Aan de bewoner(s)
van dit adres

krant
De Schadewijker – najaarseditie 2021
Nieuws

Nieuws

Ontspanning

Nieuws

Inloopmiddag
voor vragen

Geldzorgen?
Kom in actie

Kidspagina

Terugblik Vijver Fever

Pagina 3

Pagina 4

Pagina 6 + 7

Pagina 9

“Vroeger kon je van
alles vervangen, maar
tegenwoordig zit er een
printplaat in”.
Lees verder op pagina 5

NIEUWS
Geldzorgen? Kom in actie!
SchuldHulpMaatje
SchuldHulpMaatje Oss heeft vrijwilligers die een luisterend
oor bieden en met u bespreekt welke geldproblemen er zijn.
De vrijwilliger geeft tips, advies en kijkt samen met u wat zelf
kunt doen om uw geldzaken weer op orde te krijgen. Wilt u
contact met SchuldHulpMaatje Oss? Stuur dan een e-mail naar
schuldhulpmaatjeoss@gmail.com. Zet daarin uw naam en
telefoonnummer. Een vrijwilliger belt u terug. Kijk voor meer
informatie ook op www.uitdeschulden.nu.

Zijn uw kosten vaak hoger dan uw inkomsten? En is het
daardoor lastig om elke maand de rekeningen te betalen?
Of heeft u daardoor schulden? Gemiddeld wachten mensen
vijf jaar voordat ze hulp zoeken. Geldproblemen worden
alleen maar groter. Wacht dus niet. Kom in actie en voorkom
geldstress!
Wat kunt u zelf doen?
Gelddagboek
Met het gelddagboek van Samen Slimmer met Geld houdt
u precies bij hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel geld u
uitgeeft. Overzicht van uw geldzaken geeft een gerust gevoel.
Het is een eerste stap om uw geldzaken (weer) op orde te
krijgen! Vraag het gelddagboek gratis aan via tel. 14 0412
(toets 2) of haal het op bij de balie van het gemeentehuis in
Oss.

Sociaal Raadslieden
Sociaal Raadslieden helpen u de weg vinden in het doolhof
van sociale voorzieningen, wetten, regelingen, formulieren
en instellingen. Ze geven sociaal juridisch advies, hulp
en bemiddeling. Denk aan: belastingzaken, uitkeringen,
toeslagen, arbeidscontract en ontslagregelingen, personenen familierecht en vreemdelingenrecht. Meer weten? Kijk op
www.ons-welzijn.nl en zoek op ‘sociaal raadslieden’ of bel naar
Geldfit
personen- en familierecht en vreemdelingenrecht. Meer weten? Kijk op www.ons-welzijn.nl en
de Toegang Zorg en Welzijn: 14 0412 (toets 1).
Geldfit helpt u om uw geldzaken fit te houden of om ze fit te
zoek
op Doe
‘sociaal
raadslieden’
of belwww.geldfit.
naar de Toegang Zorg en Welzijn: 14 0412 (toets 1).
krijgen.
de anonieme
test op de website
Schuldhulpverlening
nl en ontvang binnen 2 minuten advies voor uw persoonlijke
Heeft u geldzorgen, betalingsachterstanden of schulden?
situatie. Of bel gratis naar 0800 8115. Dat kan van maandag
Schuldhulpverlening
Wacht niet te lang en maak een afspraak met een
tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
schuldhulpverlener
vante
delang
gemeente
Oss. Bel hiervoor
Heeft u geldzorgen, betalingsachterstanden of schulden?
Wacht niet
en maak
een afspraak
naar 14 0412 (toets 2) of maak een afspraak via de website:
Nibud
met
een schuldhulpverlener van de gemeente Oss. Bel
hiervoor naar 14 0412 (toets
of maak
www.oss.nl/afspraakschuldhulpverlening.
Een2)
consulent
Het Nibud doet onderzoek naar en geeft voorlichting over
schuldhulpverlening neemtEen
contact
met u op om te bespreken
huishoudportemonnee.
Denk dan aan
onderwerpen als
eendeafspraak
via de website:
www.oss.nl/afspraakschuldhulpverlening.
consulent
welke geldzorgen er zijn. Ook geeft de consulenten tips en
sparen, rondkomen, lenen, kortom: geldzaken in de praktijk!
schuldhulpverlening neemt contact met u op om te bespreken welke geldzorgen er zijn. Ook geeft
vertelt welke oplossingen er zijn. Als het nodig is, zet de
Allemaal erop gericht dat u meer grip op uw geld krijgt. Kijk
de voor
consulenten
tips
vertelt welke oplossingen er zijn.
Als meteen
het nodig
zet de consulent
meteen
consulent
acties is,
uit. Bijvoorbeeld
richting schuldeisers.
meer informatie
op en
www.nibud.nl.

