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* Oss-Zuid en de bevrijding
* Leerlooierij in Oss-Zuid
* Kindervakantie week 
* Zuid aan Zee 
* Roti en andere lekkernijen in de food-ruck
en nog veel meer.

In de 
Molenstraat, bij 
de St. Jozefkerk 
("Paterskerk) van 
de paters 
Carmelieten, 
staan de tanks 
van het 
1ste Bataljon 
Coldstream 
Guards klaar 
voor vertrek. 
Op de tanks 
bevinden zich 
manschappen 
van de 
2e Compagnie, 
5e Bataljon 
Coldstream 
Guards.

dat: 3-9-1944
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Redactie.
Dit jaar herdenken we in Nederland 75 jaar bevrijding. Hier willen we in de Zuiderpost ook bij stil staan en 
dan vooral over wat er gebeurt is in Oss-Zuid. In samenwerking met het Stadsarchief hebben we een 
aantal mooie foto’s kunnen plaatsen. Heel bijzonder is ook het interview met Jo van Vught, een inwoner 
van Oss-Zuid die de oorlog bewust heeft meegemaakt.
Hoe meer ik me verdiep in de historie van Oss en dan vooral Oss-Zuid, hoe leuker het allemaal wordt om 
hier te wonen.
Wist u dat er op de Hescheweg ooit een Wielerbaan heeft gestaan?
Weet u nog van andere bijzondere zaken die er in Oss-Zuid waren maar nu allang verdwenen zijn?
Heel erg graag zouden we hier op de redactie daar meer over horen en er dan natuurlijk aandacht aan 
schenken in ons wijkblad.  In deze editie staat al een artikel over de leerlooierij die Oss ooit rijk was. Het 
gebouw staat er gelukkig nog, nu nog een mooie bestemming.

Mocht u iets weten over wielerbanen, winkels of bedrijven die in Oss-Zuid gevestigd waren en inmiddels 
verdwenen zijn dan zouden we het superfijn vinden als u contact op wilt nemen met Ellen, 
tel: 06-54226327. 
Dan kunnen we samen een stukje geschiedenis doen herleven.

Namens de redactie, Nancy Jongsma
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Aan het woord is Jo van Vugt, die als achtjarig
jongetje de bevrijding van Oss heeft
meegemaakt. Jo is een natuurtalent, verteller uit 
eigen geheugen. Hij kan zo als ooggetuige een 
geschiedenisles op de middelbare school vullen.

Jo vertelt:
September 1944 was een bijzondere maand. 
Eind augustus werd Parijs bevrijd, op 
4 september kwam de haven van Antwerpen 
ongeschonden in handen van het Britse leger.
De snelle opmars zorgde voor veel paniek en 
geruchten bij de bezetter. 
Op 5 september 1944 is de echte dolle dinsdag.

Bewoners van Oss werden in de middag van 
zondag 17 september verrast door een 
onvoorstelbareluchtvloot, onderweg van 
Engeland naar de geallieerde landingsplaatsen. 
Market Garden was begonnen. De bevolking van 
Oss is opgetogen, de bevrijding is in aantocht.

Geallieerde piloten in Oss.
Op dinsdag 19 september wisten de Britse 
grondtroepen Grave te bereiken, en reden door tot 
Nijmegen. Een indrukwekkende colonne van tanks 
en vrachtwagens reed over de weg Son, Veghel, 
Uden, Reek en verder. De corridor. 
Het drukke verkeer liep vast.
Bewoners uit de omgeving gingen naar dit 
schouwspel kijken. Bij de Kleine Elft (Reek) vertelde 
een politieman uit Oss dat er op het station van Oss 
enkele geallieerde piloten werden vastgehouden om 
naar Duitsland te worden afgevoerd. In een poging 
om deze piloten te redden, besloot een Engelse 
commandant een strijdmacht van twee tanks en 
een vrachtwagen met soldaten naar Oss te sturen. 
Na een kort gevecht gaven de Duitsers zich bij de 
Visserskerk over. Later waren er gevechten bij het 
station.

Na de bevrijding.
Oss leek bevrijd, de bevolking vierde feest en hingen 
de vlag uit. Maar de Engelsen vertrokken weer uit 
Oss en de volgende dag kwamen de Duitsers weer 
terug. 
De vleesvoorraden van de slachterijen in Oss 
(Zwanenberg en de Hartog) zijn in oorlogstijd een 
strategisch bezit. 

