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Zomer 2019,   Nummer 216

In dit zomernummer:

• veel groen
• tramlijn door Oss
• voorstelrondjes
• de gevelstenen van het 

Maaslandcollege
• open Joodse huizen, 

huizen van Verzet
• en nog veel meer

TROTS OP OSS-ZUID.
De grote bomen langs de weg.
Na jaren van rustig groeien en alle veranderingen op de Hescheweg en 
de Nieuwe Hescheweg meegemaakt te hebben, moesten nu toch een
aantal bomen het loodje leggen.
Met grote kettingzagen zijn de eerbiedwaardige bomen neergehaald, 
in stukken gezaagd en op een vrachtwagen afgevoerd. Een roemloos 
einde. 
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Redactie.
Als bewoner van Oss-Zuid ben ik natuurlijk supertrots om 
in zo’n groene wijk te mogen wonen. Mooie, grote bomen 
sieren de straten. Als die bomen nou eens 
konden praten...... Helaas, of misschien ook wel beter 
van niet...
Soms wordt er eens eentje ziek en daardoor 
‘waaigevaarlijk’. Afgewaaide takken willen we liever niet 
op ons hoofd, huis, auto of straat. Tja, dan is toch de 
beste oplossing: rooien. Jammer. 

Dit ondankbare werkje mag de gemeente komen doen. 
Op zich natuurlijk geen probleem, maar het zou fijn zijn 
als de gemeente de buurtbewoners van te voren even 
inlicht over het rooien en waarom. Dit neemt een
heleboel onrust weg. Want, we zijn allemaal zuinig en 
trots op die oude, statige stevige bomen, die Oss-Zuid zo 
mooi maken. Nietwaar?
Fijne zomer.
Nancy Jongsma

De mooie grote bomen in Oss-Zuid.
Vervolg van voorpaging: 

Je fietst dagelijks over een fietspad, onder de bomen door. De bomen staan er gewoon, je ziet ze vaak niet eens 
bewust. Maar als er dan ineens een grote boom is omgezaagd, dan valt je dat meteen op. Een grote plaat op de 
bodem waar eerst een boom stond!
Je vraagt je dan natuurlijk eerst af: was dit nu echt nodig?
Omdat er op de Hescheweg en de Nieuwe Hescheweg een paar bomen gekapt zijn, kwamen er vragen van 
bewoners. 
Navraag bij de gemeente gaf opheldering.
Citaat uit een mail van een medewerker van de gemeente:
“Periodiek (meestal eens per 3 jaar) worden de bomen van de gemeente Oss gecontroleerd of deze nog 
veilig zijn en of er maatregelen aan de bomen moeten worden uitgevoerd. Vaak gaat het dan om snoeiwerk. Als 
bomen mankementen vertonen worden deze jaarlijks geïnspecteerd. Dit noemen wij “risico en/of
attentiebomen”. 
Als tijdens deze veiligheidscontrole (VTA) blijkt dat er zichtbare gebreken aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld rotte 
plekken, holten en vaak in combinatie met vruchtlichamen, laten we een “nader onderzoek” uitvoeren.
 
Dit nader onderzoek wordt door gecertificeerde boomcontroleurs uitgevoerd. Een aantal bomen aan de
Nieuwe Hescheweg vertoonden gebreken en zijn nader onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bomen 
er slecht aan toe waren en een gevaar opleverden voor de omgeving. Het advies was, deze bomen te kappen, 
wat inmiddels gebeurd is. 
 
Omdat er meerdere open plekken zijn ontstaan langs de Hescheweg en de Nieuwe Hescheweg, gaan we komend 
najaar hier nieuwe bomen terug planten.”

En nu maar hopen dat de bomen die terug geplant gaan worden enig gewicht zullen hebben.

Ook zijn er inmiddels een aantal bomen langs 
het oorlogsmonument aan de Nieuwe 
Hescheweg op de lijst van bijzondere bomen 
geplaatst.
Bomen die op die lijst worden geplaatst moeten 
gezond zijn en ‘volledig verval mag niet binnen 
10 jaar te verwachten zijn’.

door
Nancy Jongsma
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Een tuin voor en met de buren.
Door Henny Dekker

Niet alle leerlingen vinden even gemakkelijk hun weg. Er zijn 
leerlingen met een leerachterstand en ook leerlingen met 
sociaal emotionele problemen. Deze leerlingen  hebben extra 
begeleiding en zorg nodig om hun eigen plek in deze wereld 
te vinden. 
De locatie van Hub Noord Brabant in Oss biedt deze zorg en 
geeft onderwijs op maat. 