acties uit. Bijvoorbeeld richting schuldeisers.

Alles over hulp bij schulden in de gemeente Oss vindt u op:
Komt u er zelf niet uit? Vraag hulp!
www.oss.nl/hulpbijschulden.
Lukt het u niet om uw geldzaken op orde te krijgen of
geldproblemen
op
te
lossen?
Zoek
dan
hulp!
Niets
doen
Alles over hulp bij schulden in de gemeente Oss vindt u op: www.oss.nl/hulpbijschulden.
verergert uw situatie. Er zijn verschillende mogelijkheden.
Kijk wat bij uw situatie past.

De Schadewijker
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Inloop voor vragen
Inloop
voor vragen
Schadewijk
Schadewijk

Heeft u vragen over zorg, welzijn of wonen? Heeft u vragen over
uw inkomen, uw financiën of de opvoeding van de kinderen?
Maakt u zich zorgen over uzelf of een ander? Of bent u op zoek
Heeft u vragen over zorg, welzijn of wonen? Heeft u vragen over
naar een leuke activiteit in de wijk om aan mee te doen?
uw inkomen, uw financiën of de opvoeding van de kinderen?
Misschien voelt u zich alleen en heeft u zin in een praatje?
Maakt u zich zorgen over uzelf of een ander? Of bent u op zoek
naar een leuke activiteit in de wijk om aan mee te doen?
Wij zijn er voor al uw vragen en denken mee in oplossingen.
Misschien voelt u zich alleen en heeft u zin in een praatje?
Iedere werkdag van 13:00u tot 17:00u zit er een beroepskracht
voor u klaar! Wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2.
Wij zijn er voor al uw vragen en denken mee in oplossingen.
Na binnenkomst, eerste ruimte links. De koffie staat klaar!
Iedere werkdag van 13:00u tot 17:00u zit er een beroepskracht
voor u klaar! Wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2.
Om de veiligheid van iedere bezoeker te waarborgen, houden
Na binnenkomst, eerste ruimte links. De koffie staat klaar!
wij ons aan de richtlijnen volgens het RIVM die op dat moment
gelden. Wij willen aan u vragen om hetzelfde te doen
Om de veiligheid van iedere bezoeker te waarborgen, houden
wij ons aan de richtlijnen volgens het RIVM die op dat moment
gelden. Wij willen aan u vragen om hetzelfde te doen

WEES WELKOM!
WEES WELKOM!

De Schadewijker
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hen zal er ook een suikerspin kraam aanwezig zijn.
De volwassenen betalen een entree van 3,00 pp, waarna ze een Goodiebag zullen
ontvangen. In die Goodiebag zullen een aantal leuke aardigheidjes van onze
standhouders zitten. Tevens zal in die Goodiebag een gratis lootje zitten, die hoort bij
de loterij die aan het eind van de avond zal plaats vinden.
Die avond zal een DJ gezellige muziek draaien!

