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NIEUWS
Draag jij ons milieu een
warm hart toe en leef je
energiebewust? Vind jij het
leuk om hier over te
vertellen? Dan zijn wij
op zoek naar jou!

Wat doet een energiecoach?

Energiecoaches zijn enthousiaste en deskundige vrijwilligers
die onze bewoners informeren over energiebesparing.
Wij zorgen voor een korte training. Je hoeft dus geen
deskundige te zijn om je aan te melden. Als energiecoach
help je bewoners bij het zo goed mogelijk gebruiken van hun
energiezuinige woning. Dat gebeurt bij de mensen thuis of via
videobellen. Het is vaak even wennen in een energiezuinige
nieuwbouwwoning. Door bewoners goed te informeren
over alle nieuwe snufjes, kunnen ze hun woning nog beter
gebruiken. Dat scheelt niet alleen energie, het zorgt ook voor
een lagere energierekening.

Draag jij ons milieu een warm hart toe en leef je
energiebewust? Vind jij het daarnaast leuk om hier
enthousiast over te vertellen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

BrabantWonen wil twaalf energiecoaches opleiden.
De opleiding duurt drie dagen en vindt plaats als de
coronamaatregelen dat weer toelaten. Wij hopen in maart of
april.

• Heb je interesse in duurzaamheid en energiebesparing?
• Vind je het leuk om anderen hierover te vertellen?
• Ben je bereid om een korte cursus te volgen
over energiebesparing?
• Maak je gemakkelijk contact?
• Vind je het leuk om mensen te helpen om
meer energie te besparen?

Wat levert het je op?

• Een leuk team van enthousiaste energiecoaches.
• Een training van drie dagen en intensieve begeleiding
vanuit BrabantWonen.
• Leuke en verrassende gesprekken met bewoners.
• Veel waardering voor jouw hulp, kennis en aandacht.
• Per gesprek (1,5 uur) ontvang je een
onkostenvergoeding van € 10,-.

Alle vragen met ja beantwoord? Wacht dan niet langer!
Meld je aan voor energiecoach bij BrabantWonen.

Interesse of vragen?

Neem dan via e-mail contact op met Janet Govers van
BrabantWonen: j.govers@brabantwonen.nl.

Heb je financiële zorgen?
Lopen de spanningen op in je relatie of gezin?
Voelt je kind zich eenzaam of gefrustreerd?
Heb je een meningsverschil met de buren?
Lukt het boodschappen doen of eten koken niet?

Stembureau opent in wijkcentrum Schadewijk
Het wijkcentrum zal ook dit keer de mogelijkheid bieden om te
stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit zal geheel
coronaproof zijn en tevens toegankelijk voor minder-validen.

Openingstijden

KORTOM, KUN JE EEN HELPENDE HAND
OF LUISTEREND OOR GEBRUIKEN?

maandag 15 maart van 08.00 uur – 18.00 uur
Dinsdag 16 maart van 08.00 uur – 18.00 uur
Woensdag 17 maart van 07.30 uur – 21.00 uur

Neem contact op met ONS welzijn, onze medewerkers,
vrijwilligers en actieve burgers staan graag voor u klaar!
www.ons-welzijn.nl

088 374 25 25
De Schadewijker
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INTERVIEW
Buurtzaam
Ruim een jaar geleden ben ik begonnen als straatversterker in
de Schadewijk. Specifiek voor de roofvogel-, en vogelbuurt en
verzetshelden I en II. Tijdens mijn rondes door deze buurten
en de contacten die ik daar heb kunnen leggen, ben ik veel
mensen tegen gekomen die graag in de Schadewijk en zeker
in hun buurt wonen. Fijne mensen met het hart op de tong
die zeggen waar het op staat. Mooie nostalgische verhalen
over vroeger en de saamhorigheid in hun (volks)buurt. Als
ik die verhalen hoor bekruipt mij steeds het gevoel dat het
lijkt alsof dit buurt-, en saamhorigheidsgevoel de bewoners
op een vreemde manier is afgenomen. De buurt is niet meer
zoals vroeger, hoor ik vaak. Ja, dat is een logica die klopt.
Niets is meer zoals vroeger. Maar de wens om in een fijne
buurt te wonen is gelukkig gebleven. Alsof gezamenlijkheid en
saamhorigheid, het prettig leven en wonen in de buurt, iets is
wat een ander moet laten zien. Alsof je er zelf en gezamenlijk
moeizaam aan kunt bijdragen. Ik weet zeker dat dat kan.
Gelukkig ontmoet ik echte Schadewijkers die veel op hebben
met hun buurt en de leefomgeving.
Er wordt ook ongenoegen over de wijk en buurt geuit. Eerlijk
is eerlijk het is niet altijd koek en ei. Er valt het een en ander te
verbeteren. Maar een ding weet Ik zeker. Veel buurtbewoners
hebben hart voor hun buurt. Dat kan niet anders. Als ik vraag:
‘wil je dan uit de buurt weg’, hoor ik heel vaak; ‘Ik ga hier alleen
tussen zes planken weg’. Sterker kan niet gezegd worden dat
de buurt leeft. Dat buurtbewoners met hun buurt verbonden
zijn. Dit noem ik buurtzaam. Daarom ben ik op zoek naar jou.
Jij weet als geen ander wat er speelt in de wijk en wat er nodig
is. We gaan voor:

Samen buurtzaam
Je vindt mij regelmatig op straat in jouw buurt
in de Schadewijk . Spreek mij gerust aan als je;
Of zomaar om elkaar beter te leren kennen
Je kunt mij bellen of mailen
Tel: 0632451391 mail: f.dix@oss.nl
Wordt samen met mij straatversterker.

• Wilt weten waar je terecht kunt met jouw zorg of
niet-pluis gevoel
• Wilt weten waar je hulp in kunt schakelen als dat nodig is
• Betekenisvol wilt zijn voor jouw straat om samen dingen
te kunnen regelen.
• Makkelijke ingangen wilt hebben bij o.a. het sociaal team,
de gemeente en de politie
• Zich wilt inzetten voor lief en leed budgetten om leuke
dingen te kunnen doen in jouw straat.

De Schadewijker

In deze Coronatijd zullen we rekening moeten houden met de
maatregelen. Ik ben ook op zoek naar mooie verhalen over de
wijk en haar bewoners uit het verleden en nu.
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NIEUWS
Voorstellen jeugdagenten
manier komen wij in contact met de jeugd en proberen wij het
vertrouwen te krijgen van de jeugdige. Wij kijken altijd naar
het strafbare feit maar kijken ook of er mogelijk andere hulp
nodig is voor de jeugdige of het gezin. Mochten er andere
hulpverlening nodig zijn dan maken wij een zorgmelding op.
Hierin vermelden wij waarom wij ons zorgen maken om een
jeugdige. Deze melding wordt dan verzonden naar Veilig Thuis.