De Duitsers weten vier vrachtwagen vol te laden met 
vlees en vertrekken weer. 
De Engelsen besluiten later die dag hun positie in 
Oss te versterken en tegen de avond zijn er 
7 Engelse tanks in de stad.

Op donderdag 21 september komen de geallieerden 
vlees halen in Oss. 
De Engelse verdediging wordt verder versterkt. Oss 
is nu onderdeel van de smalle corridor tussen
Eindhoven en Nijmegen. 
Bij Mariaheide tussen Uden en Veghel wordt de 
corridor op vrijdag 22 september enige tijd 
doorsneden. Op dezelfde vrijdag wordt een Duitse 
overval op de Philipsfabriek in Oss geblokkeerd en 
het gebied waar zij vandaan kwamen werd hevig 
onder vuur genomen.

In de kelder.
Jo van Vugt “Wij zaten toen doodsbang met de hele 
familie in een keldertje in de boerderij van mijn oma.” 
Hij herinnert zich dat de omgeving helemaal
platgeschoten was, maar dat de boerderij 
ongeschonden uit de beschieting was gekomen. 
“Mijn grootmoeder was beslist geen bange vrouw. 
Op een ochtend keek ik over het veld en zag dat 
twee Duitse soldaten werden opgejaagd door een 
Engels jachtvliegtuig. Eenmaal binnen gaf oma de 
twee jonge mannen een beker met vers gepompt 
water. Hun handen trilden zo erg, dat ze hun beker 
niet eens konden vasthouden”. 

“Pas na de bevrijding begon in Oss de oorlog!”
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Angstige uren.
Op maandagavond 25 september probeert een 
grote groep Duitsers Oss-Zuid binnen te trekken. 

De bewoners beleven angstige uren.
Om de hoek bij het kruisbeeld van de Hescheweg, 
kwam de Duitse groep binnen het schootsveld 
van de Engelsen, die stellingen in het Mgr. Van de 
Boerpark hadden ingenomen. De groep komt tot 
stilstand, maar een aantal Duitsers gaat via de 
achterkant van de huizen tussen de Hescheweg en 
de Beatrixlaan naar de Oude Molenweg. 
Ook zij worden tegengehouden. 

De Duitsers steken een twintigtal huizen in de
Hescheweg in brand en ook door het geschut van 
de Engelsen worden er huizen vernield. 
De bewoners van de boerderij de Hazenakker 
worden gesommeerd om de boerderij te verlaten, 
daarna wordt deze door de Duitsers in brand 
gestoken. Bewoners van de Kortfoort vluchtten 
massaal naar veilige plekken, waaronder het 
klooster van de Karmelieten.

De Duitsers worden maandagavond teruggeslagen, 
de volgende dag is men bang dat ze weer terug 
komen. De week erop zijn er zware gevechten bij 
Heesch en bij Nuland. 

Oss buiten de frontlinie.
Als na drie weken de aanval op Den Bosch wordt 
ingezet, komt Oss buiten de frontlinie te liggen. 

In de omgeving van Oss kunnen soldaten ook even 
bijkomen. Jo van Vugt: “ Als kleine jongetjes sloten 
we vriendschap met Amerikaanse parachutisten, die 
tijdelijk in de Osse hei verbleven, in de omgeving 
van de Wilpertlaan. In de oorlog hadden wij geen 
honger gekend, maar het brood was grauwbruin en 
het beleg dun. Toen kreeg ik van zo'n Amerikaanse 
soldaat een dikke witte boterham, met echte boter 
en een dikke laag jam. Dat was het lekkerste taartje 
dat ik ooit gegeten heb”.

Na de oorlog
De oorlog is nog niet voorbij. Vanuit 
lanceerinstallaties in de Achterhoek en Twente 
vuren de Duitsers duizenden V-1 (vliegende 
bommen) af naar Antwerpen. Oss ligt op de 
vliegroute. De projectielen komen soms voortijdig 
naar beneden. Zo is er op 31 januari een V1 in de 
Docfalaan ontploft.

Henny Dekker

Verwoeste villa 
"De Ruwerd" 
(eigendom van de 
familie Van Loosbroek) 
aan de Hescheweg. 

Bij een mislukte aanval 
van Duitse militairen op 
de geallieerde 
manschappen, die zich 
in Oss ophielden, 
werden verschillende 
huizen aan de 
Hescheweg zwaar 
beschadigd.

Datering:25/9/1944

Alle foto’s op deze en de volgende pagina zijn gemaakt door Leo van den Bergh 
en zijn ter beschikking gesteld door het stadsarchief Oss.
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In de Molenstraat, bij de 
St. Jozefkerk ("Paterskerk") van 
de paters Carmelieten staan de 
tanks van het 1ste Bataljon 
Coldstream Guards klaar voor 
vertrek.
 
Op de tanks bevinden zich 
manschappen van de 2de com-
pagnie van het 5de Bataljon 
Coldstream Guards.

datering:25-9-1944

Vier Britse Sherman tanks van 
het 1e bataljon van de 
Coldstream Guards bewaken 
bij de spoorlijn de toegangsweg 
naar de vleesfabrieken 
(Zwanenberg en Hartog; 
in verband met de 
voedselvoorraden). 

Ze staan opgesteld op de hoek 
Molenstraat-Gasstraat. Eén van 
de tanks (die op de voorgrond) 
heeft en zwaarder 
kanon een zogenaamde
 "Firefly") dan de andere drie.

datering: 25/9/1944

Engelse militairen staan in de 
rij voor de bioscoop. 

Ze wachten geduldig op hun 
beurt voor het bijwonen van 
een voorstelling in bioscoop 
Luxor aan de Molenstraat. 
Oss was in die dagen voor 
de geallieerde troepen uit de 
omgeving een plaats waar 
even op adem gekomen kon 
worden.

datering:10/1944
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Mensen blijven steeds langer thuis wonen, niet alleen omdat de overheid dit stimuleert, maar ook 
omdat wij dat zelf willen. Ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde woning en 
omgeving blijven en zoeken dus naar mogelijkheden die hen ondersteunen om zo lang mogelijk 
prettig thuis te kunnen blijven wonen, waarbij zij zelf de regie houden. 

Mensen zijn zich bewust dat naarmate je ouder 
wordt de kwetsbaarheid, die wij allemaal hebben, 
kan toenemen. Duidelijke voorlichting op 
uiteenlopende onderwerpen is waardevol om 
hierbij te ondersteunen. Denk hierbij aan allerlei 
preventieve maatregelen die u kunt treffen om 
gezonder oud te worden. Maatregelen die u zelf 
kunt treffen om de kans op brand te beperken, of 
maatregelen die het vallen voorkomen. 

Op allerlei voor u interessante onderwerpen
hebben organisaties de handen ineen geslagen. 
BrabantWonen, BrabantZorg, 
Brandweer Brabant-Noord, Mooiland,
Ons-Welzijn, KBO Brabant en Rode Kruis 
werken samen met wijk- en dorpsraden, 
wijkstichtingen en bewonersgroepen 
en trekken gezamenlijk op om ouderen van 
goede informatie te voorzien. 

Dit wordt gedaan met informatiebijeenkomsten 
onder de naam  “VEILIG PRETTIG THUIS”.
 

24-09-2019 

BRAND! 
 

Wijkraad Oss-Zuid wil u graag uitnodigen voor de eerste bijeenkomst 
“Brandpreventie” (organisatie Brandweer Brabant-Noord). 

Deze bijeenkomst vindt plaats op 24 september 2019, aanvang 20.00 uur in de Brandweerkazerne 
(zie ook de aankondiging op de achterzijde van deze Zuiderpost). 

De brandweer vertelt u deze avond dan o.a. over de top 5 brandoorzaken en hoe u die kan voorkomen, het 
snel ontdekken van brand en veilig vluchten. 
Wil uw organisatie/bewonersgroep sterker worden in brandveiligheid, dan wordt een gratis training 
Ambassadeur Brandveilig Leven aangeboden. U kunt op deze avond informatie hierover vragen. 

Uitnodiging 1e bijeenkomst “Veilig Prettig Thuis”
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Nu gaat het over een bijzonder gebouw, wat 
verscholen tussen de huizen van de Seringenhof en 
de Narcishof, de oude leerlooierij achter 
Het Hobbelpaard in de Molenstraat. 
De vaste historicus van het Brabants Dagblad, 
John van Zuijlen schreef er verschillende stukjes 
over. En over het monumentenbeleid van de 
gemeente Oss. 

De oude fabriek uit 1895 kreeg pas op de valreep 
de bestemming monument . Want “het is één van 
de nog aanwezige herinneringen aan het industriële 
verleden” aldus het gemeentebestuur. Er waren 
vergaande plannen om de leerfabriek te slopen.
Dat wil het gemeentebestuur dus voorkomen.

John van Zuijlen: ”Het is een te aardig object om te 
slopen, althans naar mijn mening, en als er een wil 
is, is er ook een mooie herbestemming te vinden. 
Het gebouw is een goed voorbeeld van de 
industriële architectuur van rond 1900, dus 
bouwhistorisch van betekenis.”

De oude fabriek zou inderdaad een 
prachtig voorbeeld kunnen worden van 
hoe een oude gerenoveerde 
architectuur aan de buitenkant een 
meerwaarde geeft aan moderne 
appartementen binnen. Er zijn 
andelijk genoeg voorbeelden van 
dergelijke projecten.

Toen de leerlooierij in 1895 in gebruik 
werd genomen, stond het een stuk uit de 
buurt van de bebouwing. 

Leerbewerking is een proces met veel 
stankoverlast. Maar gaandeweg groeit 
de voorstad in zuidelijke richting. In de 

jaren twintig en dertig ontstaat de wijk de Kortfoort, 
met onder andere de Palmstraat, de Floraliastraat 
en de Asterstraat. 

De riolering in deze wijk is aangelegd vanwege de 
overlast door de leerfabriek. 

In de gemeenteraad van 10 mei 1927 werd een 
verzoekschrift behandeld van een zekere P.J.J. 
Loonen met betrekking tot het afvoeren van het 
fabriekswater van de leerfabriek in de 
Kortfoortsestraat. Loonen wijst op het feit dat daar 
vuil, vies en stinkend water blijft staan, ten 
ongerieve van de bewoners'. Toenmalig wethouder 
Ploegmakers geef toe dat 'de toestand allesbehalve 
frisch is'. Daarom heeft de gemeente-architect een 
plan gemaakt om voor de bewoners een afzonderlijk 
riool aan te leggen. Dat vonden de raadsleden een 
mooi plan. 

De firma Van Maasakker produceerde van 
runderhuiden ondermeer tuigleer, schoenzolen en 
koffers. De eigenaar, Leon van Maasakker was 
raadslid voor de RK Staatspartij (een voorloper van 
het CDA) en sponsorde evenementen. 

De leerlooierij overleefde de crisisjaren niet en 
moest in 1937 sluiten. Daarna is het fabrieksgebouw 
onder meer gebruikt voor de opslag van meubels en 
handel in motoren. 

In het fabrieksgebouw huist nu een kolonie 
vleermuizen.

Henny Dekker

BOZ: De Leerlooierij.
Oss-Zuid kent veel bijzondere objecten. Al eerder behandelde de Zuiderpost onder meer de gevelstenen op 

het Maaslandcollege, de graffiti in het tunneltje bij Vorstengrafdonk en de kikker in de Hescheweg. 
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Ik ben onder bewind gesteld, wat nu?

Het kan voorkomen dat u op een moment niet meer voor uw financiële zaken kan zorgen. 
Denk daarbij aan een situatie waarin er sprake is van verslaving, problematische schulden of 
Alzheimerpatiënten. In zo’n geval kan iemand uit uw omgeving de rechter vragen om u onder bewind 
te stellen. In deze column leest u meer over bewindvoering en het beëindigen van deze maatregel. 

De rechter benoemd een bewindvoerder die uw belangen zal behartigen. 
Bewind wil zeggen dat uw goederen en uw geld onder bewind staan. U mag daar niet zelf meer over 
beslissen. U mag bijvoorbeeld niet uw huis verkopen zonder toestemming. Ook is het mogelijk om beperkt 
bewind in te stellen. In dit geval wordt er over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, 
bijvoorbeeld alleen over uw spaargeld.

Een bewindvoerder kan een bekende zijn of een professionele bewindvoerder: iemand die bewindvoerder 
van beroep is. 

Bewindvoerders zijn verplicht elk jaar een rekening en verantwoording af te leggen aan u als rechthebbende 
en aan de kantonrechter. Op deze manier houdt u inzicht in de ontwikkeling van bijvoorbeeld uw schulden.

Indien u niet tevreden bent over de werkzaamheden van uw bewindvoerder, kunt u bij de kantonrechter 
terecht. In een brief kunt u uitleggen wat uw precieze klachten zijn. De rechter zal op basis van deze brief 
beoordelen of uw klachten gegrond zijn en nodigt u mogelijk uit voor een zitting. 

Indien u uw beschermingsbewind stop wilt zetten, kunt u een brief schrijven aan de kantonrechter met het 
beëindigingsverzoek. Daarin vermeld u de reden dat u onder bewind bent gesteld en waarom u vraagt om 
beëindiging. De kantonrechter zal ook hier beslissen of de reden(en) tot stopzetting gegrond zijn. 
De medewerkers van Stichting Rechtswinkel Oss helpen u graag bij het opstellen van een dergelijk 
beëindigingsverzoek.

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 
Félique Kouthoofd. Félique is student Nederlands 
Recht aan de Radboud Universiteit. 
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Zélf misten Bradley en zijn vrouw hier in Oss en 
omgeving een eetgelegenheid voor Surinaamse 
gerechten en gingen zij hiervoor naar Tilburg of 
Arnhem. Omdat zij niet steeds zo’n eind hiervoor 
wilden rijden én met de gedachte: “Eten moeten 
mensen altijd, mensen zijn nieuwsgierig van aard en 
lekkere Zuid-Amerikaanse gerechten vallen bij veel 
mensen in de smaak”, kregen zij het idee om dit gat 
in de Osse markt zelf op te vullen. Een foodtruck 
werd aangeschaft en door Bradley opgeknapt en 
kleurrijk met graffiti bespoten en in november 2018 
was het een feit: hun eerste standplaats hier op het 
Titus Brandsmaplein. Niet de meest gunstige 
periode om te starten met een foodstruck, want 
koud en regenachtig, maar ondanks dat liep het van 
begin af aan erg goed. Zo goed zelfs, dat er al vrij 
snel uitbreiding kwam met een standplaats in 
Schaijk op dinsdag en op zaterdag in 
Oss bij 
winkelcentrum Heihoek. Mogelijk komt 
er nog een vierde plek bij aan de Vier-
hoeksingel in Oss. 

Bradley is een Surinamse kok en hij 
maakt al het eten zelf. ’s Nachts en 
in de vroege ochtend wordt alles vers 
bereid en in de foodtruck gekoeld en 
afgedekt bewaard. In korte tijd is een 
vaste klantenkring opgebouwd van 
mensen die wekelijks komen en ook 
werknemers van de omliggende be-
drijven komen tijdens de lunchpauze 
graag een hapje eten hier op het Titus 
Brandsmaplein. 

Op dagen dat Bradley niet met de foodtruck op pad 
is, kunnen maaltijden worden besteld die thuis 
worden bezorgd. Ook is foodtruck ‘De Bradas’ te 
vinden op evenementen en kan deze worden 
ingehuurd als er iets bijzonders is te vieren. 

Tevens worden er workshops ‘Surinaams koken’ 
gegeven. 

Loopt het water u inmiddels in de mond bij de 
gedachte aan roti of een broodje pom, 
wacht dan niet af totdat ‘De Bradas’ in de buurt is, 
maar bel, sms of app naar 

06 – 36 13 19 07 
of mail naar foodtruckdebradas@gmail.com

Voor het voetlicht

Surinaamse lekkernijen bij foodtruck de Bradas nu sinds een jaar in Oss.

Door: Jolanda van Turnhout

Naast de vertrouwde viskar op vrijdag en de oliebollenkraam in 
december, staat er sinds een jaar op het Titus Brandsmaplein op 
donderdag een kleurrijke foodtruck waar u kunt genieten van een 
stukje Suriname. 
Misschien is deze als eens opgevallen of heeft u al eens een keer 
wat hapjes gehaald, maar voor degenen die nog onbekend zijn met 
de Surinaamse keuken, is het een makkelijke manier om daarmee 
kennis te maken.
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Zuid aan Zee
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Op 25 augustus jl. vond de 9e editie van het 
evenement Zuid aan Zee plaats. Als locatie 
had de werkgroep deze keer gekozen voor 
het terrein op de hoek 
Willibrordusweg - Bremlaan. 
Bij de speeltuin konden kinderen genieten 
van een rondje in de zweefmolen, boom 
klimmen, met een pijl en boog schieten, 
stormbaan, spelletjesbus, schminken, 
grabbelton, etc. Het was een warme dag 
(maar liefst 32 graden) maar ondanks deze 
hitte heeft iedereen zich goed vermaakt. 
Op naar volgend jaar: editie 10!

Zuid aan Zee
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Terwijl we dit stukje schrijven is de herfst alweer ingetreden en ligt de 
warme hete zomer waarin we de Kindervakantieweek Oss-Zuid

 organiseerde  alweer een tijdje achter ons .

De week die we organiseren voor alle kinderen van de bassischool vond 
dit jaar plaats van 6 tot en met 9 augustus op het terrein van de scouting 

Titus Brandsma aan de industrielaan te Oss.

De week speelde zich af op de camping en er was weer een verhaal in 
verweven  “Op de camping II met Jaap de camping aap”

Net als andere jaren zijn we op dinsdag gestart met het hutten bouwen 
en verven.

Op woensdag was het tijd voor de traditionele spellen-dag met dit jaar 
als toppers de tobbedansbaan, de sweeper en de wipe out mega balls.

Ook de ouder(s) en/of opa(s) en/of oma(s), kind avond keerde na een 
jaar afwezigheid met heel veel succes terug op het programma op 

woensdagavond.

Donderdag hebben we een heerlijke speurtocht gehouden met als 
tussenstop Buurthuis Kortfoort, onderweg hebben de kinderen nog het 

zwerfvuil in de wijk opgeruimd.

Op vrijdag hebben we de gezellige week afgesloten met 
spelletjes, friet  en een bingo voor de kleintjes.

Dankzij de volgende organisaties, bedrijven is de kindervakantieweek 
weer een groot succes geworden: Wijkraad Oss-Zuid, Brabant Wonen, 
Jumbo van Bergen Supermarkten, Looman Salades, Servicestation De 
Kock, Kabelstoring.com, Buurthuis Kortfoort, Verhuurbedrijf De Zwaan, 
Vatenhandel Boeijen, Autobedrijf de Keijzer, Van Peufflik Assurantiën, 

Rosler Benelux BV,  Eethuis de Reiger, Van Aalst Elektro BV en 
Gigapret Attractie- en Partyverhuur.

 Ook natuurlijk vrijwilligers, kinderen ouder(s) opa’s, oma’s en andere 
betrokkenen ontzettend bedankt voor de fantastische 

kindervakantieweek 2019 en op naar editie 45 in 2020!

Meer informatie: Facebook, bellen 06-20010645 of 
mailen info@kvwosszuid.nl 

Ferry Vullings

Kindervakantieweek Oss-Zuid
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Terwijl we dit stukje schrijven is de herfst alweer ingetreden en ligt de 
warme hete zomer waarin we de Kindervakantieweek Oss-Zuid

 organiseerde  alweer een tijdje achter ons .

De week die we organiseren voor alle kinderen van de bassischool vond 
dit jaar plaats van 6 tot en met 9 augustus op het terrein van de scouting 
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De week speelde zich af op de camping en er was weer een verhaal in 
verweven  “Op de camping II met Jaap de camping aap”

Net als andere jaren zijn we op dinsdag gestart met het hutten bouwen 
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Op woensdag was het tijd voor de traditionele spellen-dag met dit jaar 
als toppers de tobbedansbaan, de sweeper en de wipe out mega balls.

Ook de ouder(s) en/of opa(s) en/of oma(s), kind avond keerde na een 
jaar afwezigheid met heel veel succes terug op het programma op 

woensdagavond.

Donderdag hebben we een heerlijke speurtocht gehouden met als 
tussenstop Buurthuis Kortfoort, onderweg hebben de kinderen nog het 

zwerfvuil in de wijk opgeruimd.

Op vrijdag hebben we de gezellige week afgesloten met 
spelletjes, friet  en een bingo voor de kleintjes.

Dankzij de volgende organisaties, bedrijven is de kindervakantieweek 
weer een groot succes geworden: Wijkraad Oss-Zuid, Brabant Wonen, 
Jumbo van Bergen Supermarkten, Looman Salades, Servicestation De 
Kock, Kabelstoring.com, Buurthuis Kortfoort, Verhuurbedrijf De Zwaan, 
Vatenhandel Boeijen, Autobedrijf de Keijzer, Van Peufflik Assurantiën, 

Rosler Benelux BV,  Eethuis de Reiger, Van Aalst Elektro BV en 
Gigapret Attractie- en Partyverhuur.

 Ook natuurlijk vrijwilligers, kinderen ouder(s) opa’s, oma’s en andere 
betrokkenen ontzettend bedankt voor de fantastische 

kindervakantieweek 2019 en op naar editie 45 in 2020!

Meer informatie: Facebook, bellen 06-20010645 of 
mailen info@kvwosszuid.nl 

Ferry Vullings

Kindervakantieweek Oss-Zuid
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In elke tuin zitten er wel een paar. Want de Turkse Tortel is een echte stadsvogel die zich het prettigst voelt 
in de buurt van de menselijke bebouwing. 
In de tuinen scharrelt hij zijn kostje bij elkaar van zaden, rupsen en kevertjes. De tortels zijn u dankbaar 
wanneer u de vogels bijvoert met wat strooivoer. 

Zo'n 70 jaar gelden kwamen er nog helemaal geen Turkse Tortels in Nederland voor. Deze Tortels zijn 
namelijk  succesvolle nieuwkomers in West-Europa. Want tot het jaar 1900 kwam de vogel vooral in 
Turkije en het Midden-Oosten voor. 
Daarna heeft de duif zijn leefgebied uitgebreid naar de Balkan. Stapje voor stapje veroverde de vogel de 
rest van Europa, om pas voor het eerst in 1950 in Nederland op te duiken. Eerst als zeldzame 
broedvogel, maar nu is het een heel algemene broedvogel. De laatste twintig jaar is de stand 
gestabiliseerd.

De Turkse Tortel is dus geen exoot, want de duif 
heeft op eigen kracht Nederland weten te 
veroveren. Dat kon alleen maar omdat deze 
vogels een uitzonderlijk groot 
voortplantingsvermogen hebben. 
Ze kunnen tot wel 5 legsels per jaar groot brengen. 
Zomer, winter, voorjaar, het maakt niet uit. 
Verscholen in een struik of klimplant bouwen de 
tortels een eenvoudig nest. Daar leggen ze altijd 
twee eieren in.

1950 
1953
1955 
1957 
1960 
1963
2000

5
40

220
500

1.400
4.500

60.000

20
325
850

3.000
5.000

25.000
150.000

De Turkse Tortel

Natuur in Oss-Zuid. 
Onze wijk kent veel bijzondere dieren en planten. Deze 
keer een bekende stadsvogel , de Turkse Tortel. 
Nadrukkelijk aanwezig op een uitkijkpunt als het dak of 
op een schoorsteen. Het is een kleine duif van zo'n 32 
cm. groot. Wanneer u vogels in uw tuin voert, zijn de 
Turkse tortels er meestal snel bij. Niet te verwarren met 
de veel grotere houtduif.

Jaar aantal broedparen totaal aantal vogels
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Het sociaal team ONS welzijn Oss Zuid is niet meer aanwezig in het Zuidergebouw 
voor het wekelijkse spreekuur. 

Bij (kleine) hulpvragen kan men nu terecht bij ONS welzijn in het Anton Jurgenshuis,
 Schadewijkstraat 6 5348 BC Oss 

Telefoon 088 3742525.  
De inloopspreekuren zijn op dinsdag van 11.30 uur - 12.30 uur en op donderdag van 13.00- 14.00 uur.

Heb je nog ideeën voor de wijk of je wil graag wat vrijwilligerswerk doen?
Je bent van harte welkom! 

Sociaal team Ons Welzijn Oss-Zuid niet meer in het Zuidergebouw!

De jonge vogels zien er onbeholpen uit en lijken een oversized bontjas te dragen.

De Turkse Tortel herkent u aan het licht beigegrijze verenkleed, met een zwart-witte nekband.  
Ook aan het geluid is de tortel goed te herkennen. 
Het is altijd een drietonig gekoer (het ezelsbruggetje is alsof ze roepen  “Ik ben Turk”). 
De houtduif roept alleen met een zware lage tweetoon “Roekoe”. 

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 

0412-795340 of 06-55363998

Emmalaan 51 – 5342GP Oss

  0412 632168 – mobiel 06 21638218
info@johnvandenboogaard.nl

Ook voor behandeling bij U thuis.
Vraag naar de mogelijkheden en prijs.
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Seniorenmarkt voor Oss en omgeving.

KBO Kring Gemeente Oss organiseert dit jaar een vernieuwde seniorenmarkt voor Oss en omgeving. Op 
zaterdag 19 oktober van 11.00 tot 16.00 uur wordt deze gehouden in de Berchplaets te Berghem. 

De toegang is gratis. De markt wordt om 11.00 uur geopend door burgemeester Wobine Buijs. Na de 
opening start de markt met zang, dans en muziek. 

Verder geeft de markt informatie over alles wat u als senior wilt weten.

Eerder werd de seniorenmarkt door ONS Welzijn georganiseerd maar wegens bezuinigingen zijn zij ermee 
gestopt. Door vragen van leden wanneer er weer een markt kwam, heeft KBO Kring Gemeente Oss 

besloten om deze markt nieuw leven in te blazen. De thema´s van de markt zijn informatie, ontmoeting, 
muziek en doen. Bij de ruim 40 deelnemers aan de markt kunt u terecht voor alles wat u weten wilt. 

En natuurlijk een rustmomentje inlassen om te luisteren naar muziek of te genieten van dans.

Op de website www.seniorenmarktoss.nl kunt u meer informatie vinden over de seniorenmarkt.

11.00 uur: Opening Seniorenmarkt door
  burgemeester Wobine Buijs

11.10 uur Start amusementsprogramma met 
  zang, dans, muziek
  
11.10 uur Start markt met informatie over alles
  wat u als senior wilt weten!
  Zie voor meer informatie: www.seniorenmarktoss.nl

16.00 uur: Einde programma 

PROGRAMMA
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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 
meedoen. 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 Zuiderlicht
 Maandag
 9:00 -  9:45     Gymclub
10:00 - 10:45   Gymclub 
  9:30 - 11:30   Computerhulp 
13:00 - 17:00   Biljarten 
 
Dinsdag
13:00 - 17:00   Bridge 
  
Woensdag
13:00 - 17:00   Biljarten, Kaarten
13:30 - 14:30   De Computerstek
14:45 - 15:45   De Computerstek 
  
Donderdag 
 13:00 - 17:00   Biljarten, Kaarten, Sjoelen 
  
Vrijdag
13:00 - 17:00   Koersbal 
13:30 - 14:30   De Computerstek
14:45 - 15:45   De Computerstek

Dagelijks bestuur 
KBO het Zuiderlicht:

Voorzitter:  Maria Wegh
Penningmeester: Ton Bookelaar
Secretaris:  Mieke van der     
   Putten

Voor computerles of hulp bij 
problemen met computer, tablet of 
telefoon kunt u contact opnemen met: 
Robbert van de Weerdhof, tel: 646469
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Maandag 
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
14.00-17.00 ASVO – Computercursus
  (kleine zaal)
20.00-22.00 Fotoclub Focoss
  (info www.focoss.nl)
19.30-20.30 SchuldHulpMaatje 
  inloopspreekuur  (kantoor)
  info:www.schulhulpmaatje.nl 
Dinsdag 
13.30-17.00 ASVO – Schilderclub 1 (kleine zaal)

Woensdag 
09.00-12.00 Werelddansen Triolet
13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
13.30-17.00 ASVO – Schilderclub 2 (kleine zaal)
19.00-22.30 Inloopavond (alle leeftijden)
19.00-22.30 Kaarten (jokeren, rikken, e.d.)

Donderdag 
  13.00-17.00     Ouderenverening Oss-Zuid
  14.00 -16.00  OOZ– Bingo  
  (4e donderdag van de maand) 
  19.00-22.00 BREIN/NAH-café
  oneven weken
  (info/data www.nah4us.nl)
  19.00-22.00       videoclub OASE, even weken
  info:www.videocluboase.nl

  Vrijdag 
  12.00-13.00 Broodje Zuid
  13.30-17.00 Ouderenvereniging Oss-Zuid
  
  In het weekend op verzoek en in overleg bij 
  uitzondering geopend.

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

Wijkraad Oss-Zuid

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

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

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 winter van 
2019
Kopijsluiting: 21 november 2019

Voor informatie over advertentie afmetingen en 
tarieven:
mail: zuiderpostoss@gmail.com

Redactionele richtlijnen:
Berichten van lezers, instellingen, verenigingen
die betrekking hebben op of van belang zijn voor 
Oss-Zuid en haar bewoners zijn welkom.
De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden berichten te redigeren 
en eventueel in te korten.
De redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen 
voor de inhoud van door derden aangeleverde 
berichten.

Bezorging:
Zuiderpost niet ontvangen?
tel:06-54226327 (Ellen) of mail:
zuiderpostoss@gmail.com
De Zuiderpost wordt ook digitaal beschikbaar 
gesteld via de website van Wijkstichting Oss-Zuid.



20 

Zuiderpost Herfst 2019


