keer wanneer hij in de tuin bezig is, er mensen op 
hem afstappen voor een praatje. Zo werkt de tuin verbindend. 
“Meestal wordt er aan toegevoegd dat ze het zo'n leuk initiatief  vinden.”

In de tuin zijn speciaal voor deze dag leuk gekleurde vlaggetjes opgehangen. Er zijn zo'n 12 mensen uit de
Chrysantstraat en de Floraliastraat bezig in de buurttuin als ik die zaterdag langskom. 

Ook een aantal kinderen werken mee. 
Bij het bankje in het midden van de tuin staan en zitten nog een aantal bezoekers aan de koffie, 
er klinkt op de ukulele een weemoedig liedje. 

Het ziet er allemaal gezellig uit.
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Onze nieuwe gebiedsbeheerder, 
Sam Bressers (29)
door Henny Dekker

Onze nieuwe gebiedsbeheerder, Sam Bressers (29)

Vanaf  1 mei is de gebiedsbeheerder Sjoerd Willems 
vervangen door de nieuw aangestelde Sam Bressers. 
Hiervoor heeft Sam 5,5 jaar gewerkt bij een adviseurs- en 
ingenieursbureau die gemeenten ondersteunt bij projecten 
in de openbare ruimte. Daarvoor studeerde Sam aan de 
HAS in Den Bosch, afstudeerrichting Management van de 
Leefomgeving. En nu is hij dus de gebiedsbeheerder voor 
Oss-Zuid en de Ruwaard.

De uitdaging van de gebiedsbeheerder is in Oss altijd hoe zorg ik 
ervoor dat de openbare ruimte als wegen, parken en speeltuinen 
zo goed mogelijk wordt beheerd en onderhouden. Dat klinkt 
eenvoudig, maar het is een ingewikkeld samenspel tussen 
bewoners, het bestaande gemeentelijke beleid en niet te vergeten, 
het beschikbare budget.

Bij klachten over de openbare ruimte wordt de klacht bekeken 
door de gebiedsbeheerder en de gebiedsopzichter. In Oss-Zuid is 
de gebiedsopzichter Maarten van de Wetering. 
Klachten komen telefonisch binnen op 140412 of  online via 
https://oss.nl, dan door naar ‘maak een melding’. Daarbij kan 
gekozen worden tussen anoniem melden en melden met 
persoonlijke gegevens.

De gebiedsopzichter bekijkt de situatie ter plekke en reageert 
desgewenst op klachten over b.v. zwerfafval, 
snoeiwerkzaamheden of  losliggende tegels.

De gebiedsbeheerder kijkt naar knelpunten waar enig budget mee 
is gemoeid en waar overleg nodig is met b.v. de afdeling verkeer 
of  de afdeling groen. Ook gaat hij graag in gesprek met 
buurtbewoners en probeert binnen de mogelijkheden naar een 
oplossing te zoeken. De insteek van Sam is weloverwogen iets 
doen en niet verzanden in ellenlange overlegsituaties.

Bij het beheer van de openbare ruimte is communicatie van groot 
belang. Sam staat hier voor; hij gaat in gesprek met bewoners over 
de soms noodzakelijke kap van zieke bomen, het behoud van 
bomen die in de ogen van burgers hinderlijk zijn of  een nieu-
we inrichting van het plantsoen in de buurt. Mensen willen grip 
houden op de eigen omgeving of  willen weten waarom er iets 
veranderd.

Sam overlegt met buurtgroepen die een 
gezamenlijke stadstuin willen en regelt een 
onderhoudscontract.

Een nieuwe uitdaging wordt de stedelijke 
omgeving zo in te richten dat het opgewassen 
is tegen het langzaam warmer worden van het 
klimaat, met daarbij heftig weer met stortbuien 
en hittegolven. Dat betekent een uitgekiende 
beplanting met boomsoorten die hier tegen 
kunnen en goede waterafvoer tijdens 
stortbuien. 
Daar is veel tijd en geld voor nodig in de 
toekomst.

De wijkraad Oss-Zuid wenst Sam veel succes bij zijn 
nieuwe baan hier in de wijk!
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Bijna 60 jaar geleden kwam er voor het eerst een 
hormonaal geneesmiddel op de markt dat de 
geschiedenis zou ingaan als ‘de bevrijder van de vrouw’, 
namelijk: de pil. 

Weinig medische ontdekkingen zouden zulke 
ingrijpende sociale consequenties hebben als de 
anticonceptiepil. 
Het Osse bedrijf  Organon speelde een belangrijke 
historische rol in de ontwikkeling en het op de markt 
brengen van de anticonceptiepil. En is daarmee ook 
een aanjager van de emancipatie en de seksuele vrijheid 
van vrouwen geworden.
Het nieuwe Organon wil als geneesmiddelenbedrijf  
zich richten op de gezondheid van vrouwen.

