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NIEUWS
Nieuw communicatieplan Schadewijk
Voor je ligt de allereerste, vernieuwde wijkkrant welke vier keer per
jaar bij jou in de bus verschijnt. Deze wijkkrant samen met de nieuwe
website www.schadewijk-oss.nl moet de communicatie tussen de
wijkraad, wijkstichting en wijkcentrum richting jou als bewoner verbeteren. In een van de laatste vergaderingen van 2019 gaven bewoners
aan dat ze soms niet weten wat er in de wijk en in hun buurt gebeurt.
Vanaf 2020 gaat dat dus veranderen.
Om de communicatie in goede banen te leiden is Thijs Verhoeven
van 412TV erbij betrokken. 412TV is een online mediaplatform waar
vooral video’s gemaakt worden voor en door inwoners uit Oss. Zij
brengen ‘nieuws’ op een eigen, positieve manier en richten zich
vooral op de inwoners. Zie: www.412tv.nl
De bedoeling is om de wijkkrant, de website en social media aan
elkaar te koppelen en de informatievoorziening te gaan verbeteren.
Er zullen hiervoor ook diverse video’s gemaakt gaan worden voor
en door bewoners uit de Schadewijk. “Wij zijn op zoek naar mensen
die graag mee willen denken en helpen met het maken van deze
video’s. Als bewoner weet jij het beste wat er in de wijk en in je
buurt speelt waardoor je op deze manier het nieuws op een leuke
en laagdrempelige manier kunt brengen, en dat hoeft niet altijd
positief te zijn”, aldus Thijs Verhoeven.

Op de nieuwe website vind je alle informatie over de Schadewijk.
Van nieuws en activiteiten, tot interviews en terugkerende rubrieken. Verderop in deze wijkkrant vind je bijvoorbeeld de nieuwe
rubriek ‘Moppertrommel’ waarin wij gaan uitzoeken wat er achter
jouw ‘gemopper’ schuil gaat. Er gebeuren vele mooie dingen in de
Schadewijk en er woont een enorme diversiteit aan mensen. Het is
daarom leuk om te laten zien wie deze mensen zijn en wat zij allemaal doen in hun buurt. Het zou mooi zijn om de bewoners op deze
manier dichter bij elkaar te brengen.

Wijkraad Schadewijk
Wat is de wijkraad?

Wanneer ga je niet naar de wijkraad?

De wijkraad bestaat uit een groep vrijwilligers die de opdracht hebben om “de leefbaarheid in de wijk te vergroten”. Daarbij werken
zij nauw samen met onder andere de wijkstichting, het bestuur van
het wijkcentrum en nog vele anderen.

Zij zetten zich in voor de belangen van de hele wijk of delen daarvan. Denk aan buurten of hele straten. Heb je een vraagstuk dat
veel meer of juist minder mensen raakt? Dan kunnen zij je helpen
om dit bij de juiste personen neer te leggen. Uiteraard lost een
wijkraad niet alles op, maar ze kunnen wel meedenken.

Wat heb je aan een wijkraad?

Zij zijn vooral mensen, die mensen kennen bij de gemeente en organisaties die in onze wijk werken. En zij weten ook welke faciliteiten
er in onze wijk zijn. Van oudsher geven zij ‘gevraagd en ongevraagd
advies’ aan het college van burgemeester en wethouders. Dat doen
ze nog steeds, maar dat is al jaren niet meer hun sterkste wapen.
Dat is hun netwerk.

Hoe ga je naar de wijkraad?

Wanneer ga je naar de wijkraad?

Wie zitten er in de wijkraad?

Zij zijn regelmatig te vinden in de wijk met hun wijk-caravan en
een aantal keren per jaar houden ze openbare vergaderingen.
Data vind je in de agenda van deze site. Mailen kan via wijkraad@
schadewijk-oss.nl

Voorzitter: Marion Mulder - marion@schadewijk-oss.nl
Vicevoorzitter: Willem van den Bosch - willem@schadewjik-oss.nl
Secretaris: Henk Grondman - henk@schadewijk-oss.nl
Penningmeester: Joyce Verhoeven - joyce@schadewijk-oss.nl
Lid: Gea Ruijs: gea@schadewijk-oss.nl
Lid: Max Westerveld max@schadewijk-oss.nl
Lid: voor wie zin heeft, er Is nog een plaatsje vrij.

Voor vraagstukken, die de hele Schadewijk of een redelijk deel (een
buurt of een hele straat) raken. Zo bemoeien zij zich met grotere
bouwprojecten in de wijk. En dan bekijken ze die vooral vanuit de
omwonenden. Maar ook veiligheid in de wijk is een vraagstuk waar
zij zich mee bezig houden. Heb je een idee om de leefbaarheid te
verbeteren voor jouw buurt? En heb je ondersteuning nodig bij de
uitvoering daarvan? Dan kunnen zij ook altijd mee denken.