Stefan Koks is praktijkleraar Tuinbouw van deze school in Oss. 
De leerlingen krijgen in kleine groepen les van Stefan. Het programma is heel gevarieerd. 

Tussen de school en het huis van de buurvrouw Lisette van den Brugge lag een ongebruikt veldje. Zoiets 
wordt al snel een rommelhoekje en in het slechtste geval een hondenpoepveldje. 

De tuinbouwgroep van de school heeft samen met de bewoners van de Ruwaardstraat dit veldje 
geadopteerd en de buurvrouw heeft een leuk tuinontwerp gemaakt. De leerlingen  van de tuinbouwgroep 
werken iedere week in deze nieuwe tuin. 
Ook andere buren uit de Ruwaardstraat helpen graag mee. Tijdens de schoolvakanties zorgen de buren 
voor de tuin. Ook hebben ze watertonnen voor de tuinbouwgroep geregeld!

Stefan laat me de kas van de school zien. Daar staan tientallen stekjes in potjes te wachten op een 
volgend plekje onder de zon.
Achter de school is een moestuin met kruiden en groenten. Als ik de rondleiding krijg staan de appelbomen 
in bloei. Ik herken peterselie, rozemarijn en rabarber. De leerlingen zijn druk bezig om de plantvakken te 
vullen met compost. 

Er is een smultuin met aardbeien, bramen, druiven en ander fruit. Als de oogst goed is, wordt het fruit in de 
klas uitgedeeld en kan de hele school meegenieten. De groenten uit de moestuin en de kruiden worden 
gebruikt tijdens de kooklessen! 

De leerlingen gaan een keer per week naar de Maashorst. Leerwerkplek de Maashorst heeft samen met 
Staatsbosbeheer een aantal belangrijke activiteiten voor de tuinbouwgroep van het Hub. Het onderhoud 
van heidevelden en van de paden, berken en dennenbomen verwijderen en vogelkers afzetten. Ze werken 
er met veel plezier. En de leerlingen leren zo spelenderwijs met de natuur omgaan. 

Vanuit de Maashorst nemen ze paaltjes mee van de stammetjes van de eik, die hebben ze zelf hebben 
geschild en op maat gezaagd. En de eikenstammetjes worden dus weer in de buurttuin gebruikt.
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De gebiedsbeheerders van Oss-Zuid.

Als gebiedsbeheerder zijn we samen met onze gebiedsopzichters verantwoordelijk voor het 
dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Je kunt hierbij denken aan het onderhoud 
van wegen, openbaar groen, straatmeubilair, etc. .
Naast de dagelijkse meldingen en verzoeken zijn we betrokken bij allerlei projecten in de wijk zoals 
integrale projecten, nieuwbouwplannen/ontwikkelingen en burgerinitiatieven. 

Initiatieven vanuit de buurt
Wij vinden het belangrijk dat bewoners zelf meedenken over wat zij belangrijk vinden in hun straat of wijk om 
de leefbaarheid te verbeteren. Heeft u een leuk idee, wat de leefbaarheid in uw straat of wijk ten goede komt, 
dan horen wij dat graag. 
Belangrijk hierbij is wel dat het idee draagvlak heeft in de straat of wijk. Enthousiast geworden, kijk dan op de 
website van de gemeente Oss, https://www.oss.nl en ga vervolgens naar ‘Bewoners beheren buurt’. 
Hier staat precies hoe u een project kan aanmelden en waar u aan moet voldoen. 
Samen met u gaan we dan kijken hoe we aan dit idee invulling kunnen geven om uiteindelijk tot uitvoering te 
komen. Hierdoor kunt u samen met ons zorgen voor een betere leefomgeving.

Een melding doen
Wilt u een melding maken van omhoog gedrukte bestrating, een scheefstaande paal, overlast van openbaar 
groen of parkeerproblemen. Dit kunt u doen via de website van de gemeente Oss,
https://www.oss.nl/ en ga vervolgens naar ‘maak een melding’.

Een andere gemakkelijke manier om met uw telefoon een melding te maken is met de Buiten Beter App. 
Deze is gratis te installeren op uw telefoon. 

Heeft u een vraag dan kunt u natuurlijk ook telefonisch contact 
opnemen.        

