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Zomer 2022,  Nummer 228

Duofiets
Op deze foto van de duofiets zien we 
Wilma Matthieu en Stijn Borghs

Stijn Borghs kennen we van Ons Welzijn.
Wilma stelt zich aan u voor op bladzijde 7.

In dit nummer:

*Speeltuinen Oss-Zuid

*nieuwe leden 
 wijkraad Oss-Zuid

*Buitenspeeldag 8 juni

*Muggen

en nog veel meer
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Redactie

Na een fantastisch voorjaar kwam een natte ‘zomerperiode’. Genoeg regen voor de eerstkomende weken, zou ik 
zeggen. Want de zomerevenementen zijn inmiddels in volle gang en het is jammer als een evenement ‘in het water 
valt’.
Zuid aan Zee staat na een afwezigheid van een aantal jaren ook weer in de steigers. En daar is iedereen heel blij 
mee. De poster hiervoor was bij het ter perse gaan van de Zuiderpost nog niet klaar, vandaar dat op de 
achterpagina een ‘oudje’ met correcties staat.

Chris Perreijn blijft de Zuiderpost nog even opvrolijken met Grumpf. Bedankt Chris.

Wijkraad Oss-Zuid vraagt heel graag uw aandacht voor de speeltuinen in 
Oss-Zuid.
De speeltuin in de Trompstraat is al vakkundig door vandalisme 
opgeruimd. Helaas. Maar daar moet natuurlijk wat nieuws komen. 
Meer hierover op pagina 9 en 15.
Voor de speeltuin in de Bremlaan zijn plannen om deze uit te breiden met 
speeltoestellen voor kinderen met een beperking. Zie pagina 14.

De redactie van de Zuiderpost wenst u een hele fijne zomer toe. Hier in 
Oss-Zuid of  elders, lopend, steppend, fietsend, autorijdend, treinend of  
vliegend: een goede reis en veilig weer thuis.

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

GRUMPF door Chris Perreijn
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Voor het voetlicht

Het was natuurlijk een grote stap, maar voor mij 
stond één ding vast. 
Ik wilde werkzaam zijn in de particuliere sector. 
Precisie en nauwkeurigheid stonden toen en nu 
nog, bij mij hoog in het vaandel. Vakwerk moest 
mijn visitekaartje zijn. Ik wil dat klanten tevreden 
zijn over hetgeen ik aflever.
Ik heb ondertussen al heel wat badkamers, 
aanbouwen, dakkapellen en andere verbouwingen 
gemaakt. 

Sinds een kleine 8 jaar werk ik, met veel plezier, 
samen met onze zoon Danny. 
Hij is als BBL leerling in het bedrijf  begonnen en 
heeft aan mij geen makkelijke leermeester gehad. 
Ook van hem verlangde ik precisie. 
Samen zijn we nog dagelijks op pad, om voor 
anderen weer een mooi project neer te zetten.

Mijn werkzaamheden vinden meestal in de regio 
plaats en ook in Oss-Zuid ben ik regelmatig te 
vinden. 

Ik ben John van den Boogaard, 
eigenaar van Klus en Bouwservice van den Boogaard, aan de Emmalaan 51 te Oss. 

Als 16 jarige jongen timmerde ik er al druk op los en na jaren van ervaring opgedaan te hebben bij enkele 
aannemers, besloot ik om in september 2001 mijn droom te verwezenlijken door voor mezelf  te beginnen als 
bouwservice.

In september 2022 hoop ik mijn 20-jarig bestaan te kunnen 
vieren.
Ik kijk dan terug op 20 mooie jaren, waarin we goede en 
slechte tijden hebben gekend.
Toch weerhoudt dit mij er niet van om vooruit te kijken 
en te zeggen……OP NAAR DE 25.

foto’s en tekst: John van den Boogaard
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De zomer staat weer voor de deur. Dan is het een 
geweldig idee om iets leuks te organiseren met uw 
buurtbewoners/in uw straat. 
Denk aan bijvoorbeeld een barbecue, buurtfeest, 
burendag maar ook voor later in het jaar: een 
oudejaars- of  nieuwjaarsborrel. 

Wist u dat de Wijkstichting deze initiatieven van harte 
ondersteunt. De Wijkstichting kent bij buurtactiviteiten 
dan een financiële bijdrage toe. Indien een buurt in een 
jaar een eerste activiteit organiseert, wordt € 75,00 
toegekend; bij een tweede activiteit in een jaar wordt 
€ 100,00 toegekend en bij een derde activiteit in een jaar 
zelfs € 125,00.