Oss blijft nu met Organon, maar ook Aspen, MSD en 
het Pivotpark, een belangrijk centrum voor de 
farmaceutische industrie. 

Een blikvanger is de in de pers breed uitgemeten 
publiekskeuze voor de street-art beschildering van de 
blauwe wand van Organon. Het is een van de grootste 
muurschildering van Nederland.

,,Geneeskunde vindt haar oorsprong in de natuur”, 
zegt Rosalie de Graaf  (22) uit Doesburg, de kunstenaar 
achter RoosArt in het Brabants Dagblad 
,,De ruggengraat, de basis van het ontwerp, is daarom 
een boom, die op de achtergrond zijn takken spreidt. 
Dit symboliseert het bedrijf  met verschillende 
specialisaties.”

 De drie mensen in het ontwerp staan symbool voor 
onderzoek, ontwikkeling en productie. 
De rups symboliseert de start van het bedrijf, die ver-
der naar rechts uitgroeit tot een vlinder die de toekomst 
invliegt op zoek naar nieuwe ideeën en ontwikkelingen. 
De dame rechts toont trots een anticonceptiepil, waar 
Organon om bekend staat.

Terug van weggeweest.

Donderdag 3 juni was een gedenkwaardige dag, de dag dat de naam 
“Organon”  officieel naar Oss terugkeerde. 

Rosalie de GraafBurgemeester Wobine Buijs en Petra Willems, Managing Director 
van Organon Benelux
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Heel Oss volgde de verrichtingen van Rosalie. Talloze foto's werden er gemaakt en de sociale media stonden bol 
van positieve mededelingen. “Jammer dat het na vijf  jaar weer weg moet”, staat er vaak bij. 
Rosalie glimlacht als ik dat vertel. Bij street-art zijn ze natuurlijk niet anders gewend.

Henny Dekker  (tekst en foto’s)

Impressie van de wand, foto Kliknieuws
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De duofiets, die elke keer weer terugkomt in de Zuiderpost, wordt, gelukkig, veel gebruikt.
En dat is ook de bedoeling.

Wat dan natuurlijk het leukst is, is om ervaringen te lezen. 
Helma van  Grinsven vertelt hieronder over haar ervaring met de Duofiets.
Bedankt Helma, super fijn.

Toen mij werd gevraagd om iets te schrijven over onze ervaringen met het lenen van de duofiets bij buurthuis 
Kortfoort kwam er eigenlijk maar een woord in mij op: GEWELDIG!

Mijn naam is Helma en door een visuele beperking kan ik niet meer fietsen. Maar dankzij de duofiets en de hulp 
van een goede vriendin kunnen we er toch op uit.
Voor ons is de duofiets bij het buurthuis het dichtste bij. 
Meestal is een telefoontje genoeg en kunnen we er op uit.
 
Dankzij de elektrische ondersteuning  is het licht fietsen en komen we met gemak in Heesch, Vinkel en Nistelrode. 
Lekker de wind in de haren en onderweg bitterballen eten op een terrasje. 
Of  met de duofiets naar de Maas en daar van het uitzicht genieten.

Wij zijn inmiddels ervaren duofiets gebruikers  en dankbaar dat de mogelijkheid om zo’n voorziening in Oss  te 
lenen 
bestaat. We hopen komende zomer weer vaak op pad te gaan met de duofiets van buurthuis Kortfoort.

Duofiets !
Door Helma van Grinsven

foto Helma van Grinsven
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Sommigen hebben ons vast al eens rond zien 
lopen in het bos bij Clemens, bij 
De Hazenakker-vijver of  over De Stelt. 
Maar wat gaan die dames doen en wie is nou die 
vrouw met die paarse rugzak?

Tijd om mij voor te stellen … ik ben Marieke! Na 
jarenlang in het bankwezen te hebben gewerkt, heb 
ik het roer volledig omgegooid. Ik heb een opleiding 
tot Beweegcoach gevolgd en vandaaruit is BLIJ-FIT 
ontstaan. Met Blij-Fit wil ik vrouwen laten ervaren dat 
bewegen leuk kan zijn.

Lekker buiten bewegen, Laagdrempelig én Gezellig!

Hoe ziet een les bij Blij-Fit er uit?

We beginnen met een korte warming-up. Daarna gaan 
we in een stevig tempo wandelen door de bossen van 
Oss-Zuid. Tussendoor doen we oefeningen om fitter 
en sterker te worden. Kun je een bepaalde oefening 
niet, dan kijken we altijd wat wel gaat. Het belang-
rijkste is dat je samen met andere vrouwen lekker in 
beweging bent … én plezier hebt! 

Blij-Fit … Lekker buiten bewegen!