De Schadewijker
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NIEUWS
Wijkstichting Schadewijk 2020
Mijn naam is Theun Sloot en ben de voorzitter van Wijkstichting
Schadewijk. Deze is opgericht in juni 2013 en ons team van vrijwilligers bestaat uit 6 personen.

van de buurtverenigingen, zoals Team Weidevogels, Reizigershof,
Schietspoel, Kapelsingel enz. Zoals je van ons gewend bent, gaan
wij ook dit jaar weer ons Vijverfeest organiseren in de wijk bij Park
Waterlaat. Tevens willen wij als wijkstichting dit jaar weer een rommelmarkt gaan organiseren op het Gerrit van de Veen Plein.

Wat wij doen

Wijkstichting Schadewijk blijft zich ook voor 2020 weer inzetten
voor de begeleiding en ondersteuning van diverse activiteiten die
georganiseerd gaan worden in de wijk door de wijkbewoners en
buurtverenigingen.
Deze ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage, het
helpen met de PR of door advies te geven over het organiseren en
aanvragen van vergunningen. Verder willen we ondersteuning aan
de diverse buurt- en straatactiviteiten in de wijk intensiveren en
beter kenbaar maken.
Dit jaar gaan wij nauwer samenwerken met het wijkcentrum die
heel goed bezig zijn met het organiseren van diverse activiteiten.
Onze samenwerking met Ons Welzijn en de Wijkraad wordt gecontinueerd. Ook gaan we nauwer samenwerken met de ondersteuning

Wij hopen je te zien bij de diverse
activiteiten in de Schadewijk.
Heb je ideeën of wil je zelf iets organiseren, neem dan contact op met
de wijkstichting via wijkstichting@
schadewijk-oss.nl
Met vriendelijke groet namens
Wijkstichting Schadewijk Theun Sloot

BRUISEND WIJKCENTRUM SCHADEWIJK
Bruisend Wijkcentrum Schadewijk

Het wijkcentrum wordt tot slot ook nog gebruikt door Gemeente
Oss, diverse bewonersverenigingen en welzijnsorganisaties voor
bijeenkomsten, cursussen en vergaderingen.

In wijkcentrum Schadewijk bruist het van de activiteiten. Een club
enthousiaste vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om alle activiteiten in goede banen te leiden. Er zijn wekelijkse activiteiten voor
jong en oud, zoals: Kids `n Fun, Tienermiddag, Meidenavond, Stichting Rechtswinkel Oss, Hobbyclub, Bingo, Yoga, Taekwondo, Keyboardles, Wortel & Cruydt, Mahjong Schoon Spel, diverse Zangkoren, Scared Dance, De Kopgroep, KBO Don Bosco en nog veel meer.
Het Wijkcentrum is doordeweeks open van 09.00 uur tot 17.00 uur
en van 18.30 tot 23.00 uur. Je kunt er zo maar even binnen te lopen
om een praatje te maken of een kopje koffie te drinken.

Multifunctioneel Wijkcentrum Schadewijk

De voormalige basisschool Maria Goretti aan de Leeuwerikstraat 2
is sinds oktober 2014 in gebruik als Wijkcentrum Schadewijk. Het
wijkcentrum heeft een centrale ruimte die in gebruik is als grand
café, met een eigen bar en volledige horeca. Daarnaast heeft het
wijkcentrum een eigen podium, wat bijzonder geschikt is voor
opvoeringen van toneel, muziek en dans.Er is een huiskamer in
gemoedelijke sfeer met een mooi buitenterras.
Het hoofdgebouw bevat daarnaast nog meerdere multifunctionele
ruimtes; op de begane grond en eerste verdieping, die uitermate
geschikt zijn voor creatieve amateur-, dans-, toneel- en muziekgroepen, kaartgroepjes, cursussen, lezingen, vergaderingen en overige
wijkgerichte activiteiten.
Ook de werkplaats vanuit ‘De Stem van Schadewijk’ bevind zich in
een ruimte op de begane grond. Het wijkcentrum beschikt over een
eigen beeld- en geluidsinstallatie voor bijeenkomsten, voorstellingen en presentaties. In het gehele gebouw is WiFi beschikbaar.
Daarnaast is er voldoende gratis parkeergelegenheid rondom
het gebouw.

Bij Kids ‘n Fun kunnen kinderen uit de wijk zich elke woensdagmiddag gratis vermaken met sport, spel en knutselen. Dat geldt ook
voor de tienermiddag en meidenavond op de dinsdagen.
In de weekeinden vinden er in het wijkcentrum vaak thema-evenementen plaats zoals LaserGameavonden, toernooien, rommelmarkten, beurzen, dansen, of filmavonden. Er zijn ook jaarlijkse thema’s
als Halloween, Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, Carnaval en Pasen.
Voor de organisatie van al deze thema-activiteiten heeft het wijkcentrum een activiteitengroep bestaande uit vrijwilligers van het
wijkcentrum en Team Weidevogels.
Veel mensen weten het niet, maar het wijkcentrum beschikt over
een eigen gymzaal waarin jij ook je eigen activiteit kunt organiseren. Activiteiten zoals kinderfeestjes, badminton, pingpong, (volks-)
dansen, sporten etc. Het kan allemaal.