Ten behoeve van deze buurtactiviteiten heeft de 
Wijkraad diverse materialen aangekocht, zoals tenten, 
sta- en biertafels, koffieketels, etc. Er is zelfs een 
kruiwagen (met tuingereedschap) beschikbaar voor een 
groenproject. Deze materialen worden gratis uitgeleend 
voor buurtactiviteiten. 

Wilt u meer informatie ontvangen of  wilt u een 
bijdrage aanvragen? Neem dan contact op met 
Ellen Bloks, Wijkraad/Wijkstichting Oss-Zuid. 
Haar telefoonnummer is:
 06-54 22 63 27. 
Per e-mail is zij bereikbaar op: bloks.ellen@gmail.com. 

Wijkstichting ondersteunt buurtactiviteiten 

De Wijkstichting bestaat uit een groep 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 (tenten, 
sta- en biertafels, koffiemachine, etc. In ieder geval genoeg om een start te maken voor een leuke 
activiteit in de buurt). 

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, diverse workshops en 
natuurlijk het samen eten tijdens “Broodje Zuid”. Ook 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? Wilt u bijvoorbeeld meehelpen tijdens het evenement Zuid aan Zee? We zijn 
blij met alle hulp.
Heeft u een idee voor een andere activiteit? Kom met deze 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, telefoonnummer 06-54 22 63 27 of  e-mail: bloks.ellen@gmail.com 

Wijkstichting Oss-Zuid zoekt versterking
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Zeeheldenbuurt in Oss.

De Zeeheldenbuurt is een naoorlogse woonwijk en 
deze heet zo omdat de straten vernoemd zijn naar 
zeehelden. 
Wat is een zeeheld?
Een zeeheld is een held die zijn status te danken 
heeft aan zijn verdiensten tijdens 
oorlogshandelingen op zee. 

In de gouden eeuw speelde Nederland aardig mee 
tijdens deze oorlogshandelingen op zee en we hebben 
dan ook diverse zeehelden. 

Lees de naambordjes in de wijk en je leert de 
geschiedenis. Van Galenstraat, Van Obdamstraat, 
Van Nesstraat, Van Ghentstraat, Karel Doormanstraat 
en dan ineens staat daar: Willem Barendszstraat.  

Willem Barentsz (geschreven met een t) leefde net voor 
de gouden eeuw. Hij is geboren in Formerum, 
(Terschelling) rond 1550 en gestorven op zee, 20 juni 
1597. Hij was een poolreiziger, een ontdekkingsreiziger. 
Dus geen zeeheld. 
Is dat de reden dat op het naambordje
 ‘Willem Barendszstraat’ met een d staat, in plaats van 
een t ?

Of  is de straat vernoemd naar het schip, 
de Willem Barendsz 1, met een d? 
Het eerste Nederlandse walvisfabrieksschip. 
Een tanker, gebouwd in 1931 en door de 
‘Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart’  
gekocht en omgebouwd tot fabrieksschip voor de eerste 
Nederlandse walvisvaartexepeditie naar de Zuidpool in 
1946. 

De Willem Barendsz (met een d) was speciaal uitgerust 
voor de verwerking van gedode walvissen tijdens de 
walvisvaart op volle zee. 
(Het was de tijd van de levertraan. En van levertraan 
werd gezegd dat het gezond was. Dat het niet lekker 
was, maakte niets uit.
Maar levertraan werd helemaal niet gewonnen uit 
walvissen. Maar dat terzijde.)

Dus, dat is ook geen link naar het naambordje.
Wat is het dan?
Misschien gewoon een vergissing?
We zullen het nooit weten. 
De gemeente weet het ook niet.

De Willem Barendszstraat
door Nancy Jongsma

Naambordje in Oss, foto Henny Dekker Het schip De Willem Barendsz, foto wikipedia
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Nieuwe wijkraad Oss-Zuid
Op 31 mei is de nieuwe wijkraad van Oss-Zuid door burgemeester Wobine Buijs officieel geïnstalleerd voor de 
komende vier jaar. 
Op de foto, van links naar rechts: Wobine Buijs (burgemeester), Jacqueline Eeckels, Wilma Matthieu, Jaap Boer, 
Ellen Bloks, Henny Dekker.
Melanie van Erp (wijkcoördinator) en Jacco Peter Hooiveld (aandachtswethouder voor de wijk)
Koos Keen (voorzitter) was deze dag verhinderd.  
Foto: René Nelissen

Wijkraad Oss-Zuid

Veiligheid maken we samen

In de Zuiderpost van dit voorjaar stond een artikel over 
buurpreventie. 
Helaas is daar de naam van de contactpersoon niet meer 
bij gevoegd. 
 