Dus:
• Vraag jij je af  of  sporten leuk kan zijn? 
• Ben je al vaak met goede moed begonnen, maar 

lukt het niet om vol te houden? 
• Heb je geen puf, maar wil je wel graag fitter en 

sterker worden? 
• Vind je het prettig om in een kleine groep samen 

met andere vrouwen te sporten? 
• Maar houd je niet van sportscholen? 
• Ben je graag buiten in beweging zonder              

prestatiedrang? 
• Kom dan gezellig met ons mee naar buiten!

Ben je nieuwsgierig geworden? Maak een afspraak voor 
een GRATIS PROEFLES en ervaar of  het ook wat voor 
jou is!

Zet nu de eerst stap en bel of  app mij op 
06-18 52 91 16 of  mail naar info@blij-fit.nl. 
Meer informatie is te vinden op www.blij-fit.nl.
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Vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss hebben 
er, ondanks alle corona-beperkingen, vele uren 
aan moeten besteden om alles af  te breken, op te 
ruimen en af  te voeren, vaak van lastig te bereiken 
plekken. Maar wat een prachtige percelen zijn er nu 
vrijgekomen en bijgetrokken bij het ernaast gelegen 
Vierwindenbos. 
De omringende houtwallen zijn opgeknapt, veel 
dood hout is op rillen gestapeld en er zijn een paar 
nieuwe houtsingels aangelegd.  

Landschapsinrichting Munlaan   
door Henk Smouter

Nieuwe poelen
In het kader van de realisatie van een blauwe (natte) 
ecologische verbinding tussen het bosgebied 
Herperduin en de Geffens Veld is een aantal 
amfibieënpoelen aangelegd. Op basis van 
ecologische studies en aanbevelingen uit veldbezoeken 
zijn kansrijke plaatsen in beeld gebracht.  De aanleg 
van enkele poelen in dit gebied draagt bij aan het 
verbeteren van de biotoop voor met name amfibieën, 
maar ook watergebonden insecten als libellen. 
 
In 2019 is de eerste poel nabij het Willibrordusputje 
aangelegd. Recent zijn ook in het gebied langs de 
Munlaan twee nieuwe amfibieën poelen gereed
gekomen. De aanleg ervan was oorspronkelijk gepland 
in het najaar van 2020, maar is vertraagd is door 
bezwaren van enkele omwonenden 
De graslanden worden in het najaar nog gedeeltelijk 
doorgezaaid met een inheems bloemenmengsel en 
worden daarna als hooiland met sinusbeheer
* beheerd. 
De percelen zijn vrij toegankelijk, er worden geen 
verharde paden aangelegd maar door enkele graspaden 
uit te maaien willen we wel een voorkeur looproute 
door de percelen aangeven. Deze paden sluiten aan bij 
de wandelroute door het Vierwindenbos en hebben 
enkele ingangen vanaf  de Munlaan. 

De inrichting is onderdeel van het 
natuurcompensatieproject N329 en is gefinancierd 
door de Provincie Noord-Brabant en de gemeente 
Oss.

Werkgroep Landschapsbeheer
De werkgroep Landschapsbeheer is een onderdeel van 
de Stichting Landschapsbeheer Oss. De werkgroep 
bestaat uit vele vrijwilligers m/v.

Duizend meter gaas, ruim driehonderd palen en tweeduizend meter draad, een oude paardenschuur, 
een schuurtje en een partij ongeregeld afval kwam er tevoorschijn bij de herinrichting van een drietal 
voormalige weidepercelen aan de Munlaan. 

Één van de veldjes aan de Munlaan die nu bij 
landschapsbeheer in beheer zijn.

Een pas gegraven ven heeft zich gevuld met ijzerrijk 
grondwater.
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De werkzaamheden zijn erg divers. De vrijwilligers van 
de werkgroep onderhouden bospercelen, kleine 
landschapselementen als poelen, houtwallen en 
heggen, wandel- en rolstoelpaden, bermen en 
akkerranden en zijn actief  bij het knotten van wilgen.

Voor de werkzaamheden kunnen de vrijwilligers 
gebruik maken van een uitgebreid arsenaal 
gereedschap, beschikbaar gesteld door 
Landschapsbeheer. 
Landschapsbeheer zorgt tijdens het werken ook nog 
voor drinken, koffie, koek en -bij langere dagen- soep.
De werkgroep is minstens viermaal in de maand actief. 
De plaats van werken en samenkomst wordt ruim van 
te voren per e-mail toegezonden. 
De aanvangstijd is altijd 9.00 uur.