De Schadewijker

Wil je meer weten over de mogelijkheden van ons wijkcentrum,
kom langs of bel 0412-859037. Kijk op www.schadewijk-oss.nl, of
mail naar wijkcentrum@schadewijk-oss.nl
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NIEUWS
De werkplaats
De werkplaats is een gezellige ruimte in het wijkcentrum Schadewijk. Er kunnen tot 20 personen zitten aan de tafels die er staan. Wil
je met een groep bij elkaar komen en hebben jullie niet de mogelijkheid of de financiële middelen om een ruimte te huren, dan is de
gratis werkplaats iets voor jullie. Hier kan je:
•
Vergaderen met de buurt
•
Een clubje beginnen
•
Een activiteit opstarten

Als muziek maken je passie is of als muziek maken plezier geeft,
ben je op het goede adres.
Ik geef les aan huis, geschikt voor jongeren en volwassenen.
Leren om je keyboard te programmeren of het opnemen van je
eigen songs.
Noten leren lezen akkoorden leren spelen
Ook kan ik je leren om accordeon leren spelen.
U kunt mij bereiken op mobiele nr.: 0618023104
Voor meer informatie of het aanvragen van een proefles.

Neem contact op met de beheerder Jeremy van Leeuwen van het
wijkcentrum via tel 0412-859037 of met Alex van der Heijden van
Ons Welzijn via 06-14342781. Zij kunnen je informeren over de mogelijkheden. Op maandagen tussen 10 en 12 uur zetten we de deuren van de werkplaats open voor alle Schadewijkers met een kleine
portemonnee. Je kunt dan binnenlopen voor een gratis kop koffie
of thee en dat kan gewoon voor de gezelligheid. Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig. Dit zijn vrijwilligers. Bij hen kan je ook
terecht voor vragen. Wil je meer weten over subsidies, toeslagen,
wonen, regels, stages, och eigenlijk kan je met al je vragen terecht.
Zij weten misschien niet gelijk het antwoord maar kunnen er wel
voor zorgen dat er snel een antwoord komt. Met ondersteuning van
Ons Welzijn, Brabant Wonen, Met Elkaar en Quiet en de Gemeente
Oss zijn zij in staat antwoorden te vinden op bijna elke vraag. Niet
gaan spoorzoeken dus, met elkaar vinden we de antwoorden.

Brood & Beleg Oss

Het adres voor brood, gebak, vleeswaren, kaas en een ruim assortiment belegde broodjes. Ook hebben we heerlijke balkenbrij en
erwtensoep (recept van Jan van Schijndel)
Aanbiedingen taarten en vlaaien zijn geldig t/m 30-06-2020
Slagroomtaart 10p
Vruchtentaart 10p
Appeltaart 10p
Mokkataart 10p

€
€
€
€

10.00
10.00
10.00
10.00

Diverse vlaaien 10/12 p
Luxe vlaaien + slagroom 10/12p
Gesorteerd gebak

€ 10.00
€ 12.50
€ 1.45

NIEUWS
Het gezin van Alice van der Hoeden bestond uit:
•
Vader Salomon van der Hoeden
geb. 15-01-1888, Utrecht - ovrl. 06-03-1944, Auschwitz
•
Moeder Johanne Poppert
geb. 25-12-1885, Wisch - ovrl. 26-02-1943, Auschwitz
•
Dochter Alice
geb. 08-09-1913, Arnhem- ovrl. 31-01-1944, Auschwitz
•
Dochter Ilse,
geb. 23-05-1916, Amersfoort - ovrl. 31-01-1944, Auschwitz
•
Zoon Erwin, geb.
04-02-1919, Haarlem - ovrl. 27-01-1943, Mauthausen
•
Zoon Edmund, 21-01-1921, Haarlem, overleefde de oorlog
Bezig zijnde met mijn onderzoek had ik contact met Yad Vashem
en het Joods Monument. Op een gegeven moment kwam ik in
contact met Ed van der Hoeden. Hij is de zoon van Edmund, de
enige overlevende in dit drama. Via hem hoorde ik dat Alice ten
tijde van de oorlog fotomodel was en reclame maakt voor de
Beukelaar’s (biscuits). Waarom zij als enige in de Linkensweg in
Oss woonde is niet duidelijk geworden. De rest van de familie
woonde( in ieder geval op 1 februari 1941) in Amsterdam. Ik
kreeg de indruk dat ze behoorlijk modern en vrijgevochten
was, zeker voor die tijd! Op 15 november 1943 is Alice vanuit
de Linkensweg 15 in Oss naar Vught gebracht van waaruit ze is
gedeporteerd naar Auschwitz.

Struikelsteen Linkensweg
Het berichtje dat er een struikelsteen komt in de Linkensweg in
Oss zet Marga van de Ven aan tot een zoektocht. Wie woonde
daar? Zo ontdekt zij het ontroerende verhaal van Alice van der
Hoeden en haar familie.
Toen ik jaren geleden hoorde dat er een struikelsteen geplaatst
zou worden voor Linkensweg 15 in Oss was ik zeer verbaasd. Ik
had er geen weet van dat er in de oorlog een joodse vrouw heeft
gewoond en dat zij is omgekomen in Auschwitz. Omdat geschiedenis mij altijd interesseert ben ik op zoek gegaan naar de
achtergrond van deze familie. Uiteindelijk heb ik de stamboom
terug kunnen voeren naar 1695 toen Simson van der Hoeden
werd geboren. Simson is de betovergrootvader van Alice van der
Hoeden. (Deze stamboom is ook opgenomen in het Yad Vashem
archief waar ik deze heb aangeboden. Zij waren me daar zeer
dankbaar voor en ik heb een getuigschrift daarvan gekregen.)