Bij deze: Jaap Boer: wijkraad.osszuid@gmail.com
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Jaap Boer
Sinds februari van dit jaar zijn mijn vrouw, jongste dochter en ik in Oss 
komen wonen. Ik heb mijn jeugd in Brabant doorgebracht en na wat 
verhuizingen woonden wij de laatste 20 jaar in Almere. 
Verhuizen naar Oss was een grote stap maar tot op de dag van 
vandaag hebben we nog geen seconde spijt gehad van deze verhuizing en 
weer terug te zijn in Brabant.

In het voorjaarsnummer van dit blad las ik dat de wijkraad 
Oss-Zuid op zoek was naar nieuwe leden. Ik dacht, waarom zou ik mij niet 
aanmelden? Het leek mij een goede manier om de stad en haar bewoners 
te leren kennen en wellicht een bijdrage te kunnen leveren aan de 
leefbaarheid en veiligheid van de wijk. 

Mijn naam is Jaap Boer, gepensioneerd en speel graag een partijtje golf.
Ik heb mij aangemeld voor de wijkraad en na een kennismakingsgesprek 
met de voorzitter en enkele andere leden besloten lid te worden.

                             Eind mei is wijkraad Oss-Zuid, samen met nog 9 andere wijk- en 
                                                             dorpsraden, officieel benoemd door de burgemeester van Oss. 

De bedoeling is dat ik mij voor de wijk Oss-Zuid ga inzetten om het BuurtPreventieTeam (BPT) op te zetten cq. 
nieuw leven in te blazen. In Almere ben ik ook een aantal jaren actief  geweest in het BPT en hoop deze ervaring 
te kunnen gebruiken voor onze wijk. 

Heeft u, man of  vrouw, ook zin om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van de wijk 
Oss-Zuid?
Meldt u dan aan voor de Wijkraad of  BPT via wijkraad.osszuid@gmail.com

Wilma Matthieu
Dag, graag wil ik me voorstellen als nieuw wijkraadslid van de 
wijkraad Oss-Zuid.

Ik heet Wilma Matthieu, ben 63 jaar jong en in 2014 vanuit Maastricht 
verhuisd naar Oss-Zuid, Kortfoort.
Ik heb in Maastricht als vrijwilligster meegedraaid met het 
Veilig-Buurten-Team.
In Oss ben ik aan de slag gegaan, als vrijwilligster bij De Wellen waar 
ik schilder met ouderen met dementie of  een beperking.

In de Zuiderpost zag ik de oproep om het team van de wijkraad 
Oss-Zuid te versterken.
Het past bij wat ik al eerder heb gedaan. 
En ik wil me met veel plezier, samen met de bewoners, de wijkraad en 
gemeente, inzetten voor Oss-Zuid.

Twee nieuwe wijkraadsleden stellen zich voor

Foto: René Nelissen

Foto: René Nelissen
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Vanuit de Titus Brandsma parochie
door Kees von Harenberg

Pater Titus Brandsma woonde van 1909 tot 1923 in het klooster aan de 
Molenstraat naast de oude Paterskerk. 

Hij heeft in die jaren veel voor de stad Oss betekend. Hij was betrokken bij de oprichting van de Openbare 
Bibliotheek en het huidige Titus Brandsma Lyceum.
De parochie is naar hem genoemd. Sinds de heiligverklaring door paus Franciscus op 15 mei 2022 mogen we 
spreken van Titus, heilige van Oss. Voor dat feest heeft de parochie een mooi kunstwerk laten maken door de 
kunstenaar Katinka Waelbers uit Ravenstein. Iedereen is welkom dit in de kerk te komen zien. (zie foto) 
 
Onze Sint Jozefkerk van de Titus Brandsmaparochie wil met de deuren openstaan naar de wijk.
Juist in de zomermaanden
 
Iedere wijkbewoner is op zondagmiddag 14.30 uur welkom bij HOI = Het Osse Inloophuis.  Er is een gesprek 
met koffie/thee. Daarna wordt er gekaart of  rummikub gespeeld.   

Iedere wijkbewoner is op dinsdagmiddag om 12.30 
uur welkom bij een gezamenlijke lunch. 
Ieder neemt zijn eigen boterhammen mee. Koffie 
en thee worden u aangeboden. Het gaat er gezellig 
aan toe. Er kunnen nog meer mensen bij.