Wij, Aron Hellings, Talitha Maas, Carin Spiertz en Hans van
Mierlo (waarnemend tot juni) zijn de jeugdagenten van Politie
Oss.
Wat doet een jeugdagent nu eigenlijk?
Wij proberen op een laagdrempelige manier contact te leggen
met de jeugd, dit doen wij onder andere door het bezoeken
van jeugdplekken. Een jeugdplek wordt ook wel een JOP
genoemd. Wij maken graag een kletspraatje met de jeugd en
stellen onszelf voor als jeugdagenten. Wij proberen op deze
manier een band op te bouwen met de jeugd. Wij hopen dat
de jeugd ons dan weet te vinden als ze ons nodig hebben.

Zoals je ziet proberen wij op verschillende mogelijkheden in
contact te komen met de jeugd.
Met regelmaat hebben wij overleg met diverse ketenpartners
zoals: Gemeente, straatcoach, boa, Ons Welzijn, scholen en
de Raad van Kinderbescherming. Tijdens deze overleggen
bespreken we hoe het gaat met de jeugd en of er problemen
zijn en hoe we deze kunnen aanpakken. Door met alle partners
dit te bespreken hopen we de juiste hulpverlening te krijgen
voor de jeugdige en het gezin.

Een andere manier om in contact te komen met de jeugd is via
middelbare scholen. Met regelmaat bezoeken wij deze scholen.
Op enkele scholen houden wij een spreekuur. Leerlingen
maar ook leraren kunnen dan naar ons toe komen met vragen
of problemen, of gewoon een kletspraatje. Op deze manier
proberen wij herkenbaar te zijn voor de jeugd.

Tot slot!
Wil je graag contact met een jeugdagent voor het bespreken
van een casus. Of heb je een andere vraag dan zijn wij op deze
manier te bereiken:

Sinds kort zijn wij ook online te vinden en wel op de
Playstation. Hier gamen wij online met de jeugd. Tijdens het
gamen hebben wij op een laagdrempelige manier contact met
de jeugd. Zou jij willen gamen met ons meld je dan aan bij de
community “Gamen met de politie Maasland”.

Wij zijn te vinden via Instagram onder de naam:
jeugdagenten_oss_bernheze.

Wij als jeugdagenten proberen zoveel mogelijk de straf zaken
op te pakken waar jeugd bij betrokken is. Dit kan bijvoorbeeld
als er een aangifte gedaan wordt van een mishandeling. Wij
doen dan onderzoek naar de zaak en proberen deze op te
lossen zodat er een dossier opgemaakt kan worden. Op deze

De Schadewijker

Via het algemeen politienummer: 0900-8844, of via de
wijkagenten Carlo van Erp en Roy van Sinten.
Tot ziens in de wijk.
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NIEUWS

Helpende Handen
een keer te doen. Die hebben een hemdje in maat S ,M, L, XL of XXL
en bestellen het weer bij als het op is. Wij hebben elk kledingstuk
één keer en dat is het”.
Er is wel een keer een actie geweest met 2e hands speelgoed en
schoenen. Via foto’s op de website konden mensen inschrijven en
wat ze toebedeeld hadden gekregen konden ze afhalen. “En dat was
al een enorm werk”.

Het is een begrip in Oss. En met de thuisbasis nu nog in het voormalige Hageltje in de Hagelkruisstraat in Oss zeker in de Schadewijk.
Helpende Handen Oss zamelt kleding in en deelt dat uit aan mensen
die erg weinig te besteden hebben. Dat gebeurt zonder harde
normen waardoor ook mensen die bij alle regelingen net buiten de
boot vallen hier terecht kunnen.
Ook tijdens de lockdown
en zelfs tijdens de lockdown blijven ze actief.
Niet meer met uitgiftes van kleding want dat is nu even niet te
doen. “We hadden het wel weer opgepakt vanaf ongeveer mei/
juni vorig jaar”, verteld Rian Brands. “En dat ging eigenlijk heel erg
goed. We werkten op afspraak. Met acht mensen per half uur was
anderhalve meter afstand best te doen. Iedereen hield zich er ook
netjes aan. En mensen met grote gezinnen mochten 2x een half uur
shoppen”. Alles moet dan wel geregistreerd worden zodat er als er
toch iemand ziek blijkt te zijn geweest een bron en contactonderzoek door de GGD gedaan kan worden. “Eigenlijk houden we daar
helemaal niet van. Mensen moeten anoniem blijven, maar het is
niet anders”. Jammergenoeg ligt ook dat nu stil. Er is nog wel een
tijdje inzameling van kleding geweest maar omdat er nu even niks
uit gaat zit alles vol. Wel heeft de stichting een extra ruimte kunnen
huren in het pand met dank aan de gemeente als eigenaar en Prevenda die het voor een laag tarief verhuurd. En dan de Rabobank
die voor 5 maanden de huur betaald! “Daar zijn we echt ontzettend
dankbaar voor”.

Dringende nood
Wat nog wel loopt is samenwerking met het Verdihuis. Die hebben
nu extra aanloop van dak en thuislozen die soms met tot op de
draad versleten kleren binnen komen. “Dan regelen we iets”.
Ook komen er nog wel noodoproepen binnen. Mensen die echt
een jas nodig hebben of waar de kinderen nu echt helemaal uit de
kleren gegroeid zijn. “Dan kan het niet meer zo schelen welke kleur
het is als het maar warm houd. En dan helpen we natuurlijk”.
Sokken en ondergoed!!!
De meeste behoefte op dit moment is aan sokken en ondergoed.
“Dat doen we normaal niet. Het is tweedehands niet hygiënisch”.
Maar er zijn wel veel mensen die er nu om vragen. De goedkope
winkels waren dicht en online is niet voor iedereen een optie, en
sowieso te duur! “Soms lukt het om een restpartijen van marktkooplui voor weinig geld over te nemen. Daar kunnen we dan weer
een paar mensen mee helpen”. Eigenlijk zou daar een potje voor
aangelegd moeten worden. “Hoe we dat moeten doen denken we
nog over. Iets met een lege flessenactie misschien”?

Click & Collect?
Click & Collect is voor Helpende Handen Oss te veel werk. Je zou
van elk kledingstuk een foto moeten maken en weer moeten verwijderen als het kledingstuk weg is. “Voor kledingwinkels is het nog

De Schadewijker
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INTERVIEW
Wonen in een rijkelijk stukje
historie van Oss

aan de zijkant geen grote raampartij. “Bij hen voelt het alsof je
middenin de fabriek staat, dat is ook erg bijzonder. Als je naar
buiten kijkt, kijk je naar een stukje historie.”