NIEUWS

Graag zien we u vrijdag 5 november op onze Moonlight Shopping voor jong en oud.
De avond start om 19.00 uur en zal eindigen om 23.30 uur.
Een gezellige groet,
Lindy de Bresser en Natasja Kroon

Vrijdag 5 november organiseren wij Moonlight Shopping in
Wijkcentrum Schadewijk.
Wat houd dat in? We hebben 30 standhouders bereid
gevonden, om hun producten en of diensten die avond te
komen promoten aan u als bezoeker.
Wat is daar leuk aan? De producten zijn zeer gevarieerd, zodat
u geprikkeld wordt in de gezelligheid van de standhouders en
producten die er staan. De standhouder zal hier en daar een
hapje ter beschikking stellen, om de inwendige mens ook te
plezieren.

Wanneer: Zondag 14 november 10.00 - 16.00 uur
Waar: Wijkcentrum Schadewijk - Leeuwerikstraat 2 Oss
Kraam huur € 11,00 incl. 1 stoel
Aanmelden via: rommelmarktwcschadewijk@gmail.com

Ook aan de kinderen hebben we gedacht, die hebben die
avond gratis entree! Voor hen zal er ook een suikerspin kraam
aanwezig zijn.
De volwassenen betalen een entree van 3,00 pp, waarna ze
een Goodiebag zullen ontvangen. In die Goodiebag zullen
een aantal leuke aardigheidjes van onze standhouders zitten.
Tevens zal in die Goodiebag een gratis lootje zitten, die hoort
bij de loterij die aan het eind van de avond zal plaats vinden.

“SchaduwRijk Van Vrúúgùr
tot nou”.

Die avond zal een DJ gezellige muziek draaien!

Ook zo genoten van Museum SchaduwRijk? Voor wie nog niet genoeg
heeft van het verleden van onze wijk hebben we een spel gemaakt:
“SchaduwRijk Van Vrúúgùr tot nou”.
Zoek het kaartje met de oude en de nieuwe foto van bijzondere
plekken in Schadewijk bij elkaar en zie hoe de wijk veranderd is,
hoe het er vroeger uitzag en train gelijk je geheugen.
Kijk op onze website www.schadewijk-oss.nl om te zien waar
je het kunt kopen. Voor de prijs van € 5,- hoef je het niet te laten.

Graag zien we u vrijdag 5 november op onze Moonlight
Shopping voor jong en oud. De avond start om 19.00 uur en
zal eindigen om 23.30 uur.
Een gezellige groet,
Lindy de Bresser en Natasja Kroon

De Schadewijker
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Stadsjutter in Schadewijk

in dat huis want het scherm was ondoorzichtig door rook en
aanslag. Hij heeft de tv kunnen repareren en had een klein
rondje schoon gemaakt om te kunnen kijken. Daar kreeg hij wel
wat commentaar op,lacht hij. De oudste tv die hij in zijn winkel
heeft staan is de Philips tx400.

In de Leeuwerikstraat bevindt zich een winkeltje ingeklemd
tussen een fietsenzaak en een cafetaria. Dit is het domein van
Anton Wintjes. De zaak heet “Toonbeeld” en hier repareert
Anton sinds jaar en dag tv’s en radio’s.
Anton is geboren in Uden maar sinds zijn 5e getogen in
Loosbroek. In een gezin met 2 broers en 2 zussen had hij een
fijne jeugd in het rustige dorpje waar iedereen elkaar kent.Zijn
vader was ruim dertig jaar hoofdonderwijzer (hoofdmister zoals
ze daar zeiden) op de Albertusschool. Zijn ouders waren beiden
actief in het sociale dorpsleven. Moeder was o.a betrokken bij
de Zonnenbloem en het kerkkoor. Vader bij het Oranjecomite,
Sinterklaas, Koninginnedag, voorzitter van de
voetbalclub en het gemengd koor en later actief op de
buurtbus. Anton had al vroeg belangstelling voor techniek
en was altijd aan het prutsen. Het was dan ook geen wonder
dat hij naar de LTS ging. Vele jaren werkte hij als reparateur
bij de B&O in Uden. In 1984 kwam hij in Oss wonen in de
Leeuwerikstraat en begon daar zijn eigen reparatiewinkel.
In de ochtend werkte hij in Uden en ‘s middags in zijn eigen
zaak. Zelf heeft hij 2 kinderen gekregen die beiden in de buurt
wonen. Hij vind het jammer dat er tegenwoordig niet veel meer
te repareren valt aan een televisie. Vroeger kon je van alles
vervangen,maar tegenwoordig zit er een printplaat in...
Hij weet nog dat er een keer een klant een televisie kwam
brengen voor reparatie. Waarschijnlijk werd er veel gerookt