Iedere wijkbewoner is op woensdag om 10.00 uur 
welkom voor een kop koffie. Onze gastvrouwen en 
– heren ontvangen u hartelijk. Het is een gezellige 
ontmoeting.

Op doordeweekse dagen tussen 9.00 – 12.00 uur 
kunt u houdbare levensmiddelen inleveren voor de 
voedselbank. 

Wilt u zomaar eens binnenlopen en een kijkje 
nemen in de kerk of  zomaar eens met iemand 
praten, weet u welkom.
 
 
Pastor Tom Buitendijk,
Pastoraal coördinator Kees von Harenberg.
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Door de suggestie van Stijn van Ons Welzijn is zo het 
initiatief  gestart voor een Speeltuin/Skatepark aan de 
Kastanjelaan. Op MijnBuurtOss kun je ideeën delen 
wat jij zou willen voor jouw wijk en nadat hier een 
groot aantal reacties op is ontvangen werden we 
benaderd door de gemeente om met elkaar in gesprek 
te gaan over dit idee.

Afgelopen woensdag 1 juni hebben wij dan ook een 
ontmoeting gehad met Sam Bressers (gebiedsbeheerder 
Oss-Zuid) om te praten over welke mogelijkheden er 
zijn en welke andere projecten er nog lopen in onze 
wijk. Vanuit de omwonenden van het Zuiderpark zijn 
er ook al contacten geweest met de vraag wat er nu zou 
gebeuren met het speeltoestel en de vervanging 
daarvan. 
Al pratend kwamen wij tot het idee om misschien de 
projecten samen te trekken en in het Zuiderpark een 
grotere speelplek te maken voor diverse 
leeftijdsgroepen.

Uiteraard is dit geen plan wat volgende week al 
uitgevoerd zal kunnen worden en er wordt ook 
duidelijk aangegeven dat draagkracht vanuit de 
bewoners van Oss-Zuid heel belangrijk is om een 
project van de grond te krijgen.

Voor nu is dan ook besloten om het eerst mee te 
nemen op de agenda van de openbare vergadering/
themabijeenkomst van de Wijkraad Oss-Zuid op
19 juli in het Buurtcentrum Kortfoort, 
Floraliastraat 93.
Hierbij zal ook de nieuwe wethouder aanwezig zijn, dus 
een goede kans om te laten zien dat er draagkracht is 
vanuit de bewoners.

Graag zou ik dan ook iedereen die mee wil denken over 
de invulling van dit idee uitnodigen om aan te sluiten op 
de 19e en zo te laten zien dat er inderdaad behoefte is 
aan deze plek. 
Ook jongeren zijn hierbij van harte uitgenodigd, 
bovendien zijn zij degene die gebruik gaan 
maken van deze ruimte en hebben zij vaak de beste 
ideeën.

                            

Alles begint met een idee   
door Kim van Rosmalen

Tijdens een koffiemoment van Ons Welzijn enige tijd geleden kwam het onderwerp ter sprake van het 
afgebrande speeltoestel in het Zuiderpark. 
Wat jammer dat net het enige speeltoestel voor de wat oudere jeugd vernield is, waar kunnen zij nu nog 
terecht? Hierover verder pratend kwamen wij met een aantal personen tot de conclusie dat Oss-Zuid 
best een uitbreiding zou kunnen gebruiken op het gebied van een uitgebreide speeltuin, niet alleen 
gericht op de jongere kinderen, maar ook kijkend naar de oudere jeugd. 

Op de foto: Van links naar rechts: 
Sam Bressers, gebiedsbeheerder, 
Kim van Rosmalen en 
Janneke Steenhuis (initiatiefnemers), 
Melanie van Erp (coördinator 
Oss-Zuid), 
Stijn Borghs (opbouwwerker)

foto: Henny Dekker
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“VOOR iedereen 
MET iedereen”

Op 17 mei jl. was de eerste Themabijeenkomst Ontmoeten in Oss 
Zuid. We hebben met elkaar gesproken wat er staat te gebeuren 
komende jaren in onze wijk. Het was een goede bijeenkomst en 
het visuele verslag van deze bijeenkomst vindt u op de achterkant 
van deze uitnodiging. 

We ONTMOETEN elkaar graag de 19 juli weer! Dan 
stellen we de agenda op voor Oss Zuid met sociale 
voorzieningen en activiteiten waar we SAMEN de 
komende jaren mee aan de slag gaan.