Bert Jansen & Quintin Michielsen    
tel.  gemeente Oss:     140412                                                  

Bert Jansen (l) en Quintin Michielsen (r)
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Tramlijn door Oss,  De Goede Moordenaar

Tussen Oss en Veghel heeft een ijzeren spoorweg met een 
stoomtram gelopen. Een enkeltje Oss-Heesch kostte 15 cent.
Zo'n 85 geleden, op 7 oktober 1933, om 9 uur 's-avonds, vertrok 
de laatste passagiersrit vanaf de Molenstraat (ongeveer op de 
plek tegenover de Floraliastraat), rechtsom langs de toenmalige 
Marechaussee kazerne, bij het kruisbeeld links over de 
Hescheweg richting Heesch en dan verder naar Nistelrode en 
Uden.
Om kwart over tien kwam de tram in Veghel aan. 
Na 15 november 1935 was het ook gebeurd met het 
goederenvervoer per stoomtram. 
Met het opheffen van de tramlijn stonden 33 man, in dienst van 
het trambedrijf, op straat.

Het eerste traject begon in maart 1883 tussen Den Bosch en 
Veghel en verder door naar Gemert en Helmond. Deze lijndienst 
was van de Stoomweg-Maatschappij 's-Bosch – Helmond. 
De Belgische compagnie des Chemins de Fer Provinciaux 
Neérlandais opende de lijn van Veghel naar Oss in 1885.  De 
CFPN bezat vier locomotieven,  acht rijtuigen en negen 
goederenwagons.
In 1899 ging de tramlijn en rijdend materieel van de Belgische 
eigenaar, over naar de Stoomweg-Maatschappij 's-Bosch – Hemond. 

De tram had de bijnaam “De Goede Moordenaar”. Goed, omdat het een groot deel van Oost-Brabant 
ontsloot in een tijd van paard en wagen, moordenaar omdat er met regelmaat ongelukken waren, soms ook 
met dodelijke afloop. 
De stoomtram was een nieuwerwets fenomeen bij een bevolking die slechts het ritme van paarden en 
voetgangers gewend was. De eerste slachtoffers vielen in Veghel, twee maanden na opening van de tramlijn. 
Er zouden er meer volgen...

Er doen ook andere verhalen de ronde. 
De jeugd zou een wagon gebruikt hebben om in te voetballen. De conducteur moest regelmatig ingrijpen! 
Hij pakte de bal af en gaf de kwajongens een draai om de oren. Heel gewoon in die tijd. 
Ook heeft een groep jongeren, na het bezoek aan de kermis, een wagon afgekoppeld van een nog rijdende 
tram. Mopperen over de jeugd van tegenwoordig is blijkbaar van alle tijden.

Vanaf eind jaren '20 werd de concurrentie van autobussen steeds sterker. De trams verdwenen en de BBA 
nam het streekvervoer met bussen over. In 1937 werd 350 km rails opgebroken en als oud ijzer verkocht aan 
Duitsland. Daar konden ze dat spul wel gebruiken als grondstof voor de oorlogsindustrie.

Het Boerenbondmuseum in Veghel heeft in 2010 een replica van de tram (een locomotief en een rijtuig) laten 
maken. Deze tram heeft luchtbanden en rijdt op zonne-energie. 

door Henny Dekker

Op bladzijde 1staat een advertentie voor de tram. 

de stoomlocomotief, Oss 13
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De tekst op de reclamekaart: 
Driek, ge lôpt vôrt ellendig, Mar met den trem gaoget hendig. En vûr 'n klein bietje, witte! Kunder 'n heel eind 
inzitte! 
Reclamefolder uit het archief van het Boerenbondmuseum Gemert

SAMEN GEZELLIG OP PAD
Duofiets Oss-Zuid

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. 
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. 
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Het Maaslandcollege: 
een pareltje aan de Vianenstraat

In september 1955 verhuisde Middelbare Meisjes 
School Regina Mundi  (“Koningin van de Wereld”) 
vanuit noodlokalen aan de Driek van Erpstraat, aan 
de andere kant van de spoorlijn, naar een 
gloednieuw gebouw aan de Vianenstraat. 

Het Maaslandcollege is gebouwd in de 
“traditionalistische wederopbouwstijl”. Centraal in het 
gebouw is de grote hal. De ingang, lokalen en gan-
gen komen hier op uit. Aan de noordzijde, richting de 
spoorlijn, zijn grote vensters. 
Het daglicht valt er vrijwel ongestoord binnen en de 
opvallende zwart-wit geblokte vloer geeft de grote 
hal een schitterende ruimtelijk aanzien. Mocht u in 
de buurt zijn en de school is open: u bent van harte 
welkom om deze mooie hal te bewonderen!