De Schadewijker

Ook een Philips tv uit 1958 die hij 1972 heeft kunnen kopen van
zijn oude baas voor 35 gulden. Achterop de fiets heeft hij die
toen van Uden naar Loosbroek gesleept.
Televisie kijken deed hij in zijn jeugd bij (rijke) buren want niet
iedereen kon een toestel betalen. Sinds 2013 gaat Anton iedere
dag een ronde door Oss maken. Hierbij stroopt hij de straten af
naar herbruikbare of verkoopbare spullen. Iedere dag van de
week heeft een min of meer vaste route van zo’n 10 km waarbij
hij speurt in afvalcontainers,achter struiken ,onder bankjes
enz. Vooral statiegeldflessen,ijzer,koperdraad en kapotte
apparaten hebben zijn belangstelling. Momenteel brengt
blik niet veel meer op maar met de andere dingen verdient
hij een leuk zakcentje bij. Op 17 oktober is er in wijkcentrum
Schadewijk de afsluiting te zien van het tijdelijke museum
“Schaduwrijk” met alle foto’s van de tentoonstelling en ook een
gedeelte van de collectie oude radio ‘s en televisie’s van Anton
Wintjes. Voor velen misschien een “trip down memory lane”
oftewel mooie nostalgische apparaten.
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KIDS & FUN
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KIDS & FUN
Raadsel
Ik ben groter dan een kasteel, lichter dan lucht, maar duizend mensen kunnen me niet bewegen. Wat ben ik?

Rebus

De Schadewijker
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Vijver Fever
popcorn, een zweefmolen en vouwen met Marcel. Met
Ludus Outdoor overwonnen zij hun hoogtevrees door een
levensgrote boom te beklimmen.

Wat een prachtige dag is het geworden, die zondag 12
september. Om 06.00 uur waren de eerste ‘bouwers’ al
aanwezig om het jaarlijks evenement rondom de vijver en
het Cruijff Court gestalte geven. Honden-uitlaters kwamen
er snel achter dat we deze keer gebruik moesten maken van
een hekwerk rondom het terrein. Dit om te voldoen aan de
Coronamaatregelen.

Om 13.30 uur was het evenement op volle gang. De zon
scheen heerlijk, en er waren meerdere optredens van lokaal
talent. Jasmijn, Fileine (winnaressen van Guts en Glory), DJ
Simone en om 16.00 uur als klap op de vuurpijl het optreden
van Laura Ross.

Standhouders zoals o.a. het Talentencentrum, het
Zorgbuurthuis, de Bibliotheek en ONS welzijn volgde snel. Zij
zorgden ervoor dat iedereen een gezellig aangeklede stand
kon bezoeken. Er waren Turkse broodjes te bakken en voor de
durfal een ijsbak waar je kopje onder mocht.
Voor de kinderen was er veel vertier, gratis hamburgers,

De Schadewijker

‘Geslaagd met een grote G’ was een van de vele leuke reacties
uit de wijk.
Hopelijk zien wij jullie volgend jaar weer.
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Kinderen en jongeren uit de Schadewijk konden in de laatste week van de zomervakantie meedoen aan het Zomerfestival.
Dit festival werd georganiseerd door Muzelinck in samenwerking met het wijkcentrum.
Kinderen konden in die week allerlei gratis activiteiten doen zoals een vogelwolkenkrabber bouwen, muziek maken door diverse
instrumenten uit te proberen en 3D collages maken. Op de laatste dag was er in het park een afsluiting met dansschool Dimphy,
konden kinderen laten horen wat zij geleerd hadden en was er een kleine expositie van wat er die week gemaakt was.