Foto: René Nelissen
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Themabijeenkomst Ontmoeten Oss Zuid
Nu gaan we een stapje verder. Gemeente, Wijkraad Oss Zuid 
& ONS welzijn nodigen u uit om samen verder te praten over 
hoe we activiteiten en voorzieningen in Oss Zuid zouden 
moeten realiseren en wie we daarvoor nodig hebben.

Praat mee  Dinsdag 19 juli om 20.00 u in Buurthuis  
 Kortfoort. Inloop vanaf 19:45
Denk mee  Welke voorzieningen en activiteiten moeten er 
 zijn in de wijk en wie hebben we daarvoor nodig?
Doe mee  Sluit je aan bij een thema-werkgroep! In de  
 werkgroepen gaan professionals en bewoners  
 samen aan de slag.

Iedereen is van harte welkom! Als je vragen hebt, kun je mailen 
naar wijkraad.osszuid@gmail.com. Ben je verhinderd, maar heb 
je wel ideeën? Mail dan ook!

Themabijeenkomst Ontmoeten Oss Zuid
Nu gaan we een stapje verder. Gemeente, Wijkraad Oss Zuid 
& ONS welzijn nodigen u uit om samen verder te praten over 
hoe we activiteiten en voorzieningen in Oss Zuid zouden 
moeten realiseren en wie we daarvoor nodig hebben.
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Buitenspeeldag  8 juni

Een erg natte straatspeeldag dit 
jaar. 

Op woensdagmiddag 8 juni deden de kinderen 
van de Willem-I laan en de kinderen van de 
Beatrixlaan mee met de nationale straatspeeldag. 
Dit jaar was het een wel erg natte bedoening. 
Maar onze helden lieten zich niet door de regen 
wegjagen.

Beatrixlaan
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Buitenspeeldag  8 juni

Willem  II la
an

De foto's van de Willem-I laan zijn gemaakt door Kim van Rosmalen.
De foto’s van de Beatrixlaan zijn ingestuurd door Ellen Bloks.
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Uitbreiding Speeltuin Bremlaan
Een natuurspeeltuin slijt sneller dan een speeltuin met stalen 
onderdelen. Zo was de tipi van wilgentakken vorig jaar geheel 
verdwenen. Buurtbewoners hebben met hulp van
Landschapsbeheer Oss (die hebben de wilgentakken aangeleverd) 
eind maart een nieuwe tipi gebouwd. Zie de foto!

Wijkraad Oss-Zuid wil de natuurspeeltuin op de hoek van de 
Bremlaan en de Willibrordusweg uitbreiden. De bedoeling is dat er 
een speelgedeelte bij komt voor kinderen met een beperking.
Van nature willen alle kinderen lekker spelen, op avontuur gaan en 
de wereld ontdekken. Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen met een 
beperking, kinderen die bijvoorbeeld van een rolstoel afhankelijk zijn.

We zoeken dus naar een uitbreiding van de speeltuin die volledig
rolstoeltoegankelijk is.
Het eerste idee van deze uitbreiding komt van Karin Ramaker.
Wijkraad Oss-Zuid staat positief  tegenover dit initiatief. Ook de 
groep buurtbewoners die bij de huidige speeltuin betrokken is, vindt 
het initiatief  waardevol.
De vraag die onmiddellijk opdoemt is hoe groot wordt de 
uitbreiding, aan welke speciale speeltoestellen moeten we denken en 
is er budget voor te vinden?
Omdat er in Oss weinig voorzieningen zijn voor kinderen met een beperking is een speciale speeltuin een initiatief  
dat een aantrekkende werking heeft voor de hele stad.

Wijkraad Oss-Zuid wil investeren in een dergelijke uitbreiding van de speeltuin en reserveert hiervoor een 
belangrijk deel van haar budget. Ook de gemeente Oss heeft hier wel oren naar en de wijkraad wacht op een 
concrete toezegging van het gemeentebestuur.

Maar een goed opgezette speeltuin met aangepaste voorzieningen kost veel geld. Bij een eerdere oproep om een 
bijdrage beschikbaar te stellen is er al positief  gereageerd en hebben we de eerste euro's voor deze speeltuin 
kunnen reserveren.

Speeltuinen in Oss-Zuid
tekst en foto’s Henny Dekker

In Oss-Zuid zijn verschillende speeltuinen, verspreidt over de wijk. Bekende plekjes zijn de
Asterstraat, de Tulpstraat, de Iepenstraat en de Bremlaan.
Door vandalisme is een leuke speelplek in de Trompstraat (Zuiderpark) verdwenen.