De sheddaken van de tapijtfabriek, een begrip in Oss. Het
duurde even, maar na bijna 40 jaar heeft het terrein een
nieuwe bestemming; zes duurzame loftwoningen en een
stadstuin. Een van de bewoners Hanneke de Munnik deed
‘carnavalszondag’ intrede in haar nieuwe huis tussen de
zaagtandmuren.

door: Eefje Ruijs

Hanneke de Munnik, een van de gelukkige bewoners van de
nieuwe woningen, spreekt vol lof over haar huis. Zij en haar
man Rob zijn gevallen voor de historische plek. De opa van Rob
heeft altijd bij Bergoss gewerkt. De opa en oma van Hanneke
woonden in de Molenstraat, wat praktisch de achtertuin is
van de oude tapijtfabriek. “Ik speelde altijd bij het terrein van
Bergoss. Dat mocht niet, maar er stond altijd wel een hek
open”, zegt Hanneke lachend. “Het voelt heel vertrouwd om
hier te wonen. De hond moet alleen nog even wennen, die ziet
de hele dag bouwvakkers.”
Dat vertrouwde gevoel heeft ze ook met haar huidige
buurtgenoten. “We helpen elkaar en zoeken elkaar op als
we weer wat af hebben. We lopen de deur niet plat, maar
weten elkaar te vinden.” De stadstuin, wat nu nog een grote
zandbak is, moeten de inwoners van de zes woningen, en
Spahuys, gaan bijhouden. Richting museum Jan Cunen komt
ook een buurttuin. “Dit samen zal zorgen voor meer leven in
de brouwerij. Er is sowieso altijd iets te doen hier. Elke dag
staan er mensen naar binnen te gluren om te kijken hoe het is
geworden. Dan zwaai ik vriendelijk!”

Geen carnaval maar toch verhuizen

Met heel hun hebben en houden zijn Rob en Hanneke op
carnavalszondag verhuisd. Waar het normaal gesproken
gezellig met een groep verhuizen is, en ’s avonds afsluiten
met een pot bier, is het nu een strakke logistieke planning.
“Dat is jammer.” Het huis is bewoonbaar, maar de gordijnen
bijvoorbeeld zijn nog niet gekocht. “Je wilt toch dingen zien
en voelen. We zijn verhuisd met alle spullen, en groeien dan
steeds meer in een huis. De belangrijke dingen zijn klaar.”
De oude tapijtfabriek Bergoss is nog goed terug te zien.
De oude dakconstructie zit nog vast aan de woningen.
Het stramien van het huis is ook een sheddak. Het meest
bijzondere vindt Hanneke de grote glaspartij van haar huis.
“Het geeft veel licht en lucht. In de zomer kunnen we lekker de
deuren openzetten en wordt buiten binnen en binnen buiten.”
Naast het huis blijft het groen en onbebouwd. “Dat geeft een
gevoel van ruimte om je heen.” De andere bewoners hebben

De Schadewijker
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INTERVIEW
Dubbel feest voor Spahuys:
een nieuw pand en het
tienjarig jubileum!

Verhuizen in coronatijd

“Het is wel een rare tijd om te verhuizen”, zegt Wendy.
“December en januari zijn altijd de drukste maanden. Ik ben
er echt ziek van geweest dat we twee maanden niet open
mochten.” Ondanks dat het Spahuys nu vier keer zo groot is,
blijven ze toch doen waar ze het beste in zijn. Ze kunnen nu
meer mensen ontvangen, maar Wendy vindt het van belang
dat ze dit wel in een persoonlijke sfeer blijven doen. Daarnaast
hopen we veel nieuwe klanten te kunnen ontvangen. “We
moesten te vaak ‘nee’ verkopen omdat we vol zaten. Dat wil
je niet.”
Om toch in contact te blijven met de klanten van Spahuys, is
Wendy actief op sociale mediakanalen en krijgt dan ook veel
respons. Ze maakt filmpjes over de verbouwing, de Spahuysbonbons, het tienjarig jubileum, hoe trots ze is op heel haar
team en dat ze er even doorheen zit met de lockdown. “Ik ben
rechtdoorzee en ik vind ook dat mensen mogen weten als het
even minder lekker gaat. We zijn een puur bedrijf en ik hou
ervan als mensen dat ook zijn. Ik kom niet met mijn haar in
de krul naar het werk, gewoon lekker op mijn fiets met een
rugzak.” Spontaan, eerlijk, nuchter en trots!

Spahuys heeft een nieuwe locatie, en dat op nog geen
honderd meter van de oude bestemming, tussen de
zaagtandmuren van de oude tapijtfabriek Bergoss. Het
wellnessbedrijf is nu 4x zo groot. “We blijven met de nieuwe
locatie wel doen waar we goed in zijn; een huiselijke
en persoonlijke sfeer creëren voor onze klanten”, aldus
eigenaresse Wendy Vogels.

Bouwstenen Bergoss

Hoe het allemaal begon… “Zeven jaar geleden heeft de
gemeente bij mij aangeklopt omdat Spahuys veel mensen naar
Oss trekt. Samen met architect Hein Koppens heb ik me over
dit project gebogen. Hein denkt hetzelfde als mij, is een echte
ondernemer, een aanpakker en creatief.” Wendy heeft eigenlijk
een heel andere achtergrond. Ze is altijd binnenhuisarchitect
geweest bij Houtbrox. Ook heeft ze bij Achmea Healthcare
lesgegeven, maar maakte tien jaar geleden toch de switch om
schoonheidsspecialiste te worden.

Dat Wendy een echte ondernemer is, is wel duidelijk. Om geld
op te halen voor de bouw van het nieuwe pand, heeft ze de
oude stenen van de tapijtfabriek verkocht. “Hoe cool is het dat
mensen een bouwsteen kopen en vervolgens meebouwen aan
Spahuys!? De stenen hebben we mooi ingepakt in een doosje
en voorzien van een uitnodiging. We willen de mensen die
‘meegebouwd’ hebben, bedanken in de zomer met een diner
en optredens, een gezellig samenzijn dus.”

‘Champagne Blossom’

Sfeerproeven

Daarnaast zit Wendy ook in deze tijd niet stil. Zo ontwierp
ze onlangs een bonbon en thee voor Spahuys; ‘Champagne
Blossom’. “De thee heeft ook echt een champagnesmaak, in
een kleurrijke verpakking, want alles is in deze tijd al zo donker.
Nu kan iedereen het Spahuys in huis halen.”

