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Soms zie je iemand aan het werk en vraag je je af, wat gebeurt daar nu, 
boven op die trap?

Onderstaande foto geeft zo’n vraag. Op pagina 9 leest u er er meer over.

Fijne Paasdagen

* Uitslag kerstvakantie   
   fotoquiz

* Wijkraad Oss-Zuid

* Floraliastraat 100 jaar

* Winterkoninkje

en nog veel meer
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Redactie

Wat was het al warm een paar weken geleden. Het leek wel zomer, zo rond 23 maart. Temperaturen van om en 
nabij 20 graden. En grappig, ineens zag je al korte broeken op straat, naast winterjassen.   
Een schril contrast met de beelden die we allemaal zagen op televisie en andere sociale media over wat er in 
Oekraïne speelt. Wat een verschrikkingen. 
 
Hoe het weer nu is, als u de Zuiderpost ontvangt weet ik natuurlijk niet, maar het voorjaar is officieel 
aangebroken en zijn we onderweg naar Pasen. 
Namens de wijkraad Oss-Zuid en de redactie mag ik u Fijne Paasdagen toewensen.

Voor een aantal ingezonden artikelen was deze Zuiderpost al te laat. Gelukkig heeft de Wijkraad Oss-Zuid een 
facebook pagina. Mochten er dus artikelen binnenkomen waar data in genoemd worden, dan worden deze 
artikelen doorgegeven aan Henny, die de facebookpagina beheerd. Het is zeker de moeite waard om daar geregeld 
op te kijken.  ( www.facebook.com/wijkraad.osszuid)

De Floraliastraat bestaat inmiddels 100 jaar, Chris Perreijn heeft er een mooi artikel over gemaakt.

Ikzelf  ben inmiddels tijdelijk verhuisd naar Amsterdam om over een paar maanden definitief  in Breda neer te 
strijken. Het leuke voor mij is dat ik nog steeds betrokken mag blijven bij de Zuiderpost. Als wijkraadslid heb 
ik afscheid genomen, je moet nu eenmaal woonachtig zijn in de wijk waar je 
wijkraadslid van bent.
Er worden nog dringend nieuwe wijkraadsleden gezocht. Ik kan alleen maar 
zeggen dat het wijkraadslidwerk eigenlijk heel erg leuk is.

Met vriendelijke groet,
Namens Ellen, Jolanda en Henny
Nancy Jongsma

GRUMPF door Chris Perreijn
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Voor het voetlicht 

In 2008 begon chiropractor Lieke Swaans met haar 
praktijk, die sindsdien door vele duizenden  mensen 
van binnen en buiten Oss is bezocht. De verhuizing 
voelt voor haar een beetje als  thuiskomen. “Ik ben 
geboren in Oss-Zuid en sinds 2011 woon ik opnieuw 
in deze wijk, met mijn man  en onze dochter. Het voelt 
geweldig om met mijn bedrijf  nu in dit deel van Oss te 
zitten.” 

De nieuwe locatie heeft volgens Lieke belangrijke 
voordelen voor patiënten. “Hij is met de auto  
makkelijker te bereiken en er is meer 
parkeergelegenheid. Vooral voor mensen die door 
pijnklachten  niet goed kunnen lopen of  fietsen is dat 
heel prettig.” 

“We hebben maanden lang heel hard gewerkt aan de 
verbouwing en ontvangen iedereen nu vol trots op de 
nieuwe locatie”, vertelt ze. “Ik ben heel blij dat 
patiënten er net zo enthousiast over zijn  als ikzelf. 

Vooral op de typisch Osse elementen in het pand krijg 
ik veel leuke reacties.” 

In haar praktijk behandelt Lieke allerlei patiënten. 
Van piepjong tot ‘op leeftijd’ en met  uiteenlopende 
klachten, zoals hoofdpijn, rugpijn, nekklachten of  een 
sportblessure. “Chiropractie is  een geneeswijze die 
storingen in het functioneren van het zenuwstelsel 
probeert te herstellen”, legt  Lieke uit. 
“Dit wordt gedaan met gedoseerde, vaak met de hand 
uitgevoerde bewegingen, vooral aan  de wervelkolom. 
Op die manier lossen we problemen op die ontstaan 
zijn door blokkades van  wervels of  andere gewrichten 
in het lichaam. Dit vastzitten leidt tot irritaties van de 
gewrichten,  spieren en zenuwen. Als die blokkades 
weg zijn, gaat er regelmatig een wereld voor de mensen  
open.”

