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In wijkcentrum Schadewijk werden in november en december vijf 
kookworkshop avonden gehouden. Tijdens deze workshop leerden 
een groep kinderen hoe ze een maaltijd moeten voorbereiden. Aan 
het eind van de avond werd er gezamenlijk gegeten.

Het initiatief kwam van Kodoss. Het wijkplatform voor naschoolse 
activiteiten voor kinderen uit de buurt.
De workshop werd gegeven door GGD hart voor Brabant. 

Monique Wolters is gezondheidsbevorderaar bij de GGD: “Het doel 
van de workshop was om kinderen te leren hoe ze een gezonde 
maaltijd kunnen bereiden. Daarnaast waren er ook smaaklessen 
waarbij je kennis maakt met allerlei nieuwe smaken, kwamen 
thema’s
aan bod zoals de Schijf van Vijf en hoe je bijvoorbeeld een etiket 
leest”.

De 10-jarige Melle is een van de deelnemers: “Ik heb al een keer 
vegetarische Spaghetti gemaakt, soep en een bananensmoothie.
Die vond ik het lekkerst! Ik vind het leuk om te leren snijden en 
koken en het is gezellig met de andere kinderen”. 

Verderop zitten drie vriendinnen te giechelen. Mare, Lotte en Suzan. 
“Doordat ik hier leer hoe je moet koken, heb ik thuis laatst wraps 
gemaakt. Dat was lekker. En het is met elkaar gezellig en lekker om 
te proeven wat je hebt gemaakt”, aldus Mare. 

De workshop was ook voor de GGD nieuw. “Voor ons was dit ook 
de eerste keer. Dit zorgde ervoor dat we het een beetje onderschat 
hebben. Ik ben niet gewend om les te geven, dus het was in het 
begin even aanpoten. Ik vond het leuk om de kinderen iets bij te 
brengen en interesse voor voeding op te wekken. De kinderen 
waren erg enthousiast, dus we gaan kijken of we de workshop in het 
nieuwe jaar gaan voortzetten”, aldus Monique.

Meer informatie over Kodoss vind je op www.kodoss.nl

Geslaagde
kinderkookworkshop
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Voor iedereen die vragen, ondersteuning of hulp nodig heeft. Kom ons bezoeken in het wijkcentrum Schadewijk van dinsdag t/m vrijdag 
van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op donderdag kunt u financiële en administratieve vragen bespreekbaar maken van 13.00 uur tot 14.00 uur.

Voor wie is het?

      Inloop Inloop   voor vragen  voor vragen
SchadewijkSchadewijk

Kom binnen!

Heeft u een vraag? 
De koffie staat klaar! 
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Ouder & peuter in beweging
Leeftijd: 2– 4 jaar

Wanneer:  Elke vrijdag vanaf 13 januari 2023
Tijd: 10:00-11:00

Waar: Gymzaal wijkcentrum de schadewijk
leeuwerikstraat 2

Samen met je kind diverse sporten en spelletjes.
Na afloop voor de deelnemende kinderen fruit en drinken

Georganiseerd door ouders uit de wijk
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Wat is en doet
Deelgenoten Oss?

 Wat     is     en     doet     Deelgenoten     Oss? 

 Als     bewoner     van     deze     wijk     en     werkzaam     in     het     Osse     als     coördinator     Deelgenoten     wil     ik     graag     wat 
 meer     vertellen     over     Deelgenoten     Oss. 

 Inmiddels     is     Deelgenoten     een     kleine     4     jaar     actief.  Wij     bieden     mogelijkheden     voor     mensen     die 
 behoefte     hebben     aan     de     invulling     van     betekenisvolle     dagen.     Dit     kan     d.m.v.     vrijwilligerswerk, 
 dagbesteding,     re     integratie     of     nog     anders,     iedereen     is     meer     dan     welkom. 

 Door     samenwerking     met     andere     organisaties     kunnen     wij     vraag     en     aanbod     bij     elkaar     brengen, 
 waarbij     we     uitgaan     wat     iemand     leuk     vind     en     wat     de     mogelijkheden     zijn. 