Onlangs bestond Spahuys tien jaar, en verhuisde ze naar
een nieuwe locatie, tussen de zaagtandmuren van de oude
tapijtfabriek Bergoss. Ondanks dat we nu nog niet kunnen
kijken op de nieuwe locatie, geeft Wendy ons toch alvast een
voorproefje wat we binnen kunnen verwachten. “Binnen is
het Piet Boon stijl. Hoge plafonds, warme kleuren, zwart/
wit, eikenbomen binnen en tevens ook eikenhouten tafels
en stoelen, heel huiselijk en warm. Van buiten heb je geen
idee hoe het er van binnen uitziet.” De locatie is, net als
de vorige, heel erg centraal. Het is vlakbij het station, kunt
dichtbij parkeren én het is, zoals Wendy het zelf zegt, makkelijk
te vinden. Tachtig procent van de klanten komt van buiten
Brabant. Dit komt doordat Spahuys in veel tijdschriften heeft
gestaan. “De eerste klanten tien jaar geleden, komen nu nog
steeds. Dat is echt super tof! Ze komen uit alle windstreken,
zelfs uit België en Luxemburg.”

De Schadewijker

Wendy heeft zoveel leuke complimenten gekregen over
haar nieuwe pand. Een van de leukste? “Toch wel die van de
bouwvakkers”, lacht ze. “Die vinden het heel stoer dat een
vrouw dit neerzet.” Verder hoopt Wendy iedereen snel weer
met open armen te kunnen ontvangen!
door: Eefje Ruijs
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ONTSPANNING
Winnaar fotopuzzel wintereditie 2020

In de vorige wijkkrant hadden we onderstaande fotopuzzel
geplaatst. Dit bleek het beeld van Titus Brandsma bij het
vrijheidsmonument aan de Prof. Regoutstraat. Uit alle goede
inzendingen hebben we Els als winnaar gekozen. Zij ontving een
cadeaubon van Salon Parfumerie Marcel.

Woordzoeker woorden
Fotopuzzel
Weet jij wat er op deze foto staat en waar deze zich
in de Schadewijk bevindt? Stuur je oplossing per mail
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
inzendingen kiezen we één winnaar en
ontvangt een mooie prijs van ons.

Sudoku

De Schadewijker
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INITIATIEF
Nieuw initiatief: deel Lief en Leed in jouw straat
bij iedere geboorte of elke geslaagde aan te kloppen. Daar staan
de mensen al in het middelpunt van de belangstelling.”
Meer informatie vind je op www.schadewijk-oss.nl

Wie wil er nou niet in een straat wonen waar de buren nog echt
naar elkaar omkijken?! Als lief & Leedstraat kun je ervoor zorgen
dat er in jouw straat meer aandacht is voor elkaar, dat lief &
leed met elkaar wordt gedeeld en dat niemand meer buiten de
boot valt. Zo kun je als straat een Lief & Leedpotje met 75 euro
contactgeld aanvragen. Hiermee kun je gedurende het jaar een
bloemetje, fruitmand of een ander aardigheidje cadeau geven
aan een van de buren die het volgens jou verdient.
Wil jij zo’n potje beheren, stuur dan even een mail naar
wijkraad@schadewijk-oss.nl en laat je gegevens achter. Een van
de contactpersonen zal dan contact met je opnemen. Samen
kijken we dan naar goede manieren om het potje bekend te
maken in jouw straat. ,,Ik ken zelf toevallig een dame van 90 jaar
hier uit de buurt”, zegt Marianne Meijer, penningmeester van de
wijkstichting in de Schadewijk. ,,Vanwege corona komt ze amper
nog buiten. Juist voor mensen zoals zij is dit project bedoeld. Dat
er eens iemand langsgaat met koffie of een bloemetje, desnoods
wat voor de deur legt. Want het heeft denk ik niet zoveel zin om

Museum Schaduwrijk trekt
door Schadewijkse buurten

Selectiecommissie
Verder zijn wij op zoek naar 10 bewoners uit de wijk die mee willen
selecteren uit de foto collectie van het Stadsarchief. Uit het grote
bestand van het Osse stadsarchief worden uiteindelijk 24 foto’s
gekozen die daarna vergroot worden getoond in het museum. Als
je zin hebt om mee te selecteren dan kan dat door je naam door te
geven via onderstaand mailadres en/of telefoonnummer.
Tattoo ontwerpwedstrijd
Ben jij een trotse bewoner van Schadewijk? Is dit echt jouw wijk?
Vertaal die trots dan in een mooie ontwerp. De bovenstaande groep
van 10 bewoners kiest het mooiste ontwerp en de winnaar krijgt de
tattoo op zijn lichaam getatoeëerd.
Kunstzinnige ‘toegangspoort’
Langs 4 toegangswegen naar buurten in de wijk Schadewijk komt
een kunstwerk tegen een gevel. Dat kan een groot frame met
daarin één van de 24 foto’s zijn of een groot schilderwerk. Op de
bijgevoegde foto’s zie je daarvan een voorbeelden. Vind jij het leuk
om mee te beslissen? Meld je dan aan bij de selectiecommissie.
Ontwerp je eigen schatkist
Hierbij dagen we alle bewoners van Schadewijk uit, zowel kinderen
als volwassenen, om een eigen schatkist te maken voor het
museum. Het schatkistje bieden we je aan. Hoe de buitenkant
eruit ziet en wat er in zit bepaal je zelf. En leuk als je het dan ook
tentoonstelt. Als je een kistje wil, meld dat dan aan onderstaand
adres. Aanmelden selectiecommissie via Alex van der Heijden;
atelieralex@outlook.com of 06-14342781.

Uit een klein onderzoek in Schadewijk kwam naar voren dat veel
bewoners geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van hun wijk.
Daarom is het plan ontstaan om Schadewijk een tijdelijk museum
te geven waar veel over de geschiedenis van de wijk te zien en
te lezen zal zijn. Daarvoor is de samenwerking gezocht met het
Stadsarchief, Brabant Wonen, de gemeente en museum Jan Cunen.
Maar ook mooie foto’s, kunstwerken en attributen van bewoners,
dus ook kinderen, uit de wijk die wij mogen lenen, zijn van harte
welkom. Via onderstaand mailadres en/of telefoonnummer kan je
dit doorgeven.
Op 5 zondagen staat het mobiele museum in buurten van
Schadewijk;
- Op zondag 19 september van 14 tot 17 uur
in de verzetsheldenbuurt.
- Op zondag 26 september van 14 tot 17 uur in de vogelwijk.
- Op zondag 3 oktober van 14 tot 17 uur in de roofvogelwijk.
- Op zondag 10 oktober van 14 tot 17 uur in de weidevogelwijk.
- Op zondag 17 oktober van 14 tot 17 uur is het museum voor het
laatst open in wijkcentrum Schadewijk en worden de gebruikte
foto’s en andere kunstwerken verkocht voor het goede doel en de
winnaar van de tattoo ontwerpwedstrijd bekend gemaakt.