Tekst en foto: Johan van Leeuwen

Chiropractie Oss zit nu in Oss-Zuid 
Chiropractie Oss is verhuisd naar Oss-Zuid, naar Emmalaan 28. 
De praktijk was bijna 14 jaar lang op Spoorlaan 2 gevestigd. 
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De Duofiets

SAMEN GEZELLIG OP PAD 

Al heel vaak is de duofiets genoemd in de Zuiderpost. Inmiddels zie je de fiets al veel door Oss en de mooie 
omgeving verschijnen. Super dat er al veel gebruik van gemaakt wordt. Maar uiteraard, het kan nog veel vaker.
Dus voor wie nog niet weet wat de duofiets precies is:

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.

De duopassagier hiernaast op de foto 
heeft niet zoveel te vertellen. 

Vindt u het leuk om uw ervaring met 
de Zuiderpost te delen? 
U kunt uw inzending sturen naar: 
zuiderpostoss@gmail.nl 
(en natuurlijk het liefst met een 
gezellige foto)

foto: Nancy Jongsma
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De reacties hadden opnieuw opmerkingen als:
“Met heel veel plezier ben ik weer op stap gegaan”, 
“Ook dit jaar hebben we weer erg veel lol gehad met het zoeken 
en maken van de puzzel”, “was soms echt even zoeken, maar 
leuk opgezet”. 
“Heel leuk dat jullie weer zoveel moeite hebben gedaan om weer 
een leuke en best moeilijke fotopuzzeltocht te maken”.
“Al met al een hele leuke quiz met originele foto’s !!! en nu maar 
duimen voor de hoofdprijs”.

De winnende inzendingen hadden een hoog niveau. 
Leuke selfies, toepasselijke gedichten, creatieve 
afbeeldingen en per locatie een historisch overzicht vol 
leuke weetjes. Het heeft de jury aardig wat tijd gekost 
om de volgorde van de winnaars uitslag goed af  te 
wegen.

De achttien inzenders hadden vrijwel alle locaties goed 
benoemd.
Op de facebook pagina van de wijkraad Oss-Zuid kunt 
u de foto's met de juiste antwoorden op uw gemak nog 
eens nakijken.

De klokkentoren bij de polikliniek in de 
Gezondheidslaan werd soms bij de Sint Jozefkerk in de 
Oude Molenstraat gesitueerd, de bank in de 
Ridderstraat en de rij scooters in de Gasstraat bij het 
NS station werden een paar keer als lastiger te vinden 
genoemd.

De fotobeelden uit eind november zien er in de 
kerstvakantie soms wat anders uit.
Door de lockdown en de kerstvakantie stond er bij het 
station maar een enkele scooter op de anders zo volle 
rij.
Bovenop de bibliotheekkast in de Emmalaan waren de 
pompoenen inmiddels verdwenen en ook de 
waterpomp in het tuintje van de Chrysantstraat (en dus 
niet de Asterstraat) was vanwege de nachtvorst 
aangepast.

De winnaars zijn:
1ste Anne van Kessel-Carpay, 
       Dinerbon Restaurant de Naaldhof  € 100,-
2de Herman & Cathalijn Verhoog, 
       Dinerbon restaurant Clemens € 50,-
3de Maarten van de Rakt 
       Dinerbon restaurant Bregje € 50,-
4de Familie Kilian 
       Bon DK Benzinestation € 50,-
5de Maartje en Raymond van Hoorn 
       Cadeaubon Heart Care Werkt € 25,-
6de Trudy van der Graaff  en Sietske Cadeaubon 
       Save Kado-Deco-Verf  & Zo € 25,-

De 12 inzenders die hier niet bijstaan hebben een leuke 
scheurkalender ontvangen.

De wijkraad feliciteert de winnaars en bedankt elke 
deelnemer voor het meedoen!

Henny Dekker

De tweede grote Zuiderpost kerstvakantie 
fotoquiz voor het hele gezin.
In het kerstnummer stond een fotoquiz, die ook deze keer een succes was.
Er waren opnieuw 16 foto's, allemaal geschoten in de wijk Oss-Zuid. 
Met de opdracht om zo goed en volledig mogelijk de locaties van de foto’s te benoemen. 
Daarbij was originaliteit van de inzending een pre!

Eerste prijs wordt overhandigd aan dhr.Van Kessel door Ellen 
Bloks, foto Henny Dekker
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!