 Ook     kunnen     we     maatschappelijke     nuttige     klussen     uitvoeren     voor     mensen     met     een     kleine     beurs. 
 Wanneer     iemand     bijvoorbeeld     wat     eenvoudig     tuinonderhoud     nodig     heeft     en     het     zelf     niet     meer 
 kan,     maar     ook     niemand     heeft     die     het     zou     kunnen     doen,     dan     kijken     we     binnen     onze     tuinploeg     of 
 er     geholpen     kan     worden. 

 We     hebben     dan     natuurlijk     wel     mensen     nodig     die     het     leuk     vinden     om     dit     te     doen.     Daarom     zijn     we 
 altijd     op     zoek     naar     mensen     met     talenten     en     mogelijkheden.     Een     kijkje     op     de     website 
 http://www.deelgenotenoss.nl  en     u     ziet     wat     de     vragen     zoal     zijn.     Een     paar     wil     ik     toch     graag     even 
 extra     noemen,     want     daar     ben     ik     eerlijk     gezegd     wel     dringend     naar     op     zoek:     energiecoaches,     hulp 
 bij     een     zorgcentrum     en     klustalenten. 

 In     de     praktijk     komen     we     ook     vaak     tegen     dat     mensen     iets     voor     een     ander     willen     doen,     de     nodige 
 talenten     daarvoor     hebben,     maar     niet     weten     wat     ze     willen     gaan     doen,     waar     ze     dat     kunnen     doen 
 en     wat     ze     nodig     hebben     om     dat     te     realiseren. 
 Daarvoor     kunt     u     altijd     bij     mij     terecht     en     dan     gaan     we     samen     met     elkaar     in     gesprek     en     kunnen     we 
 kijken     wat     het     beste     bij     u     past. 

 Ik     ben     te     bereiken     via     email,     telefoon     en     via     de     website     bij     het     kopje  interesse  kunt     u     ook     altijd 
 een     berichtje     achterlaten. 

 Sonja     Haven,     coördinator     Deelgenoten     Oss 

 http://www.deelgenotenoss.nl 

 Sonja@deelgenotenoss.nl  /      06     –     10     64     97     10 

Als bewoner van deze wijk en werkzaam in het Osse als 
coördinator Deelgenoten wil ik graag wat meer vertellen over 
Deelgenoten Oss.

Inmiddels is Deelgenoten een kleine 4 jaar actief. Wij 
bieden mogelijkheden voor mensen die behoefte hebben 
aan de invulling van betekenisvolle dagen. Dit kan d.m.v. 
vrijwilligerswerk, dagbesteding, re integratie of nog anders,
iedereen is meer dan welkom.

Door samenwerking met andere organisaties kunnen wij vraag 
en aanbod bij elkaar brengen, waarbij we uitgaan wat iemand 
leuk vind en wat de mogelijkheden zijn.

Ook kunnen we maatschappelijke nuttige klussen uitvoeren 
voor mensen met een kleine beurs. Wanneer iemand 
bijvoorbeeld wat eenvoudig tuinonderhoud nodig heeft en het 
zelf niet meer kan, maar ook niemand heeft die het zou kunnen 
doen, dan kijken we binnen onze tuinploeg of er geholpen kan 
worden.

We hebben dan natuurlijk wel mensen nodig die het leuk 
vinden om dit te doen. Daarom zijn we altijd op zoek naar 
mensen met talenten en mogelijkheden. Een kijkje op de 
website http://www.deelgenotenoss.nl en u ziet wat de 
vragen zoal zijn. Een paar wil ik toch graag even extra noemen, 
want daar ben ik eerlijk gezegd wel dringend naar op zoek: 
energiecoaches, hulp bij een zorgcentrum en klustalenten.
In de praktijk komen we ook vaak tegen dat mensen iets voor 
een ander willen doen, de nodige talenten daarvoor hebben, 

maar niet weten wat ze willen gaan doen, waar ze dat kunnen 
doen en wat ze nodig hebben om dat te realiseren. Daarvoor 
kunt u altijd bij mij terecht en dan gaan we samen met elkaar in 
gesprek en kunnen we kijken wat het beste bij u past.