De Schadewijker
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De geschiedenis van
de Visserskerk en
(smeuïge) verhalen

1935 In en om de
Visserskerk

Op 16 oktober 1924 werd de eerste steen gelegd voor de bouw
van een kerk aan de Berghemseweg in Oss. Deze kreeg de naam
Gerardus Majella. Gerardus Majella (1726-1755) is een Italiaanse
katholieke priester.Hij werd bekend om het geduld waarmee hij
beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk.
Gerardus overleed in 1755 op 29-jarige leeftijd aan tuberculose.
Hij is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere
vrouwen. In 1893 werd hij door paus Leo XIII zaligverklaard en in 1904
heiligverklaard door paus Pius X. In 1924-1925 werd er gebouwd
aan de kerk onder leiding van de bekende architect Eduard Cuypers
(1859-1927) uit Amsterdam. De aannemers waren de gebroeders
Vervoort uit Oss.Deze hebben ook het TBL in Oss op hun naam staan.
Op 26 juli 1926 werd de kerk geconsacreerd(ingezegend) door
monseigneur A.F. Diepen.

(In originele staat)

De bouwpastoor was Johannes Vissers. In de volksmond werd
daarom steeds gesproken over de “Visserskerk” Pastoor Vissers werd
geboren op 14 augustus 1882 te Veghel. Op 5 juni 1905 werd hij
priester gewijd. Hij werd kapelaan in de “grote kerk” op 20 december
1912, nadat hij bijna twee jaar kapelaan in Lierop was geweest.
Als bouwpastoor werd hij op 18 februari 1924 benoemd. Deze
pastoor is op een heftige manier aan zijn einde gekomen. Tijdens de
plechtigheden van de Goede Vrijdagviering op 15 april 1949 keerde
hij zich op het altaar om naar de kerkgangers en viel dood neer.

(Na de verbouwing)

In 1958/1959 is er een grote uitbreiding van koor en transept
geweest. Deze uitbreiding is weer gesloopt in 1997.Sindsdien heet
deze kerk Heilige Geest. Op het moment wordt de kerk veel gebruikt
voor Poolse vieringen. Het bedehuis van de derde Osse parochie was
een typische volkskerk. Het brede schip maakte dat er veel mensen in
konden en dat die allemaal een goed zicht hadden op het altaar. De
Heilige Geest parochie is op haar beurt per 1 januari 2011 gefuseerd
met de Willibrordus Parochie (Oss, Macharen, Megen, Haren en
Berghem) Iedere zondag is er om 11.30 uur een heilige mis.

De Schadewijker

En dan was er het schandaal na de roemruchte periode van de Osse
bende: (Paul van der Steen,Trouw) De marechaussee joeg in Oss ook
op pastoors. Het nieuws heeft vaak voorgangers in de geschiedenis.
In de jaren 30 van de vorige eeuw ging de marechaussee in
Oss onder meer op zoek naar mensen die zich te buiten waren
gegaan aan seksuele misdragingen. Koning Wilhelmina reisde
op 28 juni 1935 hoogstpersoonlijk af naar Oss om de plaatselijke
marechausseebrigade in het zonnetje te zetten. Ze prees de
manschappen: „Gij hebt de voldoening gesmaakt dat gij een gehele
streek van Nederland hebt bevrijd van een zware druk, die een hoop
misdadigers vele jaren op haar heeft gelegd.” De opperwachtmeester
en de wachtmeester kregen een koninklijke onderscheiding
opgespeld.
In de jaren daarvoor was Oss volop in het nieuws geweest als
broeinest van criminaliteit. De sensatiepers klopte de gebeurtenissen
flink op en maakte van het stadje het Chicago van Brabant. De
bijnamen van de misdadigers en hun handlangers, Toon de
Soep, Trien de Snol en de Ritssluiting spraken bovendien tot de
verbeelding. De werkelijkheid was dat de misdaad in het Oss van de
crisisjaren welig tierde. De economische depressie had er extra hard
toegeslagen, omdat ook nog eens de margarinefabrieken van Jurgens
en Hartog naar Rotterdam waren vertrokken. De autoriteiten zagen
lange tijd redelijk machteloos toe hoe het ene misdrijf het andere
opvolgde. Tot een roofmoord op twee broers in het Maasdorp Oijen
in mei 1934 voor een doorbraak in het opsporingswerk zorgde. Toen
de eerste betrokkenen gingen praten, volgden spoedig anderen
en kon zo’n beetje de hele Osse bende worden opgerold. De
marechaussee werd overladen met loftuitingen. Het succes smaakte
naar meer. Nu de criminaliteit tot redelijk normale proporties was
teruggebracht, kwamen andere zaken in beeld. Een Osse pastoor zou
een voorkeur hebben voor jonge knapen. Het lukte de marechaussee
niet om de zaak rond te krijgen. De zaken die zich concreet
aandienden, waren verjaard. Bij een andere Osse pastoor, die ontucht
zou hebben gepleegd met minderjarige meisjes, deden zich dezelfde
problemen voor. Een vrouw die een bekentenis aflegde over misbruik,
trok die in. De laatstgenoemde zou ook jonge meisjes doorverwijzen
naar de directeur van de farmaceutische firma Organon. Die werd
uiteindelijk tot tweeënhalf jaar gevangenis veroordeeld voor het
misbruik van zijn werkneemsters. Bij de katholieke autoriteiten nam
de irritatie over de eigenmachtig opererende marechaussee toe.
De Osse burgemeester zag met lede ogen toe hoe ook malversaties
binnen zijn gemeente onder de loep werden genomen. Voor de
procureur-generaal was de maat definitief vol, toen ook een bankiermakelaar doelwit werd van de opsporingsdrift van de brigade. De
leiding van de plaatselijke marechaussee was door alle lof gaan
zweven en zichzelf gaan zien als de zuiveraar van Oss, schreef hij
aan de katholieke minister van justitie, Goseling. Die ontnam de
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door het haar. Het was 1962-1963 en men schreef nog ‘klassefoto’.
Het was een leuke klas. Geen raddraaiers, zo vertelt Anton Keijzers.
Meester Clauwens was streng doch rechtvaardig en hanteerde het
gooien met de borstel en krijtjes als strafmaatregel. Klas 5 zat samen
met klas 3 in een noodgebouw achter de school. Het schoolplein
grensde aan de tuin van de pastorie van de Visserskerk waar appels
en peren aan de bomen hingen. Ideaal dus om tijdens honkbal de bal
over de schutting te slaan, met een man of 10 de bal gaan zoeken en
ondertussen het fruit van de boom te plukken. Het mooiste was dan
natuurlijk als de koster achter je aan kwam.