De Schadewijker
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Lief & Leedstraten
Het is alweer even geleden dat we mensen in de wijk vroegen voor
een nieuw project Lief & Leedstraten. Dit loopt nu alweer een tijdje
dus hoog tijd om even terug te blikken.

hebben we al op zak. Op Burendag waren we op bezoek in de
Goudmijnhof. Want zeg nou zelf. In een Lief & Leedstaat is Burendag
natuurlijk een nationale feestdag!

Om te beginnen. Wat was het ook alweer?
In de Schadewijk en in Lith konden mensen zich aanmelden om in
hun straat een Lief & Leedstraat te beginnen. Je krijgt dan een potje
van 75,-. Van dat geld koop je een kaartje of een kleinigheidje als er
bij iemand in de straat iets te vieren of te betreuren valt. Een mooi
idee uit Rotterdam waar ze al 95 Lief & Leedstraten hebben.
Over aanmeldingen hadden we zeker niet te klagen. Mensen waren
enthousiast en wilden beginnen. Toen bleek dat de naam Lief &
Leedstraten beschermt was. De rechten liggen bij de “stichting
Opzoomer Mee”. Nog even hebben we overwogen het idee onder
een andere naam door te zetten. Maar gewoon aansluiten bij
deze stichting is simpeler en je krijgt er ook nuttige ondersteuning,
informatie en ideeën bij. Het bleef dus Lief & Leedstraten, en we
konden weer verder.
Inmiddels zijn er al twaalf staten in onze wijk actief. Twaalf mensen
die hun omgeving in de gaten houden en een beetje aandacht
geven aan buren als daar iets leuks gebeurt of een steuntje in de
rug nodig hebben. Jammer genoeg konden we elkaar te lang niet in
levende lijve ontmoeten en moesten we het doen met een online
bijeenkomst. Alleen onze penningmeester Joyce mocht iedereen
even aan de deur verwelkomen om het geldkistje over te dragen.
Tot 15 september. Toen hadden we eindelijk de gelegenheid elkaar
te ontmoeten. Alle contactpersonen uit Schadewijk en Lith waren
uitgenodigd in het gemeentehuis.
Wethouder Thijs van Kessel heeft ‘de gangmakers’, de beheerders
van de geldkistjes, in het zonnetje gezet. Onder het genot van wat
lekkers is de start van het project geëvalueerd.

KIES EEN CLUB

Floor Jilesen van OnsWelzijn heeft uitgelegd wanneer je bij haar
terecht kan. Bijvoorbeeld wanneer een buurman vastloopt in de
rouwverwerking, of wanneer iemand vrijwilliger wil worden.
Daarna zijn er onderling tips en tops uitgewisseld. Een gezellige en
zinvolle avond!
Denk je na het lezen van dit verhaal er serieus over om met
of namens jouw straat ook mee te doen? Dat kan. We zijn wel
begonnen maar nog lang niet klaar.
Meld je aan via wijkraad@schadewijk-oss.nl en we nemen zo snel
mogelijk contact op. En als er iets te doen is in een Lief & Leedstraat
vinden wij het ook erg leuk om met onze wijkcaravan langs te
komen en zorgen dan ook voor iets leuks. De eerste uitnodiging

De Schadewijker

NIET GENOEG GELD?

WIJ BETALEN
Bel 088-8 800 88 of ga naar www.kieseenclub.nl

11

Najaar 2021

NIEUWS

Nederpopkoor Balanz maakt nu
het weer kan een doorstart en is
op zoek naar nieuwe leden.
Zangers en zangeressen zijn
welkom. Info: Wil Bolenius.
Telefoon nummer 06-22432267
of email boleniusmuziek@live.nl

Samenwerken aan
communicatie in de wijk

COLOFON

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.

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.

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

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

Wie zoeken wij nog meer?
• Leden in de redactieraad + schrijvers
• Mensen die graag fotograferen
• Mensen die goed zijn met social media

Advertenties

communicatie@schadewijk-oss.nl

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 december 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.

De Schadewijker

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.
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