100 jaar Floraliastraat

Gesteggel 
over 
straatnaam 

In 1921 neemt de 
gemeenteraad een 
definitieve beslissing 
over de namen van 
straten in de nieuwe 
wijk Kortfoort 
Bomen en planten 
zijn het 
uitgangspunt. Niet 
iedereen in Oss is 
daarover te spreken. 
Tegenstanders 
beschouwen de 
naamgeving nogal 
fantasieloos. En de 
naam Floraliastraat 
al helemaal. Niet 
mooi en volkomen 
overbodig. De straat 
heeft immers al een 
naam. Nog vóór de 
bouw van de 
betonwoningen is 
begonnen, staat er 
in de Floraliastraat 
een huis met een 
erker. Daarom doopt 
de bevolking de 
straat (toen eigen-
lijk niet meer dan 
een zandpad) 
‘Erkerstraat’. Omdat 
de naam niet goed 
past bij de overige 
bloemennamen, 
besluit de 
gemeenteraad er 
geen gebruik van te 
maken. En zo ziet de 
Floraliastraat het 
levenslicht.

Een groep inwoners vindt dat 
het in de jaren na de eerste 
wereldoorlog vrij moeilijk is 
aan een goed huis te komen 
en dat de kwaliteit van de 
bestaande woningen nogal te 
wensen overlaat. Door zelf 
een woningbouwvereniging 
op te richten en bouwplannen 
te ontwikkelen, menen zij 
‘het belang der volkshuis-
vesting’ het beste te kunnen 
dienen Hoewel het aan 
geïnteresseerden niet 
ontbreekt, is het niet voor 
iedereen weggelegd in de 
huizen van ‘Ons Voordeel’ te 
wonen. Huurders moeten een 
inkomen hebben van ten min-
ste tien maal de huurprijs. 
Waarschijnlijk om het 
‘middenstandskarakter’ van 
de straat te waarborgen. 
Mensen met hogere 
inkomens kunnen er op 
rekenen dat hun huurprijs 
hoger wordt dan gemiddeld. 

CHRIS PERREIJN Vooral"#middenstands-woningbouwvereniging Ons Voordeel$ schrijft 
de geschiedenis van de Floraliastraat, Dankzij de inspanningen van deze vereniging 
verschijnen precies honderd jaar geleden de karakteristieke #betonwoningen$"in de 
Floraliastraat en Molenstraat. 

Vanwege de crisis worden in 
1934 de huren verlaagd met 
f 2,50. Daarmee komen de 
huren op f 25 voor de 
Floraliastraat en  f 27,50 of  
f 30 voor die aan de 
Molenstraat. De belang-
rijkste drempel is het 
ballotage-systeem dat de 
woningbouwvereniging 
toepast.

Is tweederde van de huurders 
op de ledenvergadering 
akkoord met een verzoek om 
in een huis van de vereniging 
te wonen, dan is een nieuw lid 
geaccepteerd. Veertig 
gezinnen in Oss konden op die 
manier in feite hun eigen 
buren kiezen. Die ballotage 
heeft bestaan tot - schrik niet - 
1976.

In 1922 verschenen de veertig uit 
betonblokken opgetrokken woningen, 
een ontwerp van de architecten  Ibes 
en Zwanikken. Het was voor het eerst 
dat er in Oss zo gebouwd werd. 
Genoeg reden voor een feestje in 
2022. Het jaarlijkse straatfeest van de 
Floraliastraat in september zal in het 
teken staan van de honderdjarige.
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GEEN KIPPEN, WEL EEN KAT   
De betonwoningen zijn royaal van opzet. Een kamer-en-suite 
van ongeveer vier bij negen meter, een keuken met berging, vier 
slaapkamers, een vaste opgang naar een ruime zolder, een 
royale hal en een tuin van zo’n vijftien meter. De huizen in de 
Floraliastraat en Molenstraat zijn echter om nog een andere 
reden bijzonder. ‘Ons Voordeel’ had er voor gezorgd dat de 
huizen een eigen waterleiding hadden. Nog nergens in Oss was 
dat het geval. Dat zou zo blijven tot 1938.                                                                  
Het aanzicht van de straat was en is belangrijk voor de 
bewoners. Zo meldt het oude huurreglement - tot 1949 van 
kracht -  ‘‘wasgoed te drogen buiten den ramen van den 
voorgevel of in de voortuintjes’ en ‘matten, lopers of tapijten, 
tegen de voorgevels uit te slaan’. Maar ook achter het huis 
gelden beperkingen. De achtertuinen mogen bewoners niet 
gebruiken als ‘bergplaats’ en kippenhokken zijn evenmin 
toegestaan. Overigens is het de leden alleen toegestaan een kat 
te houden. Later toch ook een hond…  

VAN HUUR NAAR KOOP   In 1976 komt er een 
feestelijk einde aan Middenstandsbouwvereniging ‘Ons 
Voordeel’. De leden drinken er een goede borrel op in Hotel van 
Alem. Reden tot feest vieren hebben de leden zeker. Zij hebben 
hun huizen kunnen kopen en daar graag gebruik van gemaakt. 
Met een nieuwe ‘Ons Voordeel’-vereniging: die van 
huiseigenaren. Die zal voortbestaan tot 2006. 