brigade kort daarna de opsporingsbevoegdheden. Dat besluit kwam
de bewindsman op de nodige kritiek van politiek en pers te staan.
Was hier geen sprake van een roomse doofpot? Vanuit de liberale
kamerbankjes klonk de roep om een parlementaire enquête. Dat
voorstel kreeg geen meerderheid. Op voorstel van de sociaaldemocraten werd het een parlementair onderzoek.
De NSB maakte echt een nummer van de zaak. De beweging van
Mussert kon zich opwerpen als pleitbezorger van de Sterke Arm,
en tegelijkertijd profiteren van antipaapse en antisemitische
sentimenten (de Oraganon-directeur was joods). In maart 1939
meende het Kamerlid Rost van Tonningen zijn woorden zelfs met
fysiek geweld kracht bij te moeten zetten; hij werd uit de zittingzaal
verwijderd.
De parlementaire onderzoekscommissie kwam later dat jaar met
een afgewogen oordeel: de persoonlijke integriteit van Goseling bleef
onomstreden, maar zijn maatregelen tegen de marechaussee in Oss
waren niet te rechtvaardigen. Normaal gesproken had het de minister
de kop gekost, maar omdat het kabinet, waar hij deel van uitmaakte,
toch al demissionair was, kon hij nog even aanblijven.
Goseling en de beide pastoors hebben al decennialang hun eigen
straten in Oss. Naar de marechaussees de het stadje van de bende
verlosten, is helemaal niets vernoemd.

De Gerardus Majella School hoorde bij de gelijknamige parochie en
stond achter de Visserskerk, die voorheen ook deze naam droeg,
maar die al snel werd ingeruild door de naam van de bouwpastoor,
pastoor Vissers.
De school was vooral een school voor de ‘nieuwe wijken’, herinnert
Anton. Aan de overkant van de Singel 1940-1945 werden in een rap
tempo huizen gebouwd dus de school was snel gevuld. Een gedeelte
van de oude jongensschool staat er waarschijnlijk nog. Anton zou het
fantastisch vinden om nog eens reünie mee te maken van deze klas.
Wim Heijmans wist ook een aantal namen
.

Dinsdag 19 september 1944
Uit het dagboek van Pater Simplicius Rouhof
(karmeliet in Oss geb.5 -12-1916)
“Als zeker wordt verteld, dat Veghel en Uden in handen der Engelsen
zijn. Leden van Vrij Nederland (ondergrondse) hier uit Oss zouden
vanmorgen hier op het klooster zijn geweest om den Zegen te vragen.
Volgens hun zeggen zouden ze vanmiddag in actie komen. Wat er in
de lucht hangt, weet ik niet, maar er broeit iets… Hier volgt een kort
verslag van de onvergetelijke gebeurtenissen. Het was vijf minuten
voor drie. Op straat stond het zwart van mensen, die in zenuwachtige
spanning schreeuwden en holden. Wat was er gebeurd??? Twee
Engelse tanks waren in volle vaart de Molenstraat doorgereden,
de stad Oss in. Verderop hoorden we plotseling schieten. Aan de
andere kant van Oss ,bij de kerk van den H. Gerardus( Visserskerk,
Berghemseweg) waren de Engelse tanks en de leden van “ Vrij
Nederland” slaags geraakt met de Duitse soldaten, die in de school
,vlak bij de genoemde kerk gelegen waren alsook in de toren van de
kerk. Na een kort hevig schieten gaven de Duitse soldaten zich over
en werden krijgsgevangen gemaakt.

Van boven naar beneden, van links naar rechts:
Vos, Wim Baayens, Gerrit de Veer, Herman Frederiks, Henk Zeegers,
Van de Wielen, Willy Wetering, Meester Clauwens,
Romeinders, Tonny Zegers, Kocken, Piet van de Akker, Van Gestel,
Pleymans, Reuvers,Jan van de Pas, Wijnen,
Zoon meester Clauwens, van Gaal, gebroeders Valentijn, Van de
Leest, Wijnen, Ooms, Pauwels, van Steinvoort,
Bennie Glaudemans, Roelofs, Van Ballegooy, Hans van de Velden,
Theo Zondag, Barten, Jan van Haaren, Ton Schalken, Van Heumen,
Anton Keijzers

Gerardus Majella jongensschool 1962
Een verhaal van Anton Keijzers:
OSS - Het regende die dag maar toch werd er buiten gespeeld tijdens
het speelkwartier. Natuurlijk, voor een buitje bleven de jongens van
de 5e klas van Meester Clauwens van de Gerardus Majellaschool op
de Linkensweg in Oss, niet binnen. Dus iedereen nat. Toen ze weer
binnen kwamen, stond daar de fotograaf voor een klassenfoto. Snel
werd er een opstelling gemaakt en ‘klik’ Geen nette kleren of kam

De Schadewijker
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BHIC | Reliwiki.nl | Wikipedia.nl | Kerkfotografie.nl

11

Maart 2021

NIEUWS
Even voorstellen:
Ik ben Carlo van Erp. Sinds september 2020 aangesteld als
wijkagent in de Schadewijk. Dit samen met Roy van Sinten. Ik
ben sinds 2002 werkzaam bij de politie en vanaf dat moment
ook in Oss. Ik heb hiervoor in twee andere wijken als wijkagent
gewerkt. Mijn vorige wijk betrof Ussen. Ik ben hier ruim
vijf jaar wijkagent geweest en stond open voor een nieuwe
uitdaging. Ik ben content met deze wissel.
Nu een half jaar in deze wijk en dat bevalt heel goed. Het is
heel dynamische wijk en verschillende problematieken, van
klein naar wat groter. Ik merk wel dat deze periode met corona
het lastiger is om contacten te leggen en het netwerk uit te
breiden. Ik vind het belangrijk om te kennen en gekend te
worden. Hopelijk gaan we snel in een andere tijd komen, zodat
de contacten wat beter kunnen lopen. In de afgelopen periode
is er natuurlijk veel overleg geweest via een digitale manier. Het
heeft mijn voorkeur om juist fysiek de contacten te hebben,
zowel met professionals als de bewoners in de wijk. Ondanks
corona zoveel mogelijk in de wijk aanwezig geweest, mede ook
om de wijk beter te leren kennen. Omdat ik sinds 2003 in Oss
werkzaam ben, uiteraard al aardig op de hoogte van het reilen
en zeilen in de Schadewijk.
Ik ben makkelijk benaderbaar en wil mijn beste beentje
voorzetten om de wijk veilig te maken en te houden. Ik ben op
verschillende manieren te bereiken. Dit kan via het algemene
telefoonnummer van de politie, zijnde 0900-8844 of via de
mail. Dit is carlo.van.erp@politie.nl Daarnaast kan men ook
melding maken via de site van politie.nl. De meldingen voor
Schadewijk komen bij Roy of mij uit. Daarnaast zijn we actief op
instagram en facebook Ook via die weg kun je in contact komen
met ons. En wilt u op een andere manier meldingen e.d. kwijt
en anoniem blijven kan dit via Misdaad Anoniem,
0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl

Dus schroom niet, wil je contact met de wijkagenten,
laat het horen.
Ik heb er in ieder geval veel zin in.
Carlo van Erp
Wijkagent Schadewijk.
www.facebook.com/wijkagenten.schadewijk
Tel; 0900-8844

We starten weer zodra de
maatregelen het toelaten.
Houd onze website in de gaten:
www.wijkcentrumschadewijk.nl

De Schadewijker
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de Vogelwijk. Britt is 10 jaar en Rens is 6 jaar. Beiden zitten op
Basischool De Teugelaar aan de Berghemseweg is de Schadewijk.
Naast de hobby als MikMakker zit Britt op turnen bij TurnOss en
broer Rens zit sinds kort op Judo bij de sportschool van Buul.
Het gezin van Dinther is graag actief als MikMakker in de Vogelwijk.
Britt, Rens en mama Dymphna vinden heb belangrijk om een
bijdrage te leveren in een schone leefomgeving.
Als het weer een beetje mee zit zijn ze in wisselende samenstelling
toch wel 4, of 5 keer per maand als MikMakker aan de slag in de
wijk; uiteraard met de herkenbare MikMak-hesjes en gewapend
met een afvalprikker en vuilniszak, of emmer.
Britt gaat regelmatig met wat vriendinnen Mikmakken in de wijk
en vindt dat behalve nuttig ook nog eens keigezellig. Rens vindt het
nog wat spannend en gaat het liefst samen met mamma en zijn zus
Mikmakken.

Wordt jij ook een MikMakker?
MikMak is een initiatief van de gemeente Oss. We brengen het
thema afval bij kinderen onder de aandacht. Dat doen we met
gastlessen op scholen, rondleidingen op Duurzaamheidplein Oss
en opruimacties voor leerlingen. En natuurlijk ondersteunen we
kinderen die in hun eigen wijk of buurt zwerfafval willen opruimen.
Ook ondersteunen we kinderen die in hun eigen wijk of buurt
zwerfafval willen opruimen. Dat doen we met MikMak. MikMak is
een club voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Kinderen kunnen
gratis lid worden. Ze ontvangen een starterspakket en ze kunnen
deelnemen aan leuke activiteiten met andere MikMakkers.

Wil jij ook MikMakker worden? Dat kan!
Ben jij tussen de vijf en twaalf jaar? Dan kun je gratis lid worden
van MikMak. Hier kun je je heel eenvoudig aanmelden. Opruimen
doe je alleen of in een groepje. Voor de jongste kinderen is wel
het advies om altijd een volwassene mee te nemen. Eén keer per
maand een rondje door de buurt is al fantastisch. Maar vaker mag
natuurlijk ook! Na je aanmelding ontvang je een starterspakket.
Daarin zit alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan.

Over MikMak
MikMak is een club van enthousiaste kinderen die voor een schone
wereld gaan! In herkenbare hesjes ga je op pad om zwerfafval op te
ruimen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook nog eens
hartstikke gezellig! Als MikMakker krijg je een handig starterpakket
met alles wat je nodig hebt om aan de slag te kunnen;knijper,
emmer, hesjes afvalzakken én nog allerlei leuke extra’s..
Daarnaast ontvang je vier keer per jaar een speciaal clubblad.
Knijper: check! Emmer: check! Hesje: check! Als MikMakker
ga je voor een schone wereld! Je gaat op pad om zwerfafval
op te ruimen. Dat kan alleen of gezellig met je vriendjes en
vriendinnetjes. Bovendien mag je samen met de andere
MikMakkers deelnemen aan toffe activiteiten!

Meer weten?
Wil je meer weten over MikMak? Of heb je misschien een leuke
activiteit voor de MikMakkers? Stuur dan een mailtje naar
mikmak@oss.nl, bel naar 14-0412, of kijk op mikmak.nl.

Actieve MikMak-ers in de Vogelwijk
Britt en haar broer Rens Van Dinther zijn actieve MikMak-ers in

We starten weer zodra
de maatregelen het
toelaten. Houd onze
website in de gaten:
www.schadewijk-oss.nl
De Schadewijker
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Nieuw uitleenpunt van
Medipoint zorg- en
welzijnshulpmiddelen in Oss

Bloedprikken in het
Wijkcentrum Schadewijk
Met ingang van oktober is er een prikpost van ziekenhuis
Bernhoven in het Wijkcentrum Schadewijk,
Leeuwerikstraat 2, 5348XA te Oss.

Inwoners van Oss en omgeving te kunnen voor het lenen en huren
van zorg- en welzijnshulpmiddelen, per direct terecht bij het
Wijkcentrum Schadewijk, in Oss.

De prikpost in het Wijkcentrum is open van maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 10.00 uur en werkt uitsluitend op afspraak.

Medipoint is de grootste aanbieder van zorg- en welzijnsproducten
in Nederland. U kunt bij Medipoint dan ook terecht met al uw
zorgvragen en voor een groot aantal hulpmiddelen. We helpen u
graag persoonlijk en nemen daarvoor de tijd.

Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor
onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dan moet u dus
vooraf een afspraak maken.

Medipoint is ontzettend blij om u te informeren over de
samenwerking tussen Wijkcentrum Schadewijk en Medipoint.

Een afspraak maakt u eenvoudig online op:
www.afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Heeft u daarbij hulp
nodig dan helpen de medewerkers van Bernhoven u graag. Bel
van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 – 17.00 uur naar
0413 – 40 19 08.