Op 8 september 1955, het feest van Maria 
Geboorte, werd het gebouw in gebruik genomen. 
Plechtig ingezegend door de bisschop van
's-Hertogenbosch, Mgr. Mutsaers. 
In het Dagblad voor Oss en omstreken werd op 
vrijdag 9 september uitgebreid verslag gedaan van 
de opening. Daar wordt ook het volgende genoemd:

“Op de binnenplaats van het gebouw heeft 
beeldhouwer Van de Burgt een beeldengroep 
geplaatst van twee meisjes die elkaar wat in het oor 
fluisteren. (…..) Beeldhouwer Geurtjens heeft een 
ontwerp van vier taferelen, in de voormuur te 
plaatsen, ter bezichtiging gesteld.”

Veel van de in opdracht gemaakte beelden van Frans 
van de Burgt (1915 – 1985) staan in Noord-Brabant 
bij scholen, verzorgingshuizen en kerken. 
Van de Burgt heeft ook het 
Oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg
gemaakt (onthuld op 4 mei 1960). 

Opvallend is dat Frans van de Burgt meerdere 
beelden heeft gemaakt die enigszins op elkaar lijken 
Zo staat in Boxtel de beeldengroep Fluisterende 
kinderen (1975) op het schoolplein van basisschool 
De Vorsenpoel. En in Ravenstein staat het beeld 
Meisje met boek van Frans.

Het beeld van de twee kinderen stond op de 
binnenplaats van de school en is later verhuisd naar 
de ruimte voor de hoofdingang van de school. Voor 
de eerste wervingsfolder van het Maaslandcollege 
heeft docent Nederlands Jan Lemmens zich in 1987 
laten inspireren door het beeld.

Met een spannend “Pssst, ik heb je iets te 
vertellen…” vormde het beeld de start van een 
verhaal over de school, haar bewoners en haar 
bijzondere cultuur. Sinds jaar en dag is het beeld 
gezichtsbepalend en heeft vele malen op publicaties 
van de school (onder andere het jubileumboek in 
1997 en diverse schoolgidsen) gestaan.

BOZ
Bijzondere Objecten in Zuid.
Van de drie schemerlampen op het dak van kantoorboekhandel DeRijks tot de graffiti in het tunneltje bij 
Vorstengrafdonk, Oss Zuid heeft vele bijzondere objecten. 
In de vorige Zuiderpost lieten we u al onder meer de Kikker, de vuisten van Zevenbergen en het herden-
kingsmonument uit Oss Zuid zien.
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Vervolg BOZ, Maaslandcollege.

De tableaus op de gevel.
De bijzondere taferelen (tableaus) op de gevel aan de rechterzijde van de hoofdingang zijn van de hand 
van beeldhouwer Leo Geurtjens (1924).

Geurtjens heeft in Noord-Brabant en Limburg diverse beelden en (gevel-)reliëfs gemaakt. Zo is het beeld 
van Zoete lieve Gerritje aan de Lepelstraat in ’s- Hertogenbosch van de hand van Geurtjens.

Marcel Bouwman (docent Nederlands) heeft de volgende beschrijving gemaakt van de taferelen:
Wie zijn ogen losscheurt van zijn mobiele telefoontje en omhoog kijkt naar de rechterzijde van de gevel, 
ziet het menselijk bestaan in vier fases, strak gestileerd uitgebeiteld in steen. 

De peuter, die niet kan wachten tot hij van zijn 
hobbelpaardje af mag, nieuwsgierig als hij is naar 
de grote wereld, die straks voor hem opengaat. 
Hij houdt zich ook niet vast, maar wil begerig, 
met open handen al die verrassingen, die gaan 
komen, omvatten.

De bewoner van onze school: de leerling. Ziet 
u de stapel kennis, die op zijn bank op hem ligt 
te wachten? En ziet u, hoe zijn mondhoeken 
verveeld naar beneden wijzen? Onderwijs als 
ondraaglijke last, het hoofd moet ondersteund 
worden, dat kan al die wetenschap niet 
dragen...! Hij is als de ficus elastica robusta, de 
rubberboom, naast hem: hij groeit wel, maar het 
duurt zo lang...

Betere tijden wachten de arme, gekwelde puber, 
als-ie groter is. Als hij een partner gevonden 
heeft, met wie hij een gezin gaat stichten en de 
school, waar hij toen zo’n zwaar hoofd in had, 
van nieuwe leerlingen gaat voorzien. Met zijn 
handje reikt de kleine naar zijn vader; nu heeft 
hij die nog nodig, die is nog de held van zijn 
kleine heelal. Dat gaat voorbij, heeft Annie M.G. 
Schmidt ons geleerd...
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Een fantastische wereld

Wat weet ik nu van geografie
Weet ook niks van biologie

Weet niet veel uit een geschiedenisboek
Mijn franse woordjes zijn al lang weer zoek

Maar ik weet wel dat ik jou leuk vind
En ik weet dat als jij mij bemint 

Wat een fantastische wereld dit zou zijn 

Een plus een is twee, dat weet ik goed
En bij jou zijn maakt de wereld zoet

Wat een fantastische wereld dit zou zijn.

Vrij vertaald naar Wonderful world van Sam Cooke

De winter van het bestaan. Wat rest, is de 
schommelstoel en de kat om te aaien, want 
wie moet je anders knuffelen? De kinderen 
zijn het huis uit, druk bezig met hun carrière 
en de echtgenoot is, zoals het goede echtge-
noten betaamt, eerder gegaan. Op het tafeltje 
bloemen, zelf gekocht. Zonnebloemen, dat 
wel, want in zo’n schommelstoel kun je heerlijk 
dromen van zonniger tijden...

Zo’n middelbare school, da’s toch eigenlijk net het leven...

De gevel van de school mag niet worden veranderd. Zodoende kunnen de wijk en Oss de komende 
decennia blijven genieten van deze kunstwerken.

Geert Arts
docent geschiedenis en global perspectives, 
Maaslandcollege Oss.
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Nieuwe gezichten in Oss-Zuid
Hallo, mogen wij ons even voorstellen?

Sinds korte tijd zijn er namens Brabant Wonen twee nieuwe gezichten te zien in de wijk. Per 1 januari is 
Jes Kleussjen de nieuwe wijkbeheerder en sinds oktober van 2018 is Jacky Relouw gestart als 
woonconsulent wijken.

Jes (35) is opgegroeid in Oss, maar woont inmiddels samen met haar man en twee kinderen in het mooie 
Lithoijen. Voorheen werkte ze bij defensie als genist (militair bij de genie,red)  Voor Jacky (27) was Oss nog 
nieuw. Hij woont in het Limburgse dorpje Kronenberg samen met zijn vriendin. Voorheen werkte hij bij een 
Limburgse 
welzijnsorganisatie als opbouwwerker.  

Twee nieuwe gezichten, maar wie kom je nu waar tegen? 
Een wijkbeheerder is het eerste aanspreekpunt voor u als huurder. Heeft u vragen over samenwonen met 
uw buren, overlast of goede ideeën om uw buurt gezelliger te maken? Neem dan contact op met de 
wijkbeheerder. Jes kent de wijk en denkt daarom graag met u mee!
De woonconsulent ondersteunt huurders bij wijkoverstijgende zaken. Denk aan bijvoorbeeld 
leefbaarheidsinitiatieven in de wijk. Wilt u zich dus graag inzetten voor de wijk? De woonconsulent helpt u 
op weg. Daarnaast zal de woonconsulent contact hebben met partners om linken te leggen tussen 
BrabantWonen en andere partijen.   

Op de eerste plaats zijn Jes en Jacky er voor de huurders van BrabantWonen, maar ook zij zullen zeker 
hun steentje bijdrage aan initiatieven in de wijk. Ook zij willen samenwerken aan een leefbaar Oss-Zuid! 
Met partnerorganisaties, maar vooral ook samen met de huurders. 

Wilt u verder kennismaken met hen? Mail of bel dan. 
Dit kan naar: j.kluessjen@brabantwonen.nl /088- 281 60 86 of 
j.relouw@brabantwonen.nl / 088-281 61 06. 

Jacky Relouw Jes Kleussjen
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Voor het eerst dit jaar werd er in Oss op 4 mei 
deelgenomen aan Open Joodse Huizen – Huizen 
van Verzet.
Een herdenkingsprogramma waarin verhalen 
werden gedeeld van de Joodse families, die 
leefden en werkten in Oss en waarvan 263 
personen na de oorlog niet terugkeerden. De vele 
struikelstenen die in de straten liggen, getuigen 
daarvan. 

In Oss Zuid woonden in de Floraliastraat, 
Ridderstraat en aan de Hescheweg ook Joodse 
gezinnen. Een aantal van deze huizen werd door 
de huidige bewoners opengesteld voor publiek. Met 
foto’s, anekdotes en herinneringen, o.a. verteld door 
nabestaanden, kregen deze mensen van weleer een 
gezicht en gingen zij weer leven. Stil werd ik van 
deze verhalen.

Ook Pim van Os en Miel Andriesen leefden in een 
van deze huizen. Zij overleefden de oorlog door 
onder te duiken. Kleine jongens waren zij nog maar. 
Zij vertelden over deze onderduikperiode. Pim moest 
zich verstoppen in de kelder en muisstil zijn als er 
iemand kwam. Het gebeurde een keer dat hij zo lang 
in de kelder moest blijven zitten, dat hij niet langer 
zijn plas kon ophouden en dat hij in zijn broek deed. 
Toen hij dan eindelijk weer uit de kelder mocht, was 
hij vooral bang dat hij hiervoor op zijn kop zou krij-
gen. En die keer dat hij door de brievenbus naar 
buiten had staan gluren… 

Niemand mocht immers we-
ten dat hij daar was, dus dat 
was verboden. 

Ook Miel had zijn verhaal en 
hij vertelde over de 
impact die de 
onderduikperiode op zijn 
leven heeft gehad. 
Hij was tijdens deze 
periode deel gaan
uitmaken van het gezin waar hij verbleef; dat was als 
familie voor hem. 
Het was voor hem heel moeilijk dat hij na de oorlog 
weer terugging naar zijn echte familie. Zijn ouders 
waren er niet meer en zijn oom en tante waren 
vreemden voor hem. Hij had het gevoel weg te zijn 
gegeven, te worden verkocht. Nu heeft hij begrip 
voor de situatie van zijn Joodse familie, die het 
belangrijk vond dat hij werd opgevoed volgens de 
joodse gebruiken en het is ook allemaal goed 
gekomen met hem, maar het was een lange weg. 
Miel heeft nog steeds contact met zijn 
onderduikfamilie, dat geeft wel aan hoe belangrijk 
deze voor hem was en is.

Er was veel belangstelling voor de verhalen van deze 
Joodse families. Jong en oud kwamen luisteren en 
dat is goed, want het verhaal van deze mensen mag 
nooit worden vergeten en moet blijven verteld.

Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet in Oss
door Jolanda van Turnhout
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Als u wordt ontslagen of als uw arbeidscontract binnenkort eindigt, kan dit vervelende situaties 
oproepen met veel juridische vragen. Één daarvan is of u eventueel recht heeft op een financiële 
vergoeding. Dit heet een transitievergoeding. U kunt deze ‘ontslagvergoeding’ bijvoorbeeld gebruiken 
voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Om in aanmerking te komen 
voor deze vergoeding, dient er aan twee basisvoorwaarden te zijn voldaan.

De eerste voorwaarde is dat u minimaal twee jaar in dienst bent geweest bij uw huidige werkgever. 
De tweede voorwaarde is dat het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten bij uw 
werkgever ligt. Het is mogelijk dat u wel voldoet aan de genoemde basisvoorwaarden, maar alsnog geen recht 
heeft op een transitievergoeding. Een voorbeeld hiervan is wanneer u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of 
wanneer u bent ontslagen omdat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. 

Indien u wel in aanmerking komt voor een vergoeding, is de hoogte hiervan mede afhankelijk van uw salaris, 
het aantal jaren dat u in dienst bent geweest en andere factoren (type arbeidscontract en bedrijf). 
Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt algemeen het volgende. De eerste tien dienstjaren bouwt u 
een transitievergoeding op ter grootte van 1/3 van uw bruto maandsalaris per jaar. Over de daaropvolgende 
dienstjaren geldt een opbouw van 1/2 bruto maandsalaris per jaar. 

De transitievergoeding is per 1 januari  2019 gemaximeerd tot een bedrag van €81.000,- bruto. Als u op 
jaarbasis meer dan dit bedrag verdient, dan geldt voor u een maximum van een jaarsalaris. 

Echter, u hoeft niet altijd genoegen te nemen met de aangeboden 
vergoeding door uw werkgever. Wij raden u daarom aan om dit te 
laten controleren door een juridisch adviseur. De medewerkers van 
Stichting Rechtswinkel Oss helpen u hier graag bij. 

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u 
andere juridische vragen, komt u dan gerust langs op een van 
onze inloopspreekuren. 
De actuele openingstijden vindt u op onze website 
www.rechtswinkeloss.nl. 
Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de 
hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Dilara Okumus. 
Dilara is student Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit.

Help ontslagen! Heb ik recht op een vergoeding?
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De straatspeeldag dreigde in 
het water te vallen, maar de 

bewoners van de Beatrixlaan, 
de Willem-I Laan en de 

Tulpstraat lieten zich niet 
ontmoedigen!

Straatspeeldag 
12 juni 2019
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Tussen Oss en Heesch staat veel Grijskruid. 
Het plantje bloeit van juni tot in september met 
sneeuwwitte bloemen op een lange stengel. De 
hele plant lijkt grijs door kleine grijze haartjes op de 
bladeren en de stengel. De plant moet zich ieder 
jaar weer opnieuw uitzaaien om te overleven. Het 
is zeldzaam in Nederland, maar kan zich in onze 
streek goed stand houden. 

Grijskruid komt niet oorspronkelijk in Nederland 
voor. 
Vanaf het midden van de 19de eeuw zorgden de uit-
vinding van de stoomboot en de stoomtrein, de op-
komst van de spoorwegen dwars door Europa voor 
veel graanimporten uit Amerika en uit Oost Europa. 
Met al dat graan kwamen ook de zaadjes van 
akkeronkruid uit Noord Amerika en uit Oost Europa 
naar Nederland.

Zodra het kaf bij de molens werd gescheiden, 
kwamen de onkruidzaden vrij en werden op de 
molenbelt gestort. Grijskruid valt door de prachtige 
bloemen op en werd al snel 

“Molenbloem genoemd. Grijskruid is inheems in de 
steppegebieden van Hongarije, Oekraïne en 
Rusland. Omdat het plantje nu al bijna twee 
eeuwen in Nederland voorkomt, is het ingeburgerd.

Grijskruid wist daarna als vrij zeldzame plant te 
overleven in de bermen. De kruiden en grassen in 
bermen zorgen voor meer biodiversiteit langs de 
wegen. Het trekt meer soorten insecten en vlinders 
aan dan wanneer er alleen gras zou groeien. En 
dat is belangrijk omdat bijvoorbeeld veel bijen- en 
vlindersoorten zijn verdwenen of dreigen uit te 
sterven door de aantasting van hun leefgebied.

In Oost Brabant en Noord Limburg is Grijskruid 
minder zeldzaam. Hier hebben de zanderige
bermen blijkbaar een vergelijkbaar microklimaat als 
de steppen van Oekraïne. 
De insectenwereld profiteert ervan. Grijskruid is een 
prima waardplant voor wilde bijen. Op de foto met 
de Koolzwarte Zandbij.

Grijskruid

Onze wijk heeft bijzondere natuurparel-
tjes. In de wijkkrant nemen we u mee op 
zoek naar bijzondere planten en dieren 
in Oss zuid. Deze keer gaat het over het 
Grijskruid in de berm van de nieuwe 
Hescheweg.

door Henny Dekker
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Het was in 2014 dat de besturen van KBO Kortfoort en 
Sint Josef  (in 2017 samengevoegd tot KBO het 
Zuiderlicht)  besloten om hun leden een gezamenlijke 
Paas brunch aan te bieden. 

52 leden hebben van dit aanbod dit jaar gebruik 
gemaakt.

In het verenigingslokaal van het Zuidergebouw,  
waren door het bestuur, m.n. door onze creatieve 
Mieke en onze vrijwilligers Jeanne en Anja, de  tafels 
op hun Paasbest gedekt om de leden te verwelkomen 
en te verwennen.

Om 11:30 uur, na een welkomstwoord van Ton en 
Maria, werd de brunch geopend met een heerlijk warm 
ragouts saucijsje. 
Hierna was men in gelegenheid om zelf een keuze 
te maken uit het uitgestalde aanbod van een eitje, 
broodjes, brood, kaas, vleeswaren, zoetigheid, melk en 
sinaasappelsap. 
Ook aan koffie en thee was geen gebrek. 

Met een fruitcocktail werd de brunch beëindigd.

Na de traditionele loterij, waarbij leuke prijsjes te 
winnen waren, ging men rond 13:30 uur, huiswaarts 
om het  Pasen in huiselijke kring verder  te vieren.

Paasbrunch KBO het Zuiderlicht 
22 april 2019. 
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Zuid aan Zee zoekt standhouders voor rommelmarkt

Ook dit jaar organiseren Wijkraad en Wijkstichting Oss-Zuid, met medewerking van Brabant Wonen en 
Ons Welzijn, alweer de 9de editie van het evenement Zuid aan Zee. Dit jaar niet net voor de 

school/zomervakantie maar net ná de zomervakantie en wel op 

Zondag 25 augustus 2019 van 10.00 – 16.00 uur. 
Locatie: hoek Willibrordusweg/Bremlaan.

Het is een evenement voor Jong en Oud , Groot en Klein. 
Naast diverse (kinder-)attracties, muziek, terras is er ook weer een rommelmarkt. De organisatie van

 Zuid aan Zee zoekt hiervoor standhouders. Een kraam huren kost twintig euro. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij Jacqueline Eekels, e-mailadres is: jacqueline.eekels@gmail.com. 

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

Ook zoekt de werkgroep vrijwilligers voor het evenement

Wilt u helpen met de 
op- en afbouw van het evenement, na afloop schoonmaken van het terrein, koffie schenken en andere 

hand- en spandiensten, dan kunt u zich aanmelden bij:

Steef de Graauw – telefoonnummer 06 – 54 70 72 85 of
Jacqueline Eekels – telefoonnummer 06 – 22 33 55 29.

Zuid aan Zee Zoekt

standhouders en vrijwilligers

                                           30 minutes workout          

     Speciaal voor Vrouwen  
 

Kom langs voor een gratis proefles 
 

Trudy van der Graaff 
Sport- en Voedingsadvies 

EMMALAAN 38 Oss 
 

Telefoon  0415-795340 of 06-55363998 

Email: trudyvandergraaff@gmail.com             www.hartforher.nl 

0412-795340 of 06-55363998
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INSCHRIJVEN KINDERVAKANTIEWERK OSS-ZUID

Ook dit jaar organiseert Stg. KinderVakantieWerk Oss-Zuid weer een kindervakantieweek voor 
kinderen van 5 tot en met 11 jaar op het terrein van 

Scouting Titus Brandsma aan de industrielaan te Oss (naast voetbalclub CITO)

Met de kinderen uit je groep ga je een hut timmeren, spelletjes doen, knutselen en natuurlijk nog veel 
meer.

De KinderVakantieWeek wordt gehouden van dinsdag 6 augustus t/m vrijdag 9 augustus 2019 
en is voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar.

Dinsdag 25 juni is er van 19.00 uur tot 21.00 uur de gelegenheid om in te schrijven 
bij de unit aan de kloosterstraat 11 in Oss-Zuid.

De kosten bedragen € 15,00 per kind bij contante betaling en € 15,50 per kind 
bij pinbetaling.

Tevens zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers vanaf 18 jaar!

Meer info of aanmelden vrijwilligers:

Ferry Vullings
06-20010645

Kindervakantiewerk Oss-Zuid

KVW Oss-Zuid op zoek naar vrijwilligers.
 

Ook dit jaar organiseert Stg. KinderVakantieWerk Oss-Zuid weer een kindervakantieweek voor kinderen van 
5 tot en met 11 jaar.

 
Om deze week te organiseren zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers vanaf 15 jaar!

 
Met de kinderen uit je groep ga je een hut timmeren, spelletjes doen, knutselen en natuurlijk nog veel meer.

Nieuwsgierig geworden?
 

De KinderVakantieWeek wordt gehouden van dinsdag 6 augustus t/m vrijdag 9 augustus 2019 
en is voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar.

 
KinderVakantieWerk Oss-Zuid wordt gehouden op het scoutingterrein aan de industrielaan te Oss 

(naast voetbalclub CITO)
 

We horen graag van je,
Bestuur van KVW  Oss-Zuid 

Ferry Vullings
06-20010645
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Gym op maat!
 Zuidergebouw

 Elke maandag 10.30 uur

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

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

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

De deelnamekosten bedragen € 40,00 per half jaar.

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

Weekkalender KBO het Zuider-
licht
 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 tele-
foon kunt u contact opnemen met: Rob-
bert van de Weerdhof, tel: 646469
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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  
  (3e 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
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Wijkraad Oss-Zuid
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