ARCHITECTUUR    De architecten zijn Ibes en Zwanik-
ken uit Oss. De constructeur van de 40 woonhuizen en het 
waterstation tussen nummer 24 en 26 komt uit Duitsland. Ook 
het gebruikte blokkensysteem komt er vandaan omdat aankoop 
van machines hier niet lonend is. In de ruimte tussen de huidige 
nummers 10 en 26 is oorspronkelijk een kinderspeelplaats. In 
1928 bouwt de Osse aannemer Klokgieters er zeven in vorm 
iets afwijkende woningen, die geen onderdeel zijn van ‘Ons 
Voordeel’. De dakkapellen van de betonwoningen stammen uit 
1939. De woonkamer-vensters van staal omstreeks 1970. Pas in 
1955 krijgen alle woningen een douche.  
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Kort nieuws uit de wijk   
door Henny Dekker

Titus Brandsma
De Sint Jozefkerk staat stil bij de heiligverklaring van 
Titus Brandsma, deze karmeliet wordt op 15 mei door de 
Paus heilig verklaard. 
Titus Brandsma (1881-1942) doceerde filosofie, 
sociologie en kerkgeschiedenis aan het studiehuis 
(Filosoficum) van de karmelieten in Oss. 
Hij werd ook hoofdredacteur van het nieuwsblad voor 
Oss en omgeving "De Stad Oss" en stichtte er de 
katholieke HBS, het huidige Titus Brandsma Lyceum. 
Titus Brandsma is door de Nazi's in Dachau vermoord.

Nederland doet. 
In de Chrysantstraat heeft de buurttuin "Onder de 
hemelboom" op 12 maart haar jaarlijkse opfrisbeurt 
gekregen. Vrijwilligers schoffelde, nieuwe plantjes 
werden gepoot en de vlinderstruiken kregen een flinke 
snoeibeurt. Maar het was vooral heel erg gezellig!
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Compensatie
De huizen van de Willem Barentszstraat worden 
gesloopt. De woningen in de zijstraten ervan wor-
den gelukkig wel opgeknapt. 
Bij het isoleren van de spouwmuren gaat 
nestgelegenheid verloren van vogels en 
vleermuizen. Nog voor de renovatie begint, 
worden er ter compensatie 64 nestkasten voor 
huismussen, 75 nestkasten voor gierzwaluwen en 8 
vleermuiskasten in de omgeving opgehangen. 

Op de foto worden hoog aan de gevel van de flats 
van het Piet Heynplein nesten voor gierzwaluwen 
opgehangen. Een leuke aanwinst voor de wijk! 

(zie ook de foto op de voorpagina)

Maaslandcollege
Het Maaslandcollege viert het 75 jarig 
jubileum. 
Bij de school en het snoepwinkeltje zijn 
verschillende fotopanelen te zien. 
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De Winterkoning   
Een sprookje opnieuw verteld door Henny Dekker

Toen de de leeuw door alle viervoeters uitgeroepen werd tot de koning der  dieren, voelden de vogels 
zich – als tweevoeters - gepasseerd. 

De vogels besloten daarom om een wedstrijd uit te schrijven. 
De vogel die het allerhoogste wist te komen, zou als koning der vogels heersen over het luchtruim. 
Een voor een vielen de vogels af  in de race naar boven. Op het laatst was alleen de arend overgebleven. 
De arend was uitgeput door zijn krachtinspanning om zo hoog te komen. 
Maar hij glimlachte, op deze magische dag leek niets hem nog van zijn overwinning weg te kunnen houden.

foto: Franciska Bakker
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Tomke is een heel klein, maar brutaal vogeltje met een 
opwippende staart. Hij is zo klein, dat hij zich gemakkelijk 
overal kan verstoppen. Deze keer in de rugveren van de 
stoere arend. Zodra de enorme arend de weg naar beneden had 
ingezet, vloog Tomke zo snel als hij kon naar boven en riep met 
een trillende stem: “Ik ben de koning, ik ben de koning!”

De andere vogels vonden het maar niks. “Als dat mormel de 
koning is, dan is die rode vrucht daar op de grond zeker het 
zomerkoninkje”, zei de koekoek en hij spuugde op de grond. 
“Weet wat je zegt”, zei de slimme raaf. 

Zo werd de naam van Tomke in het vervolg Winterkoning. Goed beschouwd een vreemde naam. 
Want het kleine vogeltje heeft een hekel aan de winter. Winterkoning is dol op insecten en spinnetjes en 
die moet je in de koude winter maar zien te vinden.   

De jury van de vogels eiste een nieuwe wedstrijd. 
Wie het diepst in de aarde kon komen, zou de nieuwe wedstrijd winnen.
Winterkoning was toevallig bevriend met de spitsmuis. Samen kropen ze in een al gegraven gang, diep onder de 
grond. Weer gewonnen!

Opnieuw waren de vogels ontevreden. Zo opzichtig vals spelen, dat moest bestraft worden. De ransuil werd 
gevraagd om de uitgang van het muizenhol, waar de twee vrienden nu in feite opgesloten zaten, in de gaten te 
houden. Zodra Winterkoning naar buiten durfde te komen, zou hij gepakt worden. Dus het tweetal bleef  daarom 
dagen en dagen noodgedwongen onder in de grond.

“Er moet een manier zijn om hier uit te komen”, zei Winterkoning tegen de muis “De mussen drinken uit mijn 
vijver, de merels pikken mijn wormen”. 
“Maak je niet te druk”, zei de muis vriendelijk tegen Winterkoning, “het is tijd om te ontsnappen!”

In de hoge uitkijkboom staarde de ransuil voor zich uit. Hij dacht aan mooie uiltjes en daarna schattige 
uilskuikens. Op het moment dat de uil wakker schrok uit zijn dagdroom, wisten onze twee vrienden te 
ontsnappen en de uil had het nakijken.

De andere vogels zoeken nog steeds naar Winterkoning. Maar die blijft verborgen in dicht struikgewas. 
Daar bouwt hij wel vijf  nesten. En als er een leuk vrouwtje voorbijkomt, dan mag ze het mooiste nest uitkiezen 
voor de eieren. En wanneer mevrouw Winterkoning druk is met de kleintjes, toont Winterkoning een volgend 
leuk vrouwtje zijn mooie nesten. Want ons kleine vogeltje heeft een groot hart!

foto:Terence Lambert
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Onze nieuwe wijkcoördinator: Melanie van Erp
door Henny Dekker

Al in november begon Melanie van Erp als de nieuwe 
wijkcoördinator voor Oss-Zuid (en Megen, Macharen en 
Haren). Ze volgt hiermee Frank van Lent op.

“De leukste baan die je als gemeenteambtenaar kunt 
krijgen,” zegt Melanie, “je vormt de spil tussen de bewoners 
en het gemeentebestuur.”
En dat is in een tijd met ingewikkelde procedures en 
besluitvorming soms hard nodig. Melanie wil waar ze dat kan 
samen met haar collega’s en de wijkbewoners resultaatgericht 
naar oplossingen zoeken.

Melanie richt zich daarom op een stevig netwerk voor de 
wijk. Er is nu maandelijks overleg met alle beroepskrachten, 
van wijkagent, gebiedsbeheerder, Ons Welzijn, 
de toezichthouders tot Brabant Wonen.
Om zo een samenhangend aanpak voor de wijk te 
ontwikkelen.

“Oss-Zuid is een erg gemêleerde wijk, dus samengesteld uit onderling heel verschillende buurten,” ziet Melanie.
De kennismaking met de wijk verloopt ondanks de corona beperkingen in de eerste maanden, voorspoedig. 
Melanie is dan ook makkelijk aanspreekbaar.

“Het is jammer dat er nog maar één nieuwe kandidaat voor de wijkraad is”, vindt Melanie.
Om geen diep gat achter te laten, heeft de helft van de bestaande wijkraad besloten om nog even aan te blijven. 
Maar dat is tijdelijk.
Er zijn dus dringend wijkbewoners nodig die als wijkraadslid willen meedenken en gevraagd en ongevraagd advies 
willen geven aan het bestuur van de stad. 
De wijkraad is dringend op zoek naar mensen die mee willen bouwen aan de wijk. Een wijk waar de mensen naar 
elkaar om kijken, buurtbewoners elkaar ontmoeten en waar problemen in  dialoog met elkaar worden opgelost.

Voor meer informatie hoe u mee kunt denken als wijkraadslid: zie de achterkant van de Zuiderpost.

Wijkraad Oss-Zuid 
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Afscheid van 2 wijkraadsleden 
  
In een gezellige bijeenkomst werd er op 6 maart officieel afscheid genomen van 2 wijkraadsleden door de 
wethouder/aandachtsbestuurder van Oss-Zuid: Thijs van Kessel.
Ardwin Lantein en Nancy Jongsma keren beiden niet meer terug in de nieuwe wijkraad in de volgende periode. 

Een korte quote van Ardwin: 
Met de wisseling van de gemeenteraad, wisselt ook de wijkraad. 
Oss-Zuid is een interessante wijk, met industrie, regionale sportfaciliteiten, bos, bungalows, middenstand, scholen, 
volksbuurt en alles wat daar tussenin zit.
Ik maak plaats voor weer een enthousiaste bewoner van onze mooie wijk. Het samen optrekken met de andere 
wijkraadsleden en bewoners is fijn om te doen, dus aarzel niet. 
Het ga jullie goed, met vriendelijke groet, 

Nancy Jongsma gaat Oss verlaten en vertrekt naar Breda. 
“Na 15 jaar in Oss-Zuid gewoond te hebben ben ik in de wijkraad Oss-Zuid gekomen. Toen leerde ik pas 
Oss-Zuid en de gemeente Oss echt kennen en waarderen. 
Van een woonplek werd Oss ineens een leefplek. “
Ik heb er enorm van genoten en ik blijf  betrokken bij het Osse. Ik blijf  met veel plezier redactielid van de 
Zuidderpost.

Ook Frank van Lent werd nog even in het zonnetje gezet tijdens deze bijeenkomst. Door alle Corona perikelen in 
het afgelopen jaar was dit er niet eerder van gekomen.

v.l.n.r.
Thijs van Kessel,
Nancy Jongsma
Ardwin Lantein
Frank van Lent

Foto: Jan Jongsma
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Bij Stichting Rechtswinkel Oss kunt u sinds 2009 
terecht met al uw juridische vragen. Vragen over uw 
huurcontract, arbeidscontract of  juridische positie? 
Meer dan 5000 mensen gingen u al voor! 
De vrijwilligers van Rechtswinkel Oss luisteren graag 
naar uw verhaal en zijn bereid u te helpen. 
De vrijwilligers zijn gevorderde studenten Rechten 
van de Radboud Universiteit te Nijmegen of  Tilburg 
University. 

Op de website 
www.rechtswinkeloss.nl/afspraakformulier kunt u een 
afspraak maken voor spreekuren op maandag, 
woensdag en donderdag van 19:30 tot 21:00 uur. 
Op de website kunt u tot 17:00 uur een afspraak maken 
voor diezelfde avond, maar er kan uiteraard ook een 
afspraak worden gemaakt voor een andere dag. 

U wordt na het maken van een afspraak op het door u 
gekozen tijdstip geholpen door een van onze 
juridische adviseurs. Onze ervaren medewerkers 
luisteren aandachtig naar uw verhaal en verstrekken 
naar aanleiding van het gesprek een advies binnen 10 
dagen via de mail (evt. via post). Onze juridische 
adviezen zijn geheel kosteloos. Bekijk de website voor 
de actuele openingstijden. 
Tot slot kunt u de Facebookpagina liken en ons volgen 
op Instagram om op de hoogte te blijven van Stichting 
Rechtswinkel Oss. Daar delen we regelmatig leerzame 
tips en adviezen!

Kosteloos juridisch advies nodig? 
Ook in coronatijd helpen wij u graag! 

Het is onrustig in de wereld. 
Tenminste, het lijkt onrustiger dan anders. 
Altijd zijn er wel brandhaarden te vinden; Syrië, 
Afghanistan, burgeropstanden en oplopende 
spanningen. Nu er een brandhaard is in Oekraïne, aan 
de rand van Europa, komt het echter voor ons gevoel 
dichtbij. Het maakt verdrietig, boos, angstig. 

Als Raad van Kerken in Oss hebben we op 13 maart 
een solidariteitsbijeenkomst gehouden om onze steun te 
betuigen aan het Oekraïense volk. 
We hebben geluisterd, gezongen. We hebben het stil 

laten zijn. 
Het is een machteloos gebaar: geen 
bom zal er minder om zijn gevallen. 
Maar toch: we kunnen deze oorlog 
niet aan ons voorbij laten gaan. 
We moeten aandacht hebben voor 
de plekken waar onrecht wordt 
gedaan. 

Waar mensen leven in de ban van 
oorlog moet een Stem-van-vrede 
klinken. 
Waar mensen leven in de knel door 
overheidsfalen: daar moeten we een 
Stem-van-Recht laten horen. Waar 
mensen leven in de schaduw van 
dood, moet een Stem-van-Leven 
zijn. Kunnen wij die Stem zijn? 

Ik wens ons toe dat wij deze Stem mogen laten klinken 
in de wereld van vandaag, al lijkt het zinloos: Dan zal 
het Pasen worden, Een Licht dat brand in de nacht.

Een zalig Pasen.

Kees von Harenberg
Coördinator Pastoraal team
Titus Brandsmaparochie

Pasen 2022  
door Kees van Harenberg
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Het evenement zal plaatsvinden op 
zondag 17 juli 2022 
in het Zuiderpark, hoek Industrielaan, 
Trompstraat. Noteer deze datum alvast in uw agenda!!