Buitenspeelruimte bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de leefomgeving. Het is daarom belangrijk omwonenden 
(kinderen, jongeren en volwassenen) nauw bij de ontwikkeling van speelruimtebeleid te betrekken.
Speeltuinen in de wijk zijn dus belangrijk. Niet alleen voor de kinderen, om gezond te bewegen, om buiten kunnen 
spelen en om vriendschappen te beginnen en te onderhouden.
Een belangrijke functie is ook dat het buurtbewoners aanzet tot sociale contacten, ouders en grootouders 
ontmoeten elkaar en kunnen bijdragen aan het schoon en veilig houden van de speeltuinen.
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“Speeltuin Trompstraat”  foto: Jacqueline Eekels

Op dit moment kan de wijkraad Oss-Zuid samen 
met de gemeente Oss eindelijk een werkbare
ontwerptekening voor de aanvulling op de 
speeltuin van de Bremlaan presenteren. 
De aanvulling betreft een rolstoelwip, een 
picknicktafel met rolstoelplek (optioneel), een
spreekbuis (om ondergronds met elkaar te kunnen 
communiceren), een insectenhotel, een
boter-kaas-en-eierenpaneel en een hobbel de 
bobbelpad. De totaalkosten van deze aanvulling
lopen op tot bijna € 30.000,-
Zie ook de werktekening hiernaast.

De wijkraad doet een beroep op u:
Met crowdfunding (giften van veel verschillende mensen en groepen) willen we een bedrag van € 30.000,- bij 
elkaar proberen te krijgen om een leuke speeltuin mogelijk te maken!
Wilt u hieraan bijdragen? Elke gift, groot of  klein is welkom.
U kunt uw bijdrage storten op:
Bankrekening  NL 07INGB 0009486203 van de wijkraad Oss-Zuid
op  naam van H.A.J. Bloks
en/of  J.M.H.J. Eekels. Onder vermelding van ‘gift speeltuin’.
Alvast bedankt!

Speeltuin de Trompstraat
In de groene ruimte tussen het parkeerterrein van het Pivotpark en de Zeeheldenbuurt stond een 
speelhuisje met een glijbaan, schommels en klimrekken. Helaas is door onbegrijpelijk vandalisme het 
speelhuisje in brand  gestoken. De omliggende speeltoestellen zijn zo goed als afgeschreven.

Dit betekent dat er op deze plek in het Zuiderpark, bij de Trompstraat, nagedacht moet worden over nieuwe 
speelvoorzieningen. Op pagina 9 leest u hier al meer over.
Wijkraad Oss-Zuid roept bewoners op om mee te denken over deze vernieuwde voorziening. 
Daarvoor kunt u contact opnemen met wijkraad.osszuid@gmail.com of  kom naar de 
themabijeenkomst Ontmoeten in Oss-Zuid op 19 juli. De uitnodiging staat op pagina 10 en 11.

De wijkraad gaat ervan uit dat vanwege de domme pech en het gegeven dat veel speeltoestellen sowieso aan
vervanging toe waren, de financiering van deze speelgelegenheid geen probleem zal opleveren.

In het nieuwe coalitieakkoord staat immers “We kijken naar de rol van wijk- en dorpsraden en passen daarin 
maatwerk toe. Daar waar mogelijk versterken we hen door 
meer financiële ruimte voor initiatieven uit wijk of  dorp. 
Er moeten voldoende veilige speelplekken zijn in de wijk 
of  buurt. Bovendien moet er een variëteit in het aanbod 
zijn. Dat betekent dat er zowel speelvoorzieningen voor 
jonge kinderen moeten zijn, als ontmoetingsplekken voor 
tieners. Jongeren vanaf  tien tot veertien zoeken graag
wat meer uitdagingen dan een schommel en een 
speelhuisje.”

We houden u op de hoogte!!

Bestaande Schommel

Schaal 1:500

Talud 

Bremlaan

W
illibrord

u
sw

eg

Rolstoel wip

Insectenhotel
 door wijkbewoners
 uit te voeren

Hobbel de bobbelpad met stammen

Boter kaas
en eieren spelpaneel

Spreekbuis 
 paneel

Spreekbuis 
 paneel

Bestaande border

Paden van half-
 verharding

Nieuwe border

Wadi -0.50

Picknicktafel
met rostoel plek

Project:   Speeltuin Bremlaan 
Locatie:   Bremlaan Oss
Schaal:    1:50
Versie:    3.0

Vogels avontuurlijk spelen
Hooghemertseweg 2b Gemonde
073-5512143073-5512143
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Natuur in Oss-Zuid
door Henny Dekker

Onze wijk kent veel bijzondere dieren en planten. 
Deze keer gaat het over het gevaarlijkste dier op 
aarde. Dat is niet de gifslang of  de wolf. 
De nietige steekmug wint met voorsprong op de 
lijst met gevaarlijke dieren op aarde.

Hier zijn steekmuggen hooguit irritant, maar wereld-
wijd worden er miljoenen mensen besmet met een door 
steekmuggen verspreide ziekte.

Alleen de vrouwtjes van de mug zijn bloeddorstig. 
De mannetjes zijn onschuldige vegetariërs. 

Mug
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De vrouwtjes hebben bloed nodig voor de 
ontwikkeling van hun eitjes.
Op één bloedmaaltijd kan het vrouwtje in water 
een paar honderd eitjes leggen. 

Muggenlarven hangen met een soort snorkel vlak 
onder het wateroppervlak. Bij verstoring duiken 
ze al kronkelend onder. Muggenlarven worden 
gegeten door vissen en amfibieën. De volwassen 
muggen zijn voedsel voor spinnen, vleermuizen 
en vogels.

Steekmuggen kunnen goed ruiken en middelen 
met DEET (een lagere tot 30 % concentratie is
voldoende!) erin verwart ze.

Een muggenbult ontstaat als reactie op de 
muggensteek. En die kan flink jeuken. De bult
verdwijnt voor het grootste gedeelte binnen een 
paar uur, maar de jeuk kan langer aanhouden.
De ergste jeuk en zwelling piekt 24 tot 36 uur na 
de beet, daarna verdwijnt de jeuk geleidelijk.
Met de jeuk van een muggenbult komt vaak ook 
de neiging om eraan te krabben. 
Niet krabben is makkelijker gezegd dan gedaan.
Door het krabben vererger je de jeuk. Bij het 
openkrabben kunnen infecties ontstaan.

Je kunt een washandje met koud water op de beet 
leggen om de jeuk te verminderen. 
Ook citroensap werkt om de jeuk van de 
muggenbeet te verzachten. 
Er zijn verschillende middelen te krijgen bij de drogist en apotheek. Check wel 
even of  ze geschikt zijn voor baby’s of  (jonge)kinderen.

Een echt ‘grootmoeder weet raad’-trucje is een gekneusd weegbree blad. 
Weegbree is een veel voorkomende plant die vaak groeit in de buurt van brandnetels en bekend staat om zijn 
anti-jeuk werking. 
Knijp het blad fijn in je hand en smeer het sap op de muggenbeet. Het zal de zwelling laten afnemen, de jeuk 
stoppen en is ook geschikt voor de gevoelige en open gekrabde huid.

Smalle weegbree, 
foto Henny Dekker
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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 

Oudervereniging Wittenberg
Weekagenda:
Woensdag
13.00-17.00 uur     Rikken en biljarten voor ouderen 50+
Vrijdag
19.30-23.30 uur     Inloopavond voor ouderen 50+ met o.a. biljarten, rikken, jokeren, sjoelen, diamondpainting

Consumptie tegen kleinere prijzen. De eerste keer kun je gratis binnenlopen. 
Daarna kan men eventueel lid worden van onze vereniging, met tal van activiteiten.
Zoals een kerstdiner, barbeque en als het financieel mogelijk is, jaarlijks een uitstapje.

Voor meer informatie: Marie Hondong, voorzitter, tel.nr.  06-48180983

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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Beste buurtbewoner,
 
De vakantieperiode is in aantocht. Een fijne tijd 
om er even tussenuit te gaan. 
Maar let op: ook inbrekers kijken uit naar deze 
periode; als veel mensen van huis zijn, slaan zij 
hun slag.
 
Woninginbraak is een aangrijpende gebeurtenis voor 
de slachtoffers. Daarom doet de politie er alles aan om 
deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. Samen met 
onder meer gemeenten en woningcorporaties.
En natuurlijk met u!
 
U kunt zelf  inbrekers zo veel mogelijk de pas 
afsnijden:
 
• Doe alsof  u thuis bent.                                        

Ruim het huis niet extra op maar laat bijvoorbeeld 
bekers en borden op het aanrecht en de eettafel 
achter. Zorg dat iemand de post opruimt en dat er 
een auto op de oprit staat. Gebruik tijdschakelaars 
op uw verlichting.

 
• Maak het de inbreker moeilijk.                           