Ik ben te bereiken via email, telefoon en via de website bij het 
kopje interesse kunt u ook altijd een berichtje achterlaten.

Sonja Haven, coördinator Deelgenoten Oss
www.deelgenotenoss.nl
sonja@deelgenotenoss.nl / 06 – 10 64 97 10

Vliegenleed 
 

 
Een vlieg vloog 

 
van het zitten zat 

 
dronken van het drinken 

 
uit een sherryvat. 

 
Bij een slager ging hij 

 
het hoekje om 

 
daar viel hij 

 
na een zachte knal 

 
in diens ultraviolette 

 
vliegenval. 

 
door: Jan Rikken  
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7 januari  Nieuwjaarsborrel van 14.00 - 18.00 uur
14 januari Muziekavond  van De Deur  19.00 - 21.00 uur
21 januari Muziekavond  van De Deur  19.00 - 21.00 uur
5 februari Spirituele doe- en ervaar beurs  11.00 - 17.00 uur
11 februari Lasergame  blacklight editie 19.30 - 22.30 uur
22/23 februari Carnaval
25/26 maart Heksenmarkt 10.00 - 17.00 uur
9 april  Jan Cunen blijft slapen  13.00 - 16.00 uur
10 april  Paasbingo 14.00 - 16.00 uur
16 april  Rommelmarkt 10.00 - 16.00 uur

Op 05-02-2023 is er weer een Spirituele doe en ervaarbeurs in: 
WijkcentrumSchadewijk, Leeuwerikstraat 2, 5348 XA Oss.

Dit keer zitten er circa 30 mediums voor u klaar om u een 
boodschap te geven van overleden dierbare.

Ieder 10e bezoeker krijgt een mooi presentje van de organisatie 
Medium Vlinder, waaronder een gratis consult. Entree is gratis.

Wist u dat?

Crea in het Wijk is een hobbyclubje, waar we gezellig knutselen
en kletsen onder het genot van een gratis kop koffie of thee.
We zoeken nog mensen voor ons clubje, die een leuke hobby of 
leuke ideeën hebben. Elke 3e donderdag van de maand van 19.00 
uur t/m 21.30 uur in Wijkcentrum Schadewijk. Kom vrijblijvend een 
keertje aan om te kijken, hopelijk zien we je snel.
                   Team CREA

De Spirituele doe- ervaarbeurs begint om 11.00 uur en eindigt 
om 17.00 uur. Ook zijn er mooie verkoopstands met: edelstenen, 
kristallen hangertjes, sieraden, wierook, zelfgemaakte spirituele 
cadeautjes, boeken, kaarten en mariabeelden.

Kom gezellig naar deze Spirituele beurs met fijne mediums en 
masseur.

Evenementen
wijkcentrum Schadewijk

Spirituele doe en ervaarbeurs
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Elk jaar gaan buurtbewoners op vakantie in hun eigen buurt. 
Drie dagen lang is een plek in de buurt een gezellige camping, 
bewoond door alle mensen die de buurt rijk is. Allemaal leven 
ze er vol positieve energie gezellig samen en ontmoeten 
elkaar. Deze ontmoetingen zorgen voor inspiratie, goede 
voorbeelden, zelfvertrouwen, voor een thuisgevoel in de 
buurt, samenwerkingen, vriendschappen en relaties. Allemaal 
nieuwe verbindingen die de buurt versterken. 

“Door de buurtcamping leer je elkaar écht beter kennen. Nu 
zeg je elkaar gedag, maak je nog ’s een praatje bij de winkel. 
Dat deed je eerst niet, want je kende elkaar niet”, aldus een 
eerdere deelnemer. 

Het buurtcamping basisprincipe
Op de Buurtcamping is één derde van de plekken gereserveerd 
voor vrijwilligers, één derde voor betalende kampeerders en 
één derde voor minima. Dat zorgt voor diversiteit en bijzondere 
ontmoetingen. Met die wc-rol onder de arm zien we er per slot 
van rekening allemaal even knullig uit.

Buurtcampings door heel Nederland
Wat in 2013 begon met één Buurtcamping in het Oosterpark 
in Amsterdam, waren er in 2019 maar liefst 35 door heel 
Nederland. Waar meer dan 5250 buurtbewoners samen 
kampeerden in hun eigen park. Voor 2021 stonden er 45 
Buurtcampings door het hele land gepland, maar door de 
strengere regels in de zomer moesten veel campings hun 
plannen aanpassen of konden niet doorgaan. In 2022 willen 
ze proberen 65 Buurtcampings door heel Nederland te 
organiseren. En zo nog meer bijzondere ontmoetingen te laten 
plaatsvinden en buurten te verrijken.

Buurtcamping in de Schadewijk?
Wij zouden graag willen onderzoeken of jullie als wijkbewoner 
ook graag zo’n Buurtcamping willen. Om dit voor elkaar 

te krijgen hebben we kartrekkers nodig die dit mee willen 
organiseren. Je krijgt hierbij hulp van de organisatie van 
Buurtcamping.nl . Zodra er draagvlak voor is, gaan we graag aan 
de slag met jou om dit verder uit te werken en te organiseren. 

We zoeken versterking voor de groep vrijwilligers.
Heb je interesse? Donderdag 12 januari is er een online info 
bijeenkomst is van 19.30-20.30 uur. Mensen die interesse 
hebben  kunnen zich daarvoor aanmelden bij
anke@debuurtcamping.nl

Wil je meer informatie en/of jezelf graag aanmelden als 
vrijwilliger? We komen graag met jou in contact. Stuur even 
een mail naar n.spierings@oss.nl en dan spreken we elkaar 
snel! Scan de QR-code om het filmpje te bekijken. 

Buurtcamping in
de Schadewijk?
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Groente en fruit uit eigen tuin, dat kan bij tuinvereniging 
De Kolkamp. Zelf telen levert driemaal plezier op: buiten 
bezig zijn, contacten met andere tuinders en ’s avonds 
een gezonde maaltijd op je bord. Ons tuinencomplex aan 
de Kuipers Rietbergstraat heeft een 80-tal tuinen van 
verschillende afmetingen.

Komend jaar komen er enkele moestuinen beschikbaar.
Heb je interesse om een tuin te huren, neem even contact 
met ons op voor een rondleiding. Stuur een mail naar:
dekolkamposs@gmail.com of bel naar 0412 639783.

• Wilt u leren om een smartphone te gebruiken?
• Wilt u meer met uw smartphone kunnen doen?
• Wilt u nieuws lezen op de telefoon, een berichtje ontvangen of 
   versturen of videobellen met de (klein)kinderen?
• Wilt u foto’s kunnen maken en versturen of een
   filmpje kijken op uw telefoon?
• Wilt u veilig op uw telefoon werken?

Dan is de cursus smartphone iets voor u.  

Een ervaren docent leert u hoe de smartphone werkt en wat u 
ermee kunt doen. Samen met andere cursisten oefent u op uw 
eigen smartphone. 

Startdatum: 16 januari 2023
Plaats:   Wijkcentrum Schadewijk, Oss
Lessen:   10 lessen
Tijd:   Maandagmiddag 13.30 – 16.00 uur
Nodig:   Eigen smartphone
Aanmelden: Je kunt je opgeven bij Mariëlle
  van het DigiTaalhuis. 
  
  Tel.: 0412 842005
  taalhuisoss@nobb.nl 
  Op vrijdag van 10.00 tot 12.00 is er een  
  inloopspreekuur in de Bibliotheek Oss.

Wijkstichting Schadewijk is er voor het organiseren van 
activiteiten en ondersteunen van buurt- en straatverenigingen 
in de Schadewijk en heeft als doel de woon- en leefomgeving 
in de wijk te verbeteren. Om de bewoners van de Schadewijk 
daarbij beter te kunnen bereiken gaan we onze werkwijze een 
beetje aanpassen.

Daarvoor heeft de wijkstichting nieuwe mensen nodig. We 
zouden dit graag vormgeven door te gaan werken op Thema’s.
Het stichtingsbestuur draagt zorgt voor o.a. de 
subsidieverstrekking, de contacten met de gemeente en de 
wijkcoördinator. De wijkstichting krