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Vliegdodende paddenstoel

In dit nummer:

*Paddenstoelen

*Medewerker IBN

*Kindervakantieweek

*Zuid aan Zee

*Ooggetuigen Organon

en nog meer.
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Redactie

“Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen,
Zat kabouter Spillebeen, Heen en weer te wippen ....”
Dat is niet alleen iets uit een kinderliedje, ze bestaan echt. Paddenstoelen, rood met witte stippen. Altijd weer een 
vrolijk gezicht en niet alleen in het bos maar ook in de Zonnebloemstraat. 

We zijn ongelooflijk blij dat we een medewerker van het IBN in het zonnetje kunnen zetten. Hoe zou Oss eruit 
zien zonder de niet aflatende inzet van de medewerkers van het IBN? Ik wil er niet aan denken...

Oss-Zuid heeft een nieuwe aandachtswethouder, Jacco Peter Hooiveld. 
Bij Broodje-Zuid eten de burgemeester en wethouders gezellig een broodje mee op 11 oktober.
Wellicht schuift Jacco dan ook aan. 

De duofiets hebben we al vaker genoemd in de Zuiderpost. Toch konden we het niet laten om Jolanda en haar 
vader samen op de duofiets een plaatsje te geven. Want ook in de herfst is het heerlijk fietsen. De bomen krijgen 
al hun schitterende herfsttooi. 

De ‘pismennekes’ van Organon zijn nog lang niet vergeten.

We hopen op een heerlijk najaar, na een fantastische zomer. 
Veel leesplezier 

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

GRUMPF door Chris Perreijn
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Als de vliegenzwam begint, 
zitten ze nog onder de grond. 
Om de jonge vliegenzwam te 
beschermen is het 
paddenstoeltje verpakt in een 
wit vlies. Wanneer de 
vliegenzwam verder uitgroeit, 
scheurt dit vlies open. 

De restanten van het vlies 
zijn de witte stippen op de 
rode hoed. 
Bij het openscheuren blijft er 
ook een restant van het vlies 
aan de steel over: de ring.

Het aanraken van de vliegenzwam kan geen kwaad.  Toch is deze paddenstoel giftig.
Daar heeft de vliegenzwam ook zijn naam aan te danken. Vroeger werd van de vliegenzwam een huismiddeltje 
gemaakt om hinderlijke vliegen te weren.

De geheimzinnige leefwijze van paddenstoelen hebben altijd tot de verbeelding gesproken. 
Vliegenzwammen horen bij kabouters, heksen en tovenaars.

Bij kleine hoeveelheden en een speciale bereiding zou de vliegenzwam “geestverruimend” werken en dat is in het 
verleden gebruikt door tovenaars en heksen. De hoed van de vliegenzwam is een onmisbaar  bestanddeel van 
heksendrankjes, waardoor heksen op hun heksenbezems kunnen vliegen. 
De kerstman met zijn rood met witte kledij is het  symbool van iemand, die hemelwaarts kan vliegen met behulp 
van onze paddenstoel. 
En met de hulp van rendieren natuurlijk.

Natuur in Oss-Zuid
door Henny Dekker

Onze wijk kent veel bijzondere dieren en planten. Deze keer gaat het over de vliegenzwam. 
De bekendste paddenstoel, rood met witte stippen.

Een paddenstoel is de vrucht van een onder de grond groeiende schimmel. De vliegenzwam groeit altijd samen 
met een boom. Meestal is dat een berk, maar in de Zonnebloemstraat staan ze elk jaar onder de haagbeuken.

De ondergrondse schimmeldraden groeien samen met de wortels van de bomen.
Omdat de schimmeldraden veel kleiner zijn en overal kunnen komen kunnen zij gemakkelijk overal water en 
voedingsstoffen vandaan halen. Een deel daarvan delen ze met de boom. In ruil daarvoor krijgt de schimmel
suikers. 
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Overstap naar IBN
Een van hen is Dennis, die nu sinds ongeveer 3 jaar bij 
IBN werkt. Voorheen werkte hij bij de 
Kringloopwinkel, maar die baan bezorgde hem veel 
stress. Nu zit hij beter op zijn plek en zorgt hij
samen met zijn collega’s ervoor dat de prullenbakken 
in de wijk worden geleegd, dat er nieuwe zakken in 
worden gedaan en dat zwerfafval wordt opgeprikt. Ook 
verkeersborden worden 1x per jaar gereinigd en dode 
dieren worden opgehaald. 
Daarnaast worden soms stoepranden gerepareerd, 
kapotte prullenbakken vervangen en andere technische 
klusjes verricht.

Meestal is Dennis samen met een vaste collega op pad 
met een kleine bus . Hierin worden de zakken afval 
opgeladen die door vrijwilligers in de wijk zijn 
verzameld. Ook groot afval wordt meegenomen, zoals 
matrassen, bankstellen en zelfs een complete keuken is 
Dennis wel eens in het buitengebied tegengekomen.
Het opladen van groot afval gebeurt vaak in opdracht 
van de gemeente.

Voor iemand die gewend was altijd gejaagd te werken, 
was de overstap naar rustiger werken wel groot, maar 
hierdoor zit Dennis inmiddels wel beter in zijn vel.

   
Steeds drukker
De wijk is opgedeeld in routes en als alle 
routes van de wijk zijn gereden, wordt er weer 
van voor af  aan gestart. Zo komen alle routes 
in de wijk meestal 2x per week aan de beurt. 
En dat is hard nodig ook, want steeds meer 
belandt er allerlei rotzooi op straat en hierdoor 
krijgen Dennis en zijn collega’s het steeds 
drukker. Ook het beleid van de gemeente 
speelt hierin een rol, omdat het flink duurder 
is geworden het afval bij de milieustraat in te 
leveren. Daarnaast geeft de gemeente geld
terug aan huishoudens als de zwarte kliko 
minder vaak door de vuilophaaldienst wordt 
geleegd.
Voor een aantal mensen is dat een reden om 
zakken huisvuil op straat achter te laten.

Vaak krijgt Dennis positieve reacties tijdens 
zijn werk, maar hij vraagt zich wel eens af  
waarom er toch zo’n bende van wordt 
gemaakt.

De buurt en onze omgeving worden vaak schoon en netjes gehouden door medewerkers van IBN.
Zij zijn niet altijd even zichtbaar en daarom willen wij hen en de werkzaamheden die zij verrichten
onder de aandacht brengen. Want zij verdienen onze waardering.

De medewerkers van IBN
Door: Jolanda van Turnhout

Voor het voetlicht
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Afwisselend werk: alles is leuk!
Dennis werkt 36 uur in de week, verdeeld over 
6 dagen. Hij begint ’s ochtends om 06.30 uur en is
dan ook weer bijtijds thuis. Dit werkt voor hem goed.

Hij vindt alles aan zijn werk leuk: de werktijden, het 
werk zelf, de afwisseling, het zelf  in kunnen plannen, 
de samenwerking met de collega’s, het buiten bezig zijn 
en hij voelt geen druk.
Hij heeft best veel vrijheid om het werk in te delen en 
sinds kort is hij eerste medewerker. Hierdoor heeft hij 
andere taken erbij gekregen, zoals de 
urenregistratie en de opdrachten van de gemeente.

Tevens is hij aanspreekpunt voor zijn naaste collega’s 
en alles bij elkaar zorgt dat voor leuke uitdagingen.

Als hij echter toch iets moet noemen wat hij minder 
leuk vindt om te doen, dan is dat het opruimen
van dode dieren.

Dennis is blij met zijn werk en IBN en wij zijn blij met 
hem en zijn collega’s.

Foto’s: Amber van den Broek
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“Ik vind het belangrijk dat de bewoners van 
Oss-Zuid elkaar spontaan kunnen ontmoeten en 
bewegen. Als gemeente willen we dit ondersteunen 
door een goed aanbod van voorzieningen. 
In Oss-Zuid is dit aanbod onvoldoende en de gemeente 
wil samen met de buurtbewoners kijken wat er het beste 
aangepakt kan worden. De wijkraad heeft onder de titel 
Ontmoeten in Oss-Zuid twee themabijeenkomsten 
georganiseerd in het kader van de sociale agenda. Zelf  
ben ik bij de laatste bijeenkomst geweest en die vond ik 
erg inspirerend.”

De taken van Jacco Peter Hooiveld zijn heel 
divers, werk en inkomen, armoedebeleid en 
schuldhulpverlening, onderwijs, sport en gezondheid en 
de energietransitie. 

“Door de stijgende energielasten zijn inkomen, 
armoedebeleid en energietransitie erg actueel geworden. 
De gemeente Oss wil mensen die in de problemen zijn 
gekomen door de stijgende energielasten tegemoet 
komen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen 
een energietoeslag aanvragen. Er ligt een voorstel om de 
energietoeslag te geven aan een grotere groep inwoners 
en de aanvraag termijn op te rekken tot april 2023.”  

De nieuwe aandachtswethouder voor Oss-Zuid, 
Jacco Peter Hooiveld.
tekst Henny Dekker

Wie wil proberen de energielasten terug te dringen vindt de gemeente aan zijn zijde. Er is een programma opgezet 
onder de naam “Oss schakelt door”. Mensen kunnen thuis een advies krijgen over energiebesparende maatregelen. 
In Oss-Zuid staan relatief  veel koopwoningen uit verschillende bouwjaren. De wethouder wil de eigenaren 
verleiden om vooral aan de slag te gaan met het isoleren van de huizen en de aanschaf  van zonnepanelen of  
warmtepomp. “Met de huidige energietarieven zijn deze ingrepen nog sneller terug verdiend. Bovendien zijn er 
aantrekkelijke leningen beschikbaar.” 

Door de stijging van de vaste lasten, of  door andere zaken kunnen mensen in financiële problemen komen. 
In vergelijking met andere gemeenten doet Oss het relatief  goed bij de schuldhulpverlening. 
Wethouder Hooiveld vindt: “ stap over je schaamte heen en vraag hulp!”
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Als BPT zijn wij een groep buurtbewoners die zoveel 
mogelijk zichtbaar in de wijk is met gele hesjes aan, met 
op de rug de tekst “Buurtpreventie”.
We geven informatie met tips om uw veiligheid te 
verbeteren en inbraken te voorkomen. Ziet u ons lopen 
in de wijk, spreek ons dan gerust aan.

Om BPT Oss-Zuid op te starten zijn wij op zoek naar 
enthousiaste leden die samen werken aan een veilige en 
leefbare wijk. Wil jij dit ook?

Het BPT gaat lopend of  per fiets (keuze staat vrij) de 
wijk in. Heb jij een keer per week of  eens in de veertien 
dagen een uurtje de tijd om een ronde te maken? 

Meld je dan snel aan via een e-mail bericht aan: 
buurtpreventie.osszuid@gmail.com 
met daarin je naam, geboortedatum en telefoonnum-
mer. 

De coördinator zal dan zo snel mogelijk contact met je 
opnemen.
Je moet wel minimaal 18 jaar en bewoner van de wijk 
Oss-Zuid zijn en als zodanig ingeschreven staan bij de 
gemeente Oss.

Wat wordt er van je verwacht als teamlid van het BPT?
• Je bent betrokken bij het team.
• Je houdt toezicht vanaf  de openbare weg.
• Je besteedt aandacht aan kapotte bestrating,     

zwerfvuil en onveilige of  verdachte situaties.
Deze worden tijdens je ronde via de                                 
BuitenBeter-app gerapporteerd. De gemeente 
verwerkt deze meldingen in hun systeem en neemt 
actie.

We zien jullie aanmeldingen met belangstelling 
tegemoet.

Buurtpreventie: Vrijwilligers gezocht!
door Jaap Boer

Buurtpreventie wordt uitgevoerd door burgers en is er voor burgers. Door samen te werken maken we 
onze buurt Oss-Zuid veiliger.
Naast samenwerken is ook de zichtbaarheid van het BPT (Buurt Preventie Team) belangrijk, inbrekers 
zullen buurten waar buurtpreventie zichtbaar actief  is, vermijden.
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Korte berichten uit de wijk
Zwart verandert in rood

De Hescheweg maakt bij het kruisbeeld op de hoek van de Joannes 
Zwijsenlaan een scherpe bocht. Door werkzaamheden was het rode 
asfalt van de fietsstraat onderbroken door stukken met klinkers. 
De gemeente besloot het hele stuk opnieuw van asfalt te voorzien. 

Standaard zijn fietsstraten altijd voorzien van rood asfalt. 
Wat nu? Het vernieuwde asfalt ziet er zwart uit. 
“In asfalt zitten zwarte bitumen als lijmstof  tussen de steentjes. Ook 
nieuw rood asfalt heeft deze zwarte bitumen. De rode steentjes zijn 
dus geheel omhuld met die zwarte bitumen, waardoor het asfalt nu 
nog donker lijkt.
Na verloop van tijd zal de bitumenhuid van de steentjes afslijten, waardoor de weg weer rood wordt. Dat afslijten 
zie je nu al gebeuren. Ik verwacht dat na de winter de weg al weer aardig rood is geworden,” aldus Joop de Groot 
van de gemeente Oss.

Crowdfunding speeltuin Bremlaan succes

De wijkraad Oss-Zuid heeft in de Zuiderpost bewoners gevraagd om een financiële bijdrage te geven aan de 
uitbreiding van de natuurspeeltuin op de hoek van de Bremlaan en de Willibrordusweg. De uitbreiding houdt 
rekening met kinderen die een beperking hebben. Want alle kinderen willen spelen, ook kinderen met een 
beperking. 

Door financieel bij te dragen komen niet alleen de dure speciale speeltoestellen eerder in beeld, ook laten de 
bewoners zien dat er veel draagvlak is voor deze speeltuin. Tot nu toe is er maar liefst € 1.750,- opgehaald! 
Alle gulle gevers bedankt voor deze prachtige bijdrage.
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Speeltuin Trompstraat

De kinderen van de Zeeheldenbuurt hebben nog steeds geen leuke plek om te spelen. Caro en haar vriendjes 
willen weer gewoon kunnen spelen in de Trompstraat! 

Dus gemeente, maak er werk van! 

“Wij willen weer glijen en schommelen” zegt Caro van 7 jaar. 
Op de plek van het vernielde speelhuisje stond  een bord met deze noodkreet. 
Caro bedank voor deze prachtige tekening!
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Dit jaar was het thema “Indianen”
Ali Opi vertelde de kinderen dat hij de laatst 
overgebleven indiaan van de stam “De Bezige Buffels” 
is. 
De andere stamleden van De Bezige Buffels zijn een 
paar weken geleden gevlucht en sindsdien ontbreekt van 
hen elk spoor.

De indianenstam “De Bezige Buffels” waren al 100 
jaar de grootste en rijkste indianenstam van alle 
indianenstammen over de hele wereld. Dat kwam omdat 
ze de mooiste en oudste totempaal hadden. 
Het was niet zomaar een totempaal, maar een met 
bijzondere krachten. Hij is 100 jaar oud en geeft 
bijzondere krachten aan de stamleden. 
Gezondheid, Rijkdom, Kracht en Wijsheid.
Bijzondere symbolen staan voor deze krachten. Maar 
welke?
De eerste dag werd druk gezocht naar deze symbolen.
 
Dinsdag stond in het teken van wigwams bouwen en 
verven en hiermee konden de kinderen de ‘kracht’ terug 
verdienen.

Op woensdag was het tijd voor de traditionele  
spellen-dag met dit jaar als toppers de waterbak en 
het levend sjoelen, hiermee konden de kinderen de 
‘gezondheid’ verdienen.

Donderdag zijn we met de oudste groepen gaan 
laser gamen in de bossen en hebben zij de  ‘rijkdom’ 
gevonden. 

Kindervakantieweek Oss-Zuid: 23-26 augustus.
Terrein van de scouting Titus Brandsma aan de industrielaan te Oss.
door Ferry Vullings, tekst en foto’s
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Onderweg hebben de kinderen nog het zwerfvuil in de wijk 
opgeruimd.
Op het terrein werden instrumenten gemaakt voor een 
indianendans en een workshop slagwerk.
Op laatste dag, vrijdag, hebben we de gezellige week 
afgesloten met spelletjes, friet en een workshop reptielen. 
Het opperhoofd van de indianenstam kwam de ‘wijsheid’ 
brengen.
Nadat hij alle gevonden krachten in de totempaal had 
geplaatst hebben we met muziek de indianendans rondom 
de totempaal gedanst. Hierdoor werd deze weer actief  om 
de indianenstam bescherming te bieden.

Dankzij de volgende organisaties en bedrijven is de 
kindervakantieweek weer een groot succes geworden: 
Wijkraad Oss-Zuid, Brabant Wonen,  
Mozes IJzer-Metaal-Papierhandel, Looman Salades, 
Servicestation De Kock, Kabelstoring.com, 
VDL Mast Solutions, Autobedrijf  de Keijzer, 
Van Peufflik Assurantiën, Dansschool ROLO, 
Van Aalst Elektro BV, Equflow B.V,  
GIGAPRET Attractie- en Partyverhuur en Verhuurbedrijf  
De Zwaan.

Ook natuurlijk vrijwilligers, kinderen ouder(s) opa’s, 
oma’s en andere betrokkenen ontzettend bedankt voor de 
fantastische kindervakantieweek 2022 en op naar editie 48 
in 2023!

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



12 

Zuiderpost Herfst 2022

Buurtborrel Palmstraat (midden)
door Nathalie van Hoorn

Zaterdag  10 september was het gelukkig eindelijk weer 
mogelijk om een vervolg te geven aan de buurtbarbeque 
van een aantal jaar geleden. Een mooie gelegenheid om 
elkaar voor het eerst te ontmoeten of  juist wat beter te 
leren kennen. 

Om de kosten een beetje te drukken, hebben we er dit 
keer voor gekozen om iedereen zijn eigen specialiteit 
te laten koken of  bakken. Daar kwamen fantastische 
creaties uit en het werd een fantastisch buffet met 
prachtige gerechtjes, smaken en kleuren!

Het spande er even om of  het zou gaan regenen, maar 
gelukkig heeft de Wijkraad ons ondersteund met 2 
fantastische tenten, die we konden lenen. Hartelijk dank 
daarvoor, evenals voor de tafels, banken en het grote koffiezetapparaat.

Ondanks dat het echt allemaal heel erg lekker was, is er toch nog nogal wat eten overgebleven. Dankzij een tip 
van een van de gasten is daarvoor dezelfde avond een mooie bestemming gevonden bij ‘Eten Oss- Regio Oss’. 
Fijn dat we ook anderen konden laten meegenieten!

Het was een supergezellige middag én avond, waarbij mooie contacten zijn gelegd. Er is inmiddels zelfs een 
appgroep opgezet, zodat we elkaar op de hoogte kunnen houden van urgente zaken in de straat. 
Natuurlijk zullen we deze app ook gaan gebruiken voor de buurtborrel van 2023! 

Buurtborrels
Wil je samen met de buurt eens gezellig borrelen of  barbequeën? 
Wijkraad Oss-Zuid vindt dit een prachtig initiatief. En sponsort daarom graag. 
Daarbij als beloning: een verslagje met foto’s in de Zuiderpost. 
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BBQ Appartement Azalea Gezondheidslaan 
door Francine Heurkens.

Op 3 september hebben we een gezellig feest gehad.
De bewonerscommissie van Azalea heeft voor de bewoners een leuk feest georganiseerd door 
middel van een BBQ.
Er waren rond de 25 personen aanwezig.
We hadden een gemende groep van jongeren en ouderen.
Eerst even kennis maken onder elkaar vooral met de nieuwe bewoners.
Rond 17.30 uur zijn we begonnen met het schenken van drank, daarna wer de BBQ aangemaakt.
De bewoners konden het vlees zelf  bakken of  het werd voor ze gebakken.
Het was een heel gezellig en geslaagd feest.

De bewonerscommissie wil de Wijkraad en Braant Wonen bedanken voor alle medewerking

Buurtborrel 
Park Zwanenberg fase 4
door Monique Makhan

Op 16 juli was het eindelijk zover en konden wij onze 
eerste buurtborrel houden. 
Na het opleveren van onze huizen; fase 4 van 
Park Zwanenberg, was de buurtborrel al een aantal 
keren verzet in verband met de lockdowns. 

De opkomst was nog niet zo groot doordat 
buurtbewoners in quarantaine zaten of  al op vakantie 
waren, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Met dank aan de wijkstichting hebben we wat lekkers 
kunnen halen. Tevens had iedereen wat te eten en/of  
drinken meegebracht, zodat er voor ieder wat wils was. 
Op naar de volgende buurtborrel en hopelijk met nog 
meer buurtbewoners.

Bedankt namens de bewoners van fase 4 Park 
Zwanenberg 
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Zuid aan Zee  
17 juli 2022

De foto’s spreken voor zich.
Het was een fantastische dag.

Dank aan alle medewerkers.
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Meenemen en doorgeven is het devies van de Mini Bieb die in onze tuin 
staat aan de Berkenlaan – Docfa Park. 

Wie ooit verhuisd is van groot naar klein, weet dat er veel opgeruimd 
moet worden. Zo ook de volle boekenplanken waarvoor wij in ons 
nieuwe huis helaas geen plaats meer hebben.  
Mijn Mini Bieb biedt uitkomst en zo hoop ik andere boekenliefhebbers 
een plezier te doen.
Kom en kijk of  er iets van je gading bij is: fictie/romans, thrillers en 
non-fictie, geen kinder- of  jeugdboeken. 

Ik wens eenieder veel leesplezier!  Anne Marie

Mini Bieb in de Berkenlaan – Docfa Park

• 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 
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Al weken riep ik tegen mijn vader: “We 
gaan een keer samen fietsen!”
Mijn vader, die al bijna 88 jaar is, en al 
jaren niet meer had gefietst, had hier wel 
oren naar.

Toen de weersvoorspellingen aangaven dat het 
weer zou omslaan en het de komende dagen 
veel zou gaan regen, moest ik snel handelen, 
zodat we nog konden genieten van die mooie 
laatste zomerdag.

Vanuit Berghem koersten we richting de 
Kriekenput in Herpen en vandaaruit naar 
Schaijk. 
Met de duofiets hadden we zowat de hele 
breedte van het fietspad nodig, maar dat was 
geen probleem. Onderweg kregen we leuke 
reacties en bijna iedereen maakte voor ons 
ruim baan. 

We hadden een tussenstop bij een lunchcafé 
in Schaijk en op de terugweg naar Berghem 
kozen wij de route door het bos bij 
Herpenduin.

Degenen die dit gebied kennen, weten dat er wat glooiingen zijn. Dus af  en toe gingen we met wapperende 
haren en de wind suizend in onze oren naar beneden. Niet te hard, om te voorkomen dat we uit de bocht zouden 
vliegen. 

Mijn vader was al lang niet meer in het bos geweest. Hij genoot… en niet alleen hij! 
Dit doen we beslist vaker.

Een tochtje met de duofiets.
Door: Jolanda van Turnhout

Ook eens lekker samen op weg met de duofiets en genieten 
van de mooie herfstkleuren:

Andre van den Boogaard: 06-44 37 61 00
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Oudervereniging Wittenberg
OV Wttenberg houdt van 19 dec t/m 23 december 
een bandstoottoernooi  biljarten.
De wedstrijden beginnen om 10.00 en duren tot 
17.00 uur.
Bezoekers zijn van harte welkom.
Men kan ook kennis maken bij onze vereniging op de 
vrijdagavonden vanaf  19.00  tot 23.00 uur

Wij organiseren biljartwedstrijden, sjoelen, kaarten. 
Als het mogelijk is organiseren we een jaarlijks uitje.
Een voorbeeld hiervan is ons reisje naar Preston 
Palace in Almelo, wat iedereen goed is bevallen.
Men moet minstens 50 jaar oud zijn, of  100 procent 
in de wao zitten, om lid te kunnen worden.

Kom gerust een keer binnenlopen op vrijdag in de 
zaal van cafe wittenberg  zij ingang.

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

Pedicure
TANJA’S SALON

Tollensstraat 76, Oss
06 52323914 - Alleen op afspraak

www.tanjasalon.nl
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Wat jij als ouder kunt doen

Verkeer is mensenwerk. Daarom kan iedereen een steentje 
bijdragen aan veiligheid in het verkeer. Speciaal voor ouders 
en kinderen zijn deze vijf  'Vergeet me nietjes' die helpen 
voor meer veiligheid onderweg naar school.

• Spreek af  op welke dagen jullie samen naar school lopen 
of  fietsen. 

• Toch een keer met de auto naar school? Parkeer iets 
verderop en loop het laatste stukje.

• Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan           
uitstappen. 

• Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige     
verkeersdeelname

• Wordt je kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je 
omgaat met smartphonegebruik in het verkeer en hoe je 
kind om kan gaan met groepsdruk. 

 

Op de fiets naar school maakt de 
buurt blijer
Je kent het vast wel: drukte bij de basisschool als de kinderen gebracht en 
opgehaald worden. Overal kinderen, ouders, fietsers en automobilisten. 

Hoe fijn zou het zijn als het overzichtelijker, rustiger én veiliger voor de kinderen 
wordt. 
Daarom roept de politie ouders en kinderen op: kom lopend of  op de fiets naar 
school. Zo wordt de schoolomgeving veiliger en doen kinderen belangrijke 
verkeerservaring op. 

We weten dat ouders hun kinderen 
voornamelijk met de auto naar school 
brengen om vervolgens in één keer door te 
kunnen rijden naar hun werk. Nu 
mensen meer thuiswerken, wordt dit 
minder relevant. Daarnaast levert 
thuiswerken vaak tijdwinst op door het 
wegvallen van woon-werkverkeer: genoeg 
mogelijkheden dus om kinderen vaker met 
de fiets of  lopend naar school te brengen.”
 
Uit recent VVN-onderzoek blijkt dat 69 
procent van alle Nederlanders graag ziet dat 
schoolomgevingen veiliger worden dan nu. 
De organisatie onderstreept deze uitkomst 
en concludeert dat gemotoriseerd vervoer 
rondom scholen te vaak tot onveilige
situaties leidt.  

Met vriendelijke groet,
Gert Jan Koekkoek
Wijkagent Oss-Zuid
O.R-lid Oost-Brabant
 
Politie Oost-Brabant  District ’s-Hertogenbosch 
Basisteam Maasland
Bezoekadres         : Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss
Postadres              : Postbus 90163, 
                               5200 MS ’s-Hertogenbosch
 
Spoed                    : 112
Geen spoed          : 0900 - 8844
Anoniem melden  : 0800 - 7000
Mobiel                    : 06 - 20 13 14 94
Email                      : gert.jan.koekkoek@politie.nl
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Ooggetuigen van de geschiedenis van Organon 
en Diosynth
door Nancy Jongsma

Moeders voor Moeders is een onderdeel van 
Organon. Voor wie Moeders voor Moeders nog niet 
kent: Moeders voor Moeders verzamelt  urine in 
van zwangere vrouwen waaruit het hCG-hormoon 
wordt gewonnen. Van dit hormoon kunnen 
geneesmiddelen worden gemaakt, die wensouders met 
vruchtbaarheidsproblemen kunnen helpen om ook 
zwanger te worden.

Rinie schreef  het volgende:

“In de jaren 1950  mocht ik als jonge jongen wel eens 
mee met Nol van Orsouw uit de van Gendtstraat, 
Hij was bij Organon iemand die urine ophaalde  voor 
Moeders voor Moeders. In het Osschich zeiden wij 
altijd : daar komt het pismenneke aan.
Nol van Orsouw  was een kaartvriend van Ons Pap en 
hij had voor zijn werk het Rayon Breda. Soms mocht ik 
wel eens mee en dit was voor mij  en hele leuke
dag, want vroeger kwam je niet overal. Ben nu 82 jaar 
en heb daar leuke herinneringen aan “ 

Betsie Smits van Oorsouw reageerde ook. Zij is de 
dochter van Nol van Orsouw, die genoemd wordt in 
het artikel van Rinie. 

“ Ik denk dat ik me wel ooggetuige van de geschiedenis 
van Organon mag noemen.
Mijn naam is B. Smits van Oorsouw.
Mijn jongste jeugd bracht ik door aan de rand van het 
Organonterrein.
Wij woonden met ons gezin in de Kloosterstraat 
achtereenvolgens op de nummers 25-14-27-39.
Tot dat de uitbreiding van Organon het noodzakelijk 
maakte dat alle huizen aan de kloosterstaat werden 
afgebroken.Wij verhuisden naar de Van Obdamstraat, 
dit was in 1958. (deze huizen hoorden bij Organon)
 
Mijn vader Nol van Oorsouw werkte bij Organon als 
chauffeur.
Hij was als een van de eerste die urine op haalde voor 
Moeders voor Moeders.Ook werd hij `s avonds nog wel 
eens ingeschakeld voor een klusje, we woonden immers 
heel dichtbij.

 
Na het behalen van mijn Mulo 
diploma ging ik ook werken bij 
Organon, de personeelschef  de 
heer Fenijn, woonde naast ons, 
dus dat was niet zo moeilijk.

September 1957 kwam ik te 
werken op de Farmacologie.
Veel proeven gedaan 
voornamelijk met ratten o.a. 
voor zwangerschapstesten en 
testen voor het vruchtbaarheid 
hormoon

Op de oproep in de voorgaande Zuiderpost kregen we een paar reacties.
Heel hartelijk dank hiervoor.

Betsie Smits-van Oorsouw en Rinie van den Berg wisten beiden nog veel vanuit hun jeugd te herinneren.
De meeste herinneringen gingen over Moeders voor Moeders.
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Daar leerde ik ook mijn man Jan kennen, hij werkte o.a. 
op de statistische afdeling en op het analytisch lab.
 
In december 1964 zijn wij getrouwd en vertrokken naar 
Doorwerth (Gld).
Jan kreeg daar een baan en een woning was beschikbaar.
In Oss kregen wij nog geen huis, we waren te jong.
In Doorwerth werden onze twee zonen geboren.
In april 1972 zijn wij weer terug verhuisd naar Oss”  

Betsie vertelde ook nog dat ze met 2 gezinnen in het 
huis Kloosterstraat 25 woonden. 
De huur werd wekelijks opgehaald door de hoofd 
portier: dhr. M. van de Akker
Dhr. Van de Akker werd hoofdportier bij Organon als 
beloning voor zijn daden tijdens de oorlog.

Haar vader, Nol, was een van de eerste “pismennekes”, 
zoals de ophalers van de containers met urine van 

zwangere vrouwen genoemd werden. Eerst ging dit 
uiteraard met de bakfiets, later paard en wagen, nog 
later kwam een bestelbusje en daarna de vrachtwagens 
die naar centrale verzamelpunten reden.
Nol heeft dit werk tot zijn pensioen gedaan en heeft 
daarna nog tot zijn 92e kunnen genieten van zijn 
pensioen.

Zowel Betsie als Rinie mochten dus af  en toe mee met 
Nol. Wisten ze wat ze eigenlijk ophaalde? Jazeker, daar 
waren ze beiden over ingelicht.

Betsie heeft nog op 15-16 jarige leeftijd meegeholpen 
met het testen van de urine.

Veel foto’s zijn er niet te vinden, maar ik kreeg wel twee 
mooie foto’s toegestuurd van Moeders voor Moeders.
Weet iemand wie er op de foto’s staan?

Hoeveel liter staat hier??
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Emmalaan 51 – 5342GP Oss

0412 632168 – mobiel 06 21638218
info@johnvandenboogaard.nl

                                           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 

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

 

Datum:	
Tijd:	
Locatie:	

11	oktober	2022	
12.00	uur	tot	13.00	uur	
Buurthuis	Kortfoort,	Floraliastraat	93	

Bij	Broodje	Zuid	lunchen	we	samen	in	een	gemoedelijke	sfeer.	Op	dinsdag	11	
oktober	eten	de	burgemeester	en	wethouders	een	broodje	met	ons	mee.	
	
Wil	je	op	11	oktober	met	buurtgenoten	lunchen?	En	kennismaken		met	
collegeleden?		Koffie	en	thee	staat	klaar	en	we	zorgen	een	boterham,	een	
stuk	fruit	en	een	warme	traktatie.	
	
Broodje	Zuid	wordt	mede	mogelijk	gemaakt	door	Buurthuis	Kortfoort,	
Wijkstichting	Oss-Zuid	en	ONS	welzijn.	
	

ONS welzijn 
E info@ons-welzijn.nl 
T 088 374 25 25 
www.ons-welzijn.nl 

 

ONS welzijn is dé organisatie voor welzijn in Noordoost-Brabant. 

Broodje Zuid  foto: Ellen Bloks
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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 
winter van 2022.
Kopijsluiting:   14 november 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 ASVO - 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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Trampolines,	fietsjes,	spelletjes,	leermateriaal,	puzzels,	lego,	Playmobil,	
we	hebben	het	allemaal	bij	de	Speel-o-theek.	

Wij	zijn	een	soort	bieb	maar,	
dan	met	speelgoed	en	lenen	heel	veel	leuk	speelgoed	uit.	

	
Kom	vrijblijvend	eens	langs	om	een	kijkje	te	nemen.	

	
Iedereen	die	lid	wordt	krijgt	in	de	maand	september	en	oktober	
€7,50	korting	op	ons	toch	al	lage	abonnementskosten	van	€27,50.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Actie	geld	tot	31	okt	2022.			
Let	op:	U	kunt	bij	ons	niet	pinnen	
--------------------------------------------------	
Adres:			Speel-o-theek	Oss	
																Palestrinastraat	6	
																5344AA	Oss	
Facebook:	speel-o-theek	oss	
--------------------------------------------------------	
Openingstijden:		
Elke	dinsdagavond	18:00-20:00	
Elke	woensdagmiddag	14:00-16:00	
In	de	oneven	weken	ook	op	dinsdag	10:00-11:00		
(13	sept,	27	sept,	11	okt)	
	