Zuid aan Zee is een evenement voor Jong en Oud en 
Groot en Klein. Naast diverse (kinder)attracties, 
muziek, gezelligheid, is er ook dit jaar weer een 
rommelmarkt.
 

De organisatie van Zuid aan Zee zoekt hiervoor 
standhouders. 

Een kraam huren (vier meter) kost € 20,00 
Meer informatie bij Jacqueline Eekels op email:  
jacqueline.eekels@ziggo.nl. 
Telefonisch is zij bereikbaar op 06-22 33 55 29.

Kinderen kunnen gratis vanaf  een kleed/zeil 
hun spullen verkopen.

Als opwarmertje een paar foto’s uit de oude doos

12 juli 2015

24 juni 2012

10 juli 2011

6 juni 2010

17 juli 2016

Zuid aan Zee zoekt standhouders 
voor Rommelmarkt
Nu de maatregelen in verband met Corona vervallen 
zijn, gaat de organisatie van Zuid aan Zee er weer 
vóór! 
Dit jaar organiseren Wijkraad en Wijkstichting 
Oss-Zuid, met medewerking van Ons Welzijn, 
opnieuw Zuid aan Zee. 
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Broodje Zuid 

Samen lunchen voor 
inwoners uit Oss Zuid 

Broodje Zuid is een leuke activiteit voor inwoners uit Oss Zuid waar we gezellig 
samen lunchen en elkaar ontmoeten. Je kunt gewoon binnenlopen met je 

eigen belegde boterham! 
 
 
 

  
E

wanneer: Iedere vrijdag
tijd:     12.00 -13.00 uur
locatie:     Buurthuis Kortfoort
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Wij als vrijwilligers van de speel-o-theek hebben als doel zoveel mogelijk kinderen laten spelen, thuis of  bij ons in de winkel. 
Dit doen we door uitleen van speelgoed en door regelmatig bijeenkomsten te organiseren. 

Speelgoed lenen doe je met een abonnement van €27,50 per jaar ,(helaas kunt u niet pinnen bij ons) de bijeenkomsten zijn gratis 
toegankelijk voor iedereen. 

Speel-o-theek Oss
Palestrinastraat 6, 5344AA, Oss

LET OP: wij hebben geen pin, alleen contante betalingen

Veiligheid maken we samen

Wil je veilig en prettig wonen in je buurt?
Wil je helpen om overlast of  verdachte situaties te 
verminderen? Vind je het interessant om van de 
politie te horen wat er speelt? Vind je het leuk om 
bewoners uit je buurt te leren kennen? Dan is het 
een goed idee om mee te doen aan een 
buurtpreventiegroep in je buurt!

In de wijk De Ruwaard is inmiddels een 
buurtpreventieteam opgezet. 
Een buurtpreventieteam bestaat uit vrijwilligers die zich 
met elkaar inzetten om hun wijk en buurt veilig en 
leefbaar te houden. De vrijwilligers zijn extra ogen en 
oren van de politie en gemeente. De vrijwilligers 
surveilleren in koppels of  groepjes op straat. 

Buurtpreventie heeft vooral een preventieve werking, 
omdat vrijwilligers op straat herkenbaar aanwezig zijn.

Een buurtpreventieteam koppelt terug met de 
wijkagent. 
De wijkagent vertelt vrijwilligers op welke 
bijzonderheden zij moeten letten. 

Buurtpreventie kost u niet veel moeite, maar kan wel 
heel wat opleveren: een prettige, veilige en rustige 
buurt.

Is hiervoor in Oss-Zuid ook belangstelling?
Zo ja, neem dan contact op met
.............................
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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 

• Maak je je zorgen of je nog uitkomt met je geld?  

• Heb je vragen over het aanvragen van toeslagen of het in-
vullen van formulieren rondom geldzaken?  

• Heb je minder te besteden doordat je persoonlijke situatie 
(bijvoorbeeld door een scheiding of werkloosheid) is ve-
randerd?  

• Heb je schulden of dreig je in de schulden te komen?  

 

Je bent niet de enige en je staat er ook niet alleen voor! 

Durf jij de stap te wagen om hulp te vragen?  
 

Bij Schuldhulpmaatje Oss helpen wij graag.  

Neem contact op via: 
email: schuldhulpmaatjeoss@gmail.com  

/ : 06-2258 2768 
Inloopspreekuur: maandagochtend 10:00 tot 12:00 uur in  

Wijkhuis de Haard, Brederodestraat 46 Oss 
 

Aanmelden kan ook aan via:  
https://uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-oss/ 

 

Gratis en betrouwbare hulp bij geldzorgen 
en schulden in Oss en omstreken 

OSS 

Emmalaan 51 – 5342GP Oss

0412 632168 – mobiel 06 21638218
info@johnvandenboogaard.nl
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COLOFON ZUIDERPOST
Deze wijkkrant is een periodieke uitgave van Wijkstichting Oss-Zuid in samenwerking met de 

Wijkraad Oss-Zuid

Wijkagenda van Buurtcentrum Kortfoort

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 2022.
Kopijsluiting: 12 juni 2022

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 Wijkraad Oss-Zuid.