Goed hang- en sluitwerk is belangrijk. Zorg dat u 
altijd alles goed afsluit. Ook als u maar even weg 
bent. Draai de sleutel minimaal één keer om en haal 
de sleutel uit het slot. Laat geen opstapjes zoals 
kliko’s en ladders buiten staan. Plaats buitenlampen, 
bijvoorbeeld met een bewegingssensor: inbrekers 
werken niet graag op een verlichte plek.

 
• Leg waardevolle spullen of  autosleutels uit het zicht 

van voorbijgangers. Plak geen briefje op de deur 
dat u er even niet bent. Hang geen adreslabel aan 
uw sleutel. Verstop geen sleutel buiten uw huis.                                                                        
Deurmatten en bloempotten zijn geen geheime 
plaatsen.

 

• Noteer details en bel!                                                               
Samen zien en horen we meer. Natuurlijk let de 
politie op vreemde en verdachte situaties in uw 
wijk. Zoals u dat natuurlijk ook doet. Hoort of  
ziet u iets ongewoons? Een vreemde auto, een                                     
persoon op de uitkijk of  een andere situatie die 
u niet vertrouwt? Noteer details zoals uiterlijk,                                                                         
kleding, kenteken, merk en kleur, en bel direct de 
politie.           

• Bij spoed of  heterdaad belt u 112 en anders             
0900-8844. Zo maken we samen een vuist tegen 
woninginbraak.

 
Toch ingebroken of  een poging gedaan? 
Doe altijd aangifte.  
De politie kan dan een onderzoek instellen en 
gerichter surveilleren. Met uw aangifte kan een 
aangehouden verdachte mogelijk vervolgd worden. 
U kunt aangifte doen via 
www.politie.nl/aangifte, of  door een afspraak te maken 
via 0900 – 8844.
 
Kijk voor meer informatie op de volgende sites:
Voor tips om uw woning te beveiligen kijk u op 
www.politiekeurmerk.nl/preventietips.
Voor meer preventietips gaat u naar 
www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.
Op www.politie.nl ziet u onder ‘Mijn buurt’ hoeveel 
woninginbraken in uw buurt gepleegd zijn.
 
 
Met vriendelijke 
groet,
 
Uw wijkagent.

Veilig op vakantie
Door uw Wijkagent
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Honderd jaar geleden begon Zwanenberg het slachtafval uit de slachterij nuttig te gebruiken.
Er bestond reeds een vermoeden dat zich in dierlijke organen een aantal medisch nuttige stoffen zouden 
bevinden. 

Saal van Zwanenberg richt in1923 Organon op als dochtermaatschappij van de slachterij. 
Er werd een manier gevonden om uit de alvleesklier van geslachte varkens (later van nuchtere kalveren) het middel 
insuline te extraheren op industriële schaal. Dit eerste product van Organon was een unicum in de wereld.

In 1924 kwam ook het product 'Ovarnon' op de markt, dat gewonnen werd uit eierstokken van paarden. Deze 
bevatten het hormoon oestrogeen dat gebruikt werd voor vruchtbaarheidsverhogende middelen en tegen 
overgangsklachten. Later gebruikte men ook urine van zwangere vrouwen, waaruit de actie 
'Moeders voor Moeders' is voortgekomen.
Een reeks producten werd later ontwikkeld. De anticonceptiepil is hiervan het belangrijkste voorbeeld.

Kortom, de farmaceutische industrie bestaat nu al bijna 100 jaar in Oss-Zuid.

De redactie van de Zuiderpost wil de komende tijd aandacht besteden aan dit honderd jarige jubileum. 
Wij roepen onze lezers op om leuke verhalen, anekdotes en oude foto's met ons te delen.

Dus mocht u nog een leuke herinnering hebben dan nodigen wij u graag uit deze in de Zuiderpost te laten 
plaatsen. Alles is welkom. Wilt u ons uw verhaal vertellen, dan willen wij dit graag voor u opschrijven.

Neem contact op de redactie van de Zuiderpost:  Zuiderpost@gmail.com.
Henny Dekker en Nancy Jongsma

Oproep aan ooggetuigen van de geschiedenis 
van Organon en Diosynth

Foto: Stadsarchief  Oss
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• 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

Weekagenda 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 
herfst  van 2022.
Kopijsluiting: 14 september 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 Buurthuis open
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 
 9.00-12.00 uur schilderclub
13.30-17.00 uur OOZ – biljarten
14.00 uur OOZ – Bingo  (4e donderdag van de   
  maand)
15.30-17.00 uur  Inloopspreekuur Ons Welzijn 
    (info:  www.ons-welzijn.nl)
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
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1717
x

locatie: (hoek 

Industrielaan, Trompstraat).