Als ik dit zo noteer krijg ik weer een brok in mijn keel en schieten
er allerlei vragen door me heen: hebben ze elkaar nog gezien,
weten ze van het overlijden van elkaar, hebben Alice en Ilse
elkaar vastgehouden toen ze vermoord werden ? En hoe heeft
Edmund toch zijn leven weer op kunnen pakken wetende dat
zijn hele gezin uitgemoord is? Vragen waar we helaas geen
antwoord op krijgen.

Talentcentrum Ons Welzijn flink verbouwd
Het Talentcentrum van Ons Welzijn ligt achter de Visserskerk in de
Schadewijk. In dit centrum kunnen bewoners uit de wijk iedere dag
binnen lopen, andere mensen ontmoeten en samen een kop koffie
of thee drinken. Maar je kan er vooral aan de slag met je talent. Dat
kan iets creatiefs zijn, maar ook koken, tuinieren, klussen, een taal
leren of je kan zelf wat opzetten. Alles gebeurt met gesloten beurs
en heel af en toe tegen zeer geringe kosten.
Afgelopen maand is het Talentcentrum van Ons Welzijn flink onder
handen genomen. Er is een nieuwe keuken geïnstalleerd met 2
inductieplaten, de vloeren zijn gereinigd en er is nieuw meubilair
aangeschaft. Door de inzet van vrijwilliger Ton zijn veel ruimtes ook
heringericht. Daarnaast hebben we ook nog een nieuw adres gekregen; Linkensweg 1B. Het Talentcentrum kun je het best bereiken

De Schadewijker

als je de Linkensweg in rijdt naast de Visserskerk. Daarna is het de
eerste straat rechts. Daar kun je ook gratis parkeren.
Al de activiteiten op het Talentcentrum worden door vrijwilligers
uitgevoerd en je kunt mee doen op vrijwillige basis. Tevens kun je
op het talentcentrum het vrijwilligerspunt vinden. Zij zoeken met
jou mee als je op zoek bent naar vrijwilligerswerk.
Op het Talentcentrum kun je ook gratis een duo-fiets lenen. Dit is
een elektrische fiets met een duo-zit. Daarop kan een passagier
gaan zitten die minder goed ter been is. Die kan mee fietsen, maar
dit is niet persé nodig.
Voor meer informatie over het Talentcentrum of het lenen van de
duo-fiets kun je bellen met Alex van der Heijden van Ons Welzijn;
06-14342781. Mailen kan via alex.vanderheijden@ons-welzijn.nl
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ONTSPANNING
THEMA-AGENDA in het Wijkcentrum Schadewijk
Carnaval

maandag 24 en dinsdag 25 februari 14.00 tot sluitingstijd,
info www.schadewijk-oss.nl

Heksenfest

zaterdag 29 februari en zondag 1 maart,
vooraf kaarten bestellen! Info: www.lunadea.nl

Reunie Schadewijkkids

Maandag 24 febr uari 14:00—….
Dinsdag 25 febr uari 14:00—….

zaterdag 21 maart, info Facebook ‘Reunie Vogelwijk
en Roofvogelwijk (Schadewijk kids)’

W ijkcentr um Schadewijk
Leeuwerikstraat 2 Oss

Rommelmarkt binnen

zondag 5 april 10.00-16.00, info www.schadewijk-oss.nl

Woordzoeker woorden

Fotopuzzel

Doolhof

Wijkcentrum
Quiet
Schadewijk
Slagerij
Wijkstichting
Cruijffcourt

Kapper
Regenboog
Wijkkrant
Recept
Horzak
Pagina

Singel
Ernis
Balletschool
Oss
Weidevogel
Ontmoeten

Buurtsport
Wijkraad
Verdihuis
Smulhoekje
Waterlaat

De Schadewijker
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Weet jij wat er op deze
foto staat en waar
deze in de Schadewijk
staat? Stuur je oplossing naar wijkkrant@
schadewijk-oss.nl met
als onderwerp: fotopuzzel. Zet in de mail
je contactgegevens
zodat we je kunnen
bereiken mocht je
gewonnen hebben. Uit
alle juiste inzendingen
kiezen we één winnaar
en ontvangt van ons
een mooie prijs.

NIEUWS
Gezellig samen bewegen en ontmoeten!

SOCIAAL VITAAL

In augustus 2019 is in de Schadewijk Sociaal Vitaal van start gegaan. Er zijn nu ongeveer 60 inwoners uit de Schadewijk in 4 groepen actief. Zij komen elke week samen om te bewegen en samen
koffie te drinken. Hierdoor verbeteren zij hun conditie, spierkracht
en balans. Aansluitend aan het bewegen is er een koffiemoment
waar gezellig gekletst wordt en waar ook professionals informatie
komen geven over onderwerpen zoals activiteiten aanbod in de
wijk en gezonde voeding.