Maandag 
13.30-17.00 uur Ouderenvereniging Oss-Zuid 
Dinsdag 
13.30-17.00 uur ANBO - Schilderclub 1 (kleine zaal)
13.30-17.00 uur KBO Heesch (tijdelijk)
Woensdag 
13.30-17.00 uur Ouderenvereniging Oss-Zuid 
13.30-17.00 uur ASVO – Schilderclub 2 (kleine zaal)
19.00-22.30 uur Open inloopavond
19.00-22.30 uur Kaarten (jokeren, rikken, e.d.) 
Donderdag 
13.30-17.00 uur OOZ – biljarten
13.30-17.00 uur KBO Heesch (tijdelijk)
14.00 uur OOZ – Bingo  (4e donderdag van de   
  maand)
19.00-22.00 uur BREIN/NAH-café  oneven weken 
  (info/data zie www.nah4us.nl) 
19.00-22.00 uur Videoclub OASE even weken 
  (info: www. videocluboase.nl) 
Vrijdag 
12.00-13.00 uur Broodje Zuid 
13.30-17.00 uur Ouderenvereniging Oss-Zuid 

In het weekend op verzoek én in overleg bij uitzondering 
geopend

Floraliastraat 93 (hoek Rozenstraat), 5342BH Oss,
0412-636310, www.buurthuiskortfoort.nl 
Secretariaat: Seringenhof  16, 5342CR Oss,
secretaris@buurthuiskortfoort.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter :Sylvia Boerboom 
voorzitter@buurthuiskortfoort.nl 

Secretaris  :Jolien Panneman 
secretaris@buurthuiskortfoort.nl 

Penningmeester  :Ron Klokgieters
penningmeester@buurthuiskortfoort.nl 

Bestuurslid :Theo van der Steen

Beheerder a.i. :Ron Klokgieters / vacature



20 

Zuiderpost Voorjaar 2022

NIEUWE LEDEN

WIJKRAAD

GEZOCHT
Een nieuwjaar en een 

nieuw begin

Ben je trots op de plek waar je woont en zie je, net als wij, kansen en mogelijkheden om de 
komende jaren in onze wijk de leefbaarheid en veiligheid verder te verbeteren?

 Een eerste idee waar je met ons 
 mee aan de slag gaat en je wijkgenoten 
 over informeert en bij betrekt:

 Voor meer informatie en aanmelden: 
 Wijkraadosszuid.nl

MOGELIJKHEDEN & KANSEN

WIJKRAAD OSS ZUID: IETS VOOR JOU?

� Opstellen sociale beleidsagenda voor de wijk
� Ontmoeten in Oss Zuid
� Renovatieprojecten in wijk
� Mede organiseren jubileum 100 jaar 
 farmaceutische industrie in Oss (Zuid)
• Buurtpreventie

Wijk-en dorpsraden zijn een initiatief van de gemeente Oss en bestaan uit maximaal 7 personen. 
In onze wijk hebben we een heel fijn team van enthousiaste leden die zich al jaren inzetten voor de 
wijk. Ze willen je graag helpen om goed op te kunnen starten in je nieuwe rol om daarna het stokje 
aan je over te kunnen dragen. 

Als wijkraadslid benader, activeer en motiveer je buurtgenoten om samen ideeen en plannen waar 
te maken. Ook betrekt de gemeente de wijkraad bij vragen en ontwikkelingen over veiligheid, 
wonen, zorg en openbare ruimte. De wijkraad is dus voor de wijk aan de slag!!

Wat wordt er o.a. aan een wijkraadslid gevraagd?

� Woont in de wijk;
� Betrokkenheid bij leefbaarheid en welzijn in de wijk;
� Beschikbaarheid in de avonduren voor vooroverleggen en openbare vergaderingen 
 van de wijkraad;
� Minimaal 2 uur per week inzetbaar voor activiteiten verbonden aan de wijkraad;
� Interesse in beleid & projecten van de Gemeente Oss;
� Enthousiast & gedreven;
� Teamspeler;
� Leuk vinden om aanspreekpunt te zijn voor buurtgenoten en gemeente Oss;
� Organisatietalent; 

Wil je meer weten? 

Neem contact met ons op via wijkraadosszuid.nl: 

Voorzitter Wijkraad Oss Zuid  Wijkcoördinator Oss Zuid
Koos Keen    Melanie van Erp 