Ook al hebben ze een behoorlijk grote groep 
vrijwilligers, landschapsbeheer kan altijd nog mensen 
gebruiken om het team te versterken. 
Dus als je interesse hebt: bel (of  mail) een van de 
onderstaande telefoonnummers.
Werkgroepcoördinatoren
Henk Smouter / hs@werkplaatsnlc.nl/ 06-542882520
Tonnie v.Hooff/ tvh@werkplaatsnlc.nl/06-374568252

Sinusbeheer
Voor een goed leefklimaat voor dagvlinders en 
andere insecten is het nodig dat ze op korte afstand 
veel variatie vinden: korte vegetatie, veel nectar en 
verschillende micro-klimaatjes. Om meer variatie in 
een grasland te krijgen, kun je maaien in slingers of  
golven. 

Je kunt in een perceel grasland in het voorjaar 
beginnen met het maaien van een rondgaand 
slingerend pad. 
Binnen dit slingerende pad kun je na een tijdje het 
binnenste perceel van dit pad maaien, de buitenzijde 
van het pad laat je ongemoeid. 
Afhankelijk van de groeisnelheid van het gras kun je 
later in het seizoen een tweede, derde of  soms 
vierde verschoven sinuspad uitmaaien. Op het mo-
ment dat het nodig is, maai je het nieuwe binnenper-
ceel. Tijdens elke maaibeurt blijft zo'n 40% van het 
totale grasland ongemaaid. Na verschillende maai-
sessies zullen er diverse vegetatiepatronen ontstaan 
die als een mozaïek door elkaar verspreid liggen. 
Met dit beheer creëer je dus voldoende variatie voor 
allerlei soorten vlinders en insecten. Er ontstaan zo 
windluwe plekjes, vochtige of  drogere omgevingen 
en koelere of  warmere zones.  En in de verruigde 
randen hou je plekken over waar poppen van het 
oranjetipje bijvoorbeeld kunnen overwinteren. 



16 

Zuiderpost Zomer 2021

                                           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 

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Wil je iets betekenen voor je medemens, en ben je op zoek naar 
vrijwilligers werk?
Heb jij wat tijd over, ongeveer 2 a 3 uur per week.
Wil je zelf  je tijd in kunnen delen?
Ben je sociaal en heb jij je eigen financiële situatie goed op orde?

DAN IS SCHULDHULPMAATJE WORDEN VAST IETS VOOR 
JOU!

Spreekt dit je aan of  heb je vragen neem dan contact met 
ons op via  06-23148113 of  mail naar:
schuldhulpmaatjeoss@gmail.com



 17

Zuiderpost Zomer 2021

De politie heeft iedere maand een onderwerp in het verkeer waar 
extra aandacht aan gegeven gaat worden. Deze maand is in 
Maasland het speerpunt  alcohol en drugs in het verkeer. 
Er zal extra gecontroleerd worden op het gebruik van alcohol en 
drugs tijdens het besturen van een voertuig. Met de controles wil de 
politie bijdragen aan een betere verkeersveiligheid. 

Uit cijfers blijkt dat 1 op de 5 verkeersslachtoffers een 
direct gevolg van alcohol in het verkeer is. Door te 
handhaven willen we bijdragen aan het verlagen dan dit  
cijfer. 
De politie voert daarom, samen met partners, al 
jarenlang actie om alcohol en drugsgebruik zoveel 
mogelijk uit het verkeer te bannen. “De Bob-campagne 
maakt veel mensen bewust, maar we moeten het ook 
controleren.” 

Teveel op
Als een bestuurder te veel alcohol gedronken heeft of  
drugs heeft gebruikt krijgt deze een boete, in de hoop 
dat ze dit de volgende keer weerhoudt van rijden onder 
invloed. Heeft de bestuurder meer dat 

2 glazen alcohol op,  loopt  deze het risico dat het 
rijbewijs wordt ingenomen. 

Onder invloed van drugs 
Het rijden onder invloed van drugs is ook strafbaar en 
agenten kunnen hierop controleren. Daarvoor gebruikt 
de politie een speekseltester.
Bij constatering van drugs gebruik, hoe gering ook, mag 
de bestuurder de eerste 24 uur geen enkel voertuig meer 
besturen. Daarna is bij de politie de uitslag van het 
bloedonderzoek beken en bepaald het RDW de 
maatregel ten aanzien van het rijbewijs en het openbaar 
ministerie de hoogte van de boete.

Een veel gemaakte foute gedachte bij bestuurders is dat 
als ze de vorige avond drugs (soft- of  harddrugs) 
hebben gebruikt, het de volgende dag uitgewerkt is.
Dat is dus niet het geval en is de bestuurder nog steeds 
onder invloed aan het rijden. 

Politie werkt aan verkeersveiligheid 
met alcoholcontrole en drugcontroles

GRUMPF door Chris Perreijn
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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

 

 

 
RReeggeennttoonnnneenn    
hhoouutteenn  kkuuiippeenn  
 
 
 
Vatenhandel Boeijen 
Kortfoortstraat 22 Oss 
0412-622723 
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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 
herfst van 2021
Kopijsluiting:  16 september 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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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.