Samen gezellig bewegen en ontmoeten!

“Het sporten is inspannend en ook erg fijn. Na afloop met elkaar
koffie drinken is erg gezellig. Ik heb in de paar maanden dat we nu
bezig zijn nieuwe vrienden gemaakt!”
Het doel van Sociaal Vitaal is mensen helpen om ‘gezond ouder’
te worden. Daarom wordt er aandacht gegeven aan:
•
Conditie, spierkracht en evenwicht
•
Zorgen dat mensen lekker in hun vel zitten
•
Vriendschap
In september 2019 hebben inwoners een brief gekregen om mee
te doen aan een fitheidstest in het wijkcentrum in Schadewijk.
Daarna zijn vrijwilligers en professionals thuis bezocht om mensen
informatie te geven over het programma en antwoorden te geven
op vragen. Tijdens de fitheidstest op 5 oktober 2019 hebben de
deelnemers testen doorlopen die te maken hebben met lenigheid,
spierkracht en conditie en hebben zij gesprekken gevoerd over
hun eigen gezondheid en sociale contacten. Men heeft persoonlijk
advies gekregen aan de hand van de uitkomsten van de testen en
de gesprekken.

MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES!
Wilt u ook graag (meer) bewegen en/of heeft u behoefte aan het
ontmoeten van anderen? Er is nog plek in de groepen en een proefSport Expertise Centrum
les is gratis! Na de proefles betaald u €25,- per 10 www.sport-expertise-centrum.nl
lessen. (0412) 63 10 39
info@sport-expertise-centrum.nl
Voor meer informatie en/of het volgen van een proefles neemt
u contact op met Tom van Ooij, de docent verbonden aan het
sport-expertise centrum; tom@sport-expertise-centrum.nl

“De testen waren soms best moeilijk, ik weet nu dat ik wat meer
spierkracht op moet gaan bouwen. Verder heb ik me het gevoel
gehad dat er echt naar me is geluisterd. Het leuke was ook dat ik in
gesprek ben geraakt met andere inwoners, dat was erg gezellig.”

De Moppertrommel

Van

Tot

Locatie

Dinsdag

09:30

10:45

Wijkcentrum Schadewijk

Dinsdag

11:00

12:15

Wijkcentrum Schadewijk

Woensdag

11:15

12:30

Wijkcentrum Schadewijk

Donderdag

11:15

12:30

Wijkcentrum Schadewijk

dingen in ons dagelijks leven is nagedacht. Soms net niet lang
genoeg. Soms heel erg diep. Zou de oplossing van uw mopper
misschien ook de oorzaak van een volgende “mopper zijn? Wie
is er verantwoordelijk voor uw “mopper”? En wie komen er nog
meer bij kijken? Welke alternatieven waren er eigenlijk en waarom is voor de uiteindelijke oplossing gekozen.

Schadewijkers zijn soms net mensen! Ook als het gaat
over mopperen. Vaak wordt mopperen afgedaan als een
vervelende eigenschap. Maar je kan het natuurlijk ook zien als
een teken van betrokkenheid. De Schadewijker kiest voor dat
laatste. Wie moppert trekt zich iets aan van de mensen en dingen om zich heen. Bijna niemand moppert alleen voor zichzelf.

Dus de volgende keer dat u zich afvraagt wie “dit in’s hemels
naam verzonnen heeft”… Denk dan aan ons en stuur een mail
naar wijkkrant@schadewijk-oss.nl. Dan zoeken wij het uit.
En soms, heel soms…. Vinden we misschien zelfs wel een oplossing voor uw mopper!

Wat is de bedoeling van deze rubriek?

Wij gaan uitzoeken welke wereld er schuil gaat achter uw
“mopper”. Dat is vaak meer dan je zo zou denken! Over veel

De Schadewijker
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NIEUWS
Quiet Community
2012: De Quote 500 is bij veel mensen bekend. Niemand, had toen
nog van Quiet gehoord. Alleen in de hoofden van Ralf Embrechts
en schrijver Anton Dautzenberg dreunde het: wij moeten aandacht
vragen voor de toenemende stille armoede.
17 oktober 2013: Het magazine de Quiet 500 wordt gelanceerd. In
dit glimmende magazine krijgt stille armoede vele gezichten. Aan
de Quote miljonairs wordt een bijdrage gevraagd. Geen geld, maar
een dienst. Twee van de Quote 500-miljonairs, Dirk Lips en Harry
Hilders, nemen de uitdaging aan om de armoedeverzachting te
ondersteunen.
2015: Dankzij de bijdrage van voornoemde financiers kan in Tilburg
een proef van start gaan: de Quiet Community. Uitgangspunten:
armoede verzachten, versterken en mensen de ruimte bieden om
volwaardig mee te doen.
2016: De werving van sponsors verloopt zo voorspoedig dat klanten
van de Voedselbank zich nu kunnen inschrijven als ‘member’ van de
Quiet Community.

Wat doet een Quiet Community?

Quiet wil een verschil maken voor zoveel mogelijk mensen in een
armoedesituatie. Met behulp van vooral lokale sponsors bieden wij
onze members regelmatig een gratis dienst, product of verwennerij
aan. Dat gebeurt via een innovatief digitaal deelplatform. Dat systeem zorgt ervoor dat de aanbiedingen efficiënt en eerlijk verdeeld,
terecht komen bij de members die er het meest behoefte aan hebben. Een soort marktplaats zonder geld. Op deze manier geven we
een signaal: ‘we zien je probleem, voor ons tel je wél mee.’ Er wordt
door de sponsors en Quiet niet om een tegenprestatie gevraagd.
Er wordt wel uitgegaan van vertrouwen. “Jij hebt te weinig geld en
valt in de doelgroep”. Bij een Quiet Community vinden members
houvast om een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.
Zij krijgen alle ruimte om hun (sluimerende) talenten in te zetten.
Voor Quiet of op een andere manier. Quiet brengt het armoedeprobleem voortdurend onder de aandacht om zoveel mogelijk mensen
te betrekken bij de verzachting.

desituatie komen, en om hulp vragen lastig is. Hierdoor herkent
men de eigen financiële problemen te laat of worden schulden
steeds groter. In Oss leeft in sommige wijken ongeveer de helft,
van de mensen in armoede en soms ook met hoge schulden. Quiet
Oss is gestart met 50 members. Inmiddels kunnen de volgende 30
members (met of zonder gezin) zich inschrijven.
Voor mensen met een laag inkomen en members was er op 17
december een workshop Kerst windlichten maken. De toegang was
gratis voor de doelgroep. De middag werd druk bezocht en men
vond het erg geslaagd.
Voor informatie, inschrijven, een praatje, koffie, een hulpvraag of
gewoon praten met lotgenoten is er een inloopmiddag. Elke dinsdagmiddag van 13 tot 16 uur en op donderdagavond van 19.30 tot
20.30 uur. Kom naar ons “huis van de wijk” in de Coornhertstraat 3
in Oss(ruwaard). Ons “huis van de wijk” is voor iedereen - ook voor
mensen uit andere wijken – toegankelijk!

Quiet Oss

Op donderdag 17 oktober ging Quiet Community Oss van start. Dat
gebeurde op een drukbezochte bijeenkomst in “Ons Huis van de
Wijk” in de Ruwaard. De opening was opzettelijk op de wereldwijde
“Dag tegen extreme Armoede”. Quiet Oss is een initiatief van stichting Met Elkaar, Oss tegen armoede. Oss wordt de negende Quiet
community, van Nederland. (Januari 2020 zijn het inmiddels tien).
Quiet is bedoeld om het armoedeprobleem zichtbaar te maken en
om mensen te versterken. Samen sta je sterk…De bedoeling is de
mensen weer de kracht te geven, om uit de problemen te komen.
Uit cijfers blijkt dat veel mensen zich schamen. Dat uit een armoe-

De Schadewijker

Quiet: Halen, Brengen, Delen, Versterken, Verzachten, Vinden. En
vooral wederzijds vertrouwen.
Kijk voor meer informatie op www.quiet.nl
Of mail naar info@quietoss.nl
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RECEPT
Recept Angolese Bolo de Coco
door: Kassandra Morais - Gebak
Bereidingstijd 45 minuten - voor 8-10 stukken

Ingrediënten

BEREIDING

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

2 blikken gezoete gecondenseerde
melk
4 losgeklopte eieren
85 gram bloem
50 gram boter
1 eetlepel bakpoeder
wat boter om de vorm in te vetten
Rasp van 1 citroen
200 gram geraspte kokosnoot uit een
zakje
1 eetlepel boter

Keukenmaterialen
•
•
•
•
•

Een springvorm van 24 cm doorsnee
Kwastje
Bakpapier
Electrische Mixer
Oven

•

•

Verwarm de oven op 180 graden. Gebruik niet de circulatiestand, maar boven- en
onderwarmte!
Vet de springvorm in en bekleed hem daarna met de op maat geknipte bakpapier.
Doe de inhoud van een blik gecondenseerde melk in de kom en vermeng met vier
losgeklopte eieren. Daarna de bloem en boter erbij. Voeg een eetlepel bakpoeder
toe en de geraspte schil van 1 citroen. Mix 7 à 10 minuten met een elektrische
handmixer. Dan nog twee eetlepels kokos erbij. Doe het beslag in de met bakpapier beklede en ingevette springvorm en bak 30 minuten in de voorverwarmde
oven. Controleer met een prikker of de taart gaar is. Laat hem wat afkoelen.
Doe een eetlepel boter in een steelpan, daarna de helft van het tweede blikje
melk. Goed met een lepel roeren voor 1,5 minuut, tot het mengsel wat gebonden
is. Pas op voor aanbranden. Smeer het mengsel over de cake en strooi als laatste
de kokos erover.

Kassandra Morais is geboren in Angola, op haar vijftiende in Friesland komen
wonen en tenslotte in Oss beland. Inmiddels woont ze hier al achttien jaar. ‘Mijn
kookkunst is wel wat vernederlandst, die zware Angolese gerechten maak ik niet
meer. Er is een heerlijk recept, mufete, maar daar is vis voor nodig waarvoor ik naar
Tilburg moet. Mijn taarten zijn wel nog steeds Angolees. Je gebruikt er vruchten
voor die daar volop aan bomen en planten groeien: ananas, kokosnoten, pinda’s en
cassave’, aldus Kassandra.
Dit en meerdere gerechten vind je in het Thuis in Oss kookboek. Meer informatie
vind je op www.thuisinoss.com

De Schadewijker
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VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers gezochtvoor de bezoekdienst
Oss oost
Vind jij het leuk om af en toe op
bezoek te gaan bij iemand die
eenzaam is?

Om samen een kopje koffie te drinken, een
praatje te maken, een wandelingetje te maken
of eens te gaan kijken in het wijkcentrum wat er
allemaal te doen is?
Neem dan contact op met mij:

Marina Driessen

Contactpersoon vrijwilligers Oss oost
06 14 34 24 21 of
marina.Driessen@ons-welzijn.Nl

Vrijwilligerspunt Oss oost
Advies, hulp en bemiddeling voor vrijwilligers
Vrijwilligerswerk iets voor jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

Wil je meer informatie of een afspraak maken?

Neem dan contact op met Marina Driessen (contactpersoon vrijwilligers Oss Oost) 0614342421
Of loop gewoon eens binnen bij ons. Het Vrijwilligerspunt is te
vinden in het Talentcentrum van Ons Welzijn.

Je wilt graag iets doen waar je hart ligt
Je vindt het leuk om je passie met anderen te delen
Je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging
Je wilt graag iets voor een ander betekenen
Je wilt nieuwe mensen leren kennen en je netwerk uitbreiden
Je bent weer betrokken bij het ‘werkleven’
Je bent op zoek naar regelmaat, ritme
Je kunt op deze manier uitproberen wat bij je past en je
ontdekt waar je ‘talent’ ligt

(Het Talentcentrum ligt achter de Visserskerk in Oss. Vanuit de
Berghemseweg rijdt u de Linkensweg in, waar u na 100 mtr aan de
rechterkant een inrit ziet. Aan het einde van de inrit ziet u een bord
van Ons Welzijn. Parkeren is gratis voor bezoekers!)

Adressen die voor u
interessant kunnen zijn

Wijkstichting Schadewijk
zoekt penningmeester

Wijkcentrum Schadewijk
Leeuwerikstraat 2
5348 XA Oss
0412- 859037

Ruilwinkel Oss
Schadewijkstraat 4b
5348 BC Oss
06-83666338

Stichting Kledingbank Oss
Linkensweg 1b
5341 CA Oss
06-42861225

Stichting Helpende
Handen Oss
’t Schakeltje
Hagelkruisstraat Oss

De Schadewijker

Wijkstichting Schadewijk is op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Hij/zij heeft de taak om de financiën van
de stichting af te handelen en het behandelen van subsidieaanvragen in de wijk. Uitgebreide informatie hierover vind je
op www.schadewijk-oss.nl
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VRIJWILLIGERS
Wil je meewerken aan de communicatie in de Schadewijk?
Zoals je eerder in deze wijkkrant hebt kunnen lezen werken we
aan een nieuwe manier van communiceren in de wijk. Om dit
goed te kunnen doen zijn we op zoek naar mensen uit de wijk
die hier graag een steentje aan willen bijdragen.

graag met je in contact. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Thijs Verhoeven via info@412tv.nl
of 0412-234444

Wijkkrant

•
•
•
•

Wie zoeken wij nog meer?

De wijkkrant is er natuurlijk voor en door de bewoners van de
Schadewijk. We willen graag dat het een levendige krant wordt
met veel verhalen vanuit de wijk. De redactie zal elke editie bijdrages leveren, maar we ontvangen ook graag verhalen van jou.
Heb jij iets bijzonders meegemaakt in je wijk, wil je iets onder de
aandacht brengen of vind je het leuk om verhalen te schrijven
voor de wijkkrant? Laat het ons dan weten.

Leden in de redactieraad + schrijvers
Vormgever voor de wijkkrant
Mensen die graag fotograferen
Mensen die goed zijn met social media

De wijkkrant is bereikbaar via het volgende mailadres: communicatie@schadewijk-oss.nl De sluitingsdatum voor nieuwe artikelen voor de editie mei is 24 april 2020. Wil je bij het schrijven
er rekening mee houden dat het stuk niet te lang wordt. Als je
ongeveer 300 woorden aanhoudt, is dit een mooie lengte voor
een krant. Kan het echt niet in 300 woorden, dan bekijkt de
redactie of en waar het verhaal ingekort kan worden. Wij zien
jouw verhalen met belangstelling tegemoet.

Wijkreporters

Voor de video’s die we gaan maken zijn we op zoek naar mensen
die graag willen leren om video’s te maken en te interviewen.
Ook als je al ervaring hebt met het maken van video’s komen we

Kom daarom op een ongedwongen manier in contact met anderen
bij het eetmoment in ons Wijkcentrum Schadewijk. Elke donderdag
kun je genieten van een vers bereide, gezonde warme maaltijd,
inclusief een fris bij gerecht. Er kan op wens rekening gehouden
worden met eventuele allergieën en/of geloofsovertuiging

Eten doet ontmoeten

Wanneer: elke donderdag van 17:00 - 18:30
Waar: Wijkcentrum Schadewijk Leeuwerikstraat 2, Oss
Tot en met Juli 2020 wordt er tijdens de maaltijd onder de aanwezige gasten een tegoedbon verloot voor één gratis maaltijd voor
de volgende week. Jij, als regelmatige bezoeker van ons Eetpunt,
krijgt een stempelkaart. Wanneer deze kaart vol is, krijg je ook een
tegoedbon voor één gratis maal-tijd. Deze tegoedbon mag je voor
jezelf gebruiken, of uiteraard aan iemand cadeau geven.

Spelregels
•
•
•
•
•

Wist je dat je in het Wijkcentrum Schadewijk elke
donderdag gezellig kunt eten? Start 13 februari.

•

Alleen thuis zitten eten is niet gezellig. Dan is het toch leuker om
samen met anderen een praatje te kunnen maken?

De Schadewijker

11

Aanmelden telefonisch, uiterlijk 1 week van te voren
Het menu is ook 1 week van te voren bekend.
Kosten bedragen €7,50 per persoon. Via de gemeente Oss kun
je een bijdrage in de kosten vragen
Betaling geschied bij binnenkomst bij de kassa
Wij kunnen rekening houden met eventuele allergieën
of geloofsovertuigingen
Voor meer informatie en aanmelden kun je bellen met
0412-859037 of mailen naar beheerwijkcentrumschadewijk@
gmail.com
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AGENDA
Maandag:

14.00-16.00 uur
Beezz-Bingo
info www.schadewijk-oss.nl

Maandag, woensdag
en donderdagen:

19.30-21.00 uur
Rechtswinkel Oss gratis spreekuur
info www.rechtswinkeloss.nl

Maandag en woensdagavonden:

Dinsdag, woensdag
en vrijdagochtend:

Sociaal Vitaal
info tom@sportexpertise-centrum.nl

Woensdag:

14.00-16.00 uur
Kids N Fun
info www.schadewijk-oss.nl

Woensdag:

Taekwondo Vereniging Maruti
info anieljamal@hotmail.com

11.00-13.30 uur
Broodje Schadewijk lunch
gratis koffie en thee, info Ons Welzijn

Maandag en vrijdagmiddagen:

Woensdag- en donderdag:

muziekles
info Hubert Verest Muziek

Maandag t/m vrijdagmiddag:
KBO activiteiten
info KBO Don Bosco

Dinsdag:

14.30-16.30 uur
Tienermiddag
info Ons Welzijn

Dinsdag:

10.00-13.00 uur
Wortel & Cruydt spreekuur
info www.wortel-en-cruydt.nl

Vrijdag:

14.00-16.00 uur
Hobbyclub, gratis koffie en thee
info www.schadewijk-oss.nl

2e Vrijdag van de maand:
14.00-17.00 uur
Repair Café
www.repaircafe-oss.nl

18.30-21.00 uur
Meidenavond
info Ons Welzijn

Carnaval:

Heksenfest:

Reunie Schadewijkkids

Rommelmarkt binnen:

zaterdag 21 maart,
info Facebook ‘Reunie Vogelwijk en
Roofvogelwijk (Schadewijk kids)’

Deze wijkkrant is een gratis
huis-aan-huisblad voor de wijk
Schadewijk in Oss en verschijnt
vier maal per jaar in een oplage
van 5000 exemplaren. Het is een
initiatief van wijkraad, wijkstichting
en wijkcentrum Schadewijk.

Redactie
Theun Sloot, Joyce Verhoeven,
Marian van der Burg, Marga van
de Ven, Thijs Verhoeven, Jeremy
van Leeuwen, Rob van Erp, Max
Westerveld

Contact

Wijkkrant De Schadewijker
Leeuwerikstraat 2, 5348 XA OSS
E-mail: wijkkrant@schadewijk-oss.nl

Vormgeving

Kristel Hendriks
communicatie@schadewijk-oss.nl

Advertenties

Theun Sloot
adverteren@schadewijk-oss.nl

Kopij voor de zomereditie
2020 aanleveren voor
vrijdag 24 april.
Redactionele richtlijnen:

THEMA-AGENDA in
het Wijkcentrum Schadewijk
maandag 24 en dinsdag 25 februari
14.00 tot sluitingstijd
Info www.schadewijk-oss.nl

COLOFON

zaterdag 29 februari en zondag 1 maart,
vooraf kaarten bestellen! Info:
www.lunadea.nl

zondag 5 april 10.00-16.00,
info www.schadewijk-oss.nl

(Pers) berichten betrekking hebbend
op of van belang voor Schadewijk
zijn welkom. De redactie behoudt
zich het recht voor artikelen en
beeldmateriaal aan te passen/in te
korten. Wijkkrant De Schadewijker
accepteert geen aansprakelijkheid
voor de inhoud van teksten en
advertenties door derden.