Samen dragen wij zorg voor een nieuw uitleenpunt in Oss, in het
Wijkcentrum Schadewijk.
Bij dit uitleenpunt kunt u verschillende kleine hulpmiddelen
zoals bijv. een rolstoel, krukken, kraamproducten, douche- en
toilethulpmiddelen, bedverhogers, toiletstoel, bedsteunen en
drempelhulpen ophalen of retourneren.

Als u materiaal in komt leveren hoeft u hier geen afspraak voor
te maken.
In verband met de COVID-19/Corona-crisis is het dragen
van een mondneusmasker bij een bezoek aan de prikpost
verplicht.

Grotere hulpmiddelen zoals scootmobielen, bedden en matrassen
kunt u niet ophalen bij het Wijkcentrum Schadewijk. Deze worden
thuisbezorgd en kunt u bestellen via telefoonnummer: 088-102 0100.
Heeft u zorghulpmiddelen nodig of wilt u er deze retourneren?
Dat kan dat bij het nieuwe uitleenpunt aan de
Leeuwerikstraat 2, 5348 XA, te Oss.
In verband met de COVID-19/Corona-crisis zijn de reguliere
openingstijden aangepast.
Voor de actuele openingstijden kunt u terecht op
www.wijkcentrumschadewijk.nl of telefonisch 06-40552263.
U bent van harte welkom.

W ijkcentrum Schadewijk
Leeuwerikstraat 2, Oss

We starten weer zodra de maatregelen
het toelaten. Houd onze website in de
gaten: www.wijkcentrumschadewijk.nl
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Digitale thema-avond (zwerf)afval
Op 22 februari organiseerde Wijkraad Schadewijk een digitale
thema-avond over (zwerf)afval in de wijk. Tijdens deze avond vertelde
een ambtenaar van Gemeente Oss over het nieuwe afvalbeleid en
legde o.a. uit waarom de kosten zijn gestegen. Verder vertelde een
wijkbewoner op welke manier hij zijn afval scheidt op twee hoog en
hoe hij hier ook tijdens boodschappen doen rekening mee houdt.

Brief aan college
Als wijkraad hebben wij een brief verzonden aan het Osse college
voor advies. De gehele inhoud van deze brief vind je op onze website:
www.schadewijk-oss.nl

Problemen die in de wijk voorkomen zijn: zwerfafval op straat,
bijplaatsingen bij ondergrondse containers, grofvuil wat op
willekeurige plekken wordt gedumpt en minima die de kosten niet
kunnen opbrengen.

• Is het denkbaar dat BOA’s actiever en doortastender optreden
tegen afvaloverlast? Het beeld is dat BOA’s vooral vanaf de straat
vanuit de auto toezicht houden. Hierbij wordt veel wat niet direct
zichtbaar is gemist.

Het doel van deze thema-avond was om met elkaar het gesprek
aan te gaan om ideeën te verzamelen hoe wij met elkaar sommige
problemen zelf kunnen aanpakken. Daarnaast vinden wij het als
wijkraad prettig om te weten wat er in de verschillende buurten
speelt. Het is een gegeven dat het ontzettend vervelend is als jij als
bewoner last hebt van de rotzooi van een ander. Helaas is het vaak
ook een gedragsprobleem die je niet zo snel kunt oplossen.

• Is het mogelijk actiever de omgeving van openbare ondergrondse
containers te monitoren en actiever te voorkomen dat deze overvol
raken?

Wil je de video van deze thema-avond terugkijken? Ga dan naar
www.schadewijk-oss.nl

• Kunt u duidelijkheid verschaffen over wat de kringloop nu wel of
niet mee mag nemen? Het is onduidelijk en arbitrair wat “bruikbaar”
is en ons inziens wordt dit begrip in onwenselijke mate beperkt

Vragen die we gesteld hebben zijn als volgt:

• Heeft het college ideeën over de niet in de plastic-containeropening
passende afvalzakken en is het college bereid na te denken over
kleinere zakken die daar wel in passen?

Wat kunnen we met elkaar doen?
We zijn als wijkraad op zoek naar bewoners die zich op verschillende
manieren willen en kunnen inzetten om elkaar te helpen:

• Is het mogelijk voor de laagste inkomens een regeling te treffen
waardoor afvoeren van grof huishoudelijk afval, bruikbaar en niet
bruikbaar alsnog haalbaar wordt?

• Ben jij in het bezit van een aanhanger, busje of grote auto?
• Ben jij iemand die van aanpakken weet en wil helpen sjouwen?
• Wat voor een ander afval is, kan ik misschien wel gebruiken
• Ik heb een idee en wil dit graag voorleggen
• Ik ben al actief in de wijk met het rapen van zwerfafval
• Ik wil graag helpen met rapen van zwerfafval

• Wat kunnen wij van het college verwachten om mensen met een
laag inkomen, die net niet van tegemoetkomingen en vrijstellingen
(bv van afvalstoffenheffing) gebruik kunnen maken, tegemoet te
komen?
• De mobiele milieu-straten dienen een groter doel dan alleen
laagdrempelig afval afvoeren. Blijven deze acties gehandhaafd en
blijft het aantal keren dat dit middel ingezet kan worden gelijk aan de
tijd vóór corona?

Mocht je op een van bovenstaande ja kunnen antwoorden,
neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar
wijkraad@schadewijk-oss.nl en wie weet kunnen we elkaar helpen.
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NIEUWS

Samenwerken aan
communicatie in de wijk
Wijkkrant De Schadewijker 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.
Verhalen uit de wijk
Heb jij iets bijzonders meegemaakt in je wijk, wil je iets onder de
aandacht brengen of ken je iemand die een bijzondere hobby heeft?
Laat het ons weten. Wij zijn nieuwsgierig!
Mailen kan naar communicatie@schadewijk-oss.nl

Wie zoeken wij nog meer?
• Leden in de redactieraad + schrijvers
• Mensen die graag fotograferen
• Mensen die goed zijn met social media
Voor meer info of aanmelden kun je contact opnemen via:
communicatie@schadewijk-oss.nl
De sluitingsdatum voor nieuwe artikelen voor de volgende editie is
23 mei 2021. Wil je bij het schrijven er rekening mee houden dat het
stuk niet te lang wordt. Als je ongeveer 300-600 woorden aanhoudt,
is dit een mooie lengte voor een krant. Kan het echt niet in 400
woorden, dan bekijkt de redactie of en waar het verhaal ingekort kan
worden. Wij zien jouw verhalen met belangstelling tegemoet.

COLOFON
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.

Advertenties

communicatie@schadewijk-oss.nl

Redactionele richtlijnen:

(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.

Redactie
Marianne Meijer, Max Westerveld, Thijs Verhoeven,
Jeremy van Leeuwen, Rob van Erp, Marga van de Ven

Contact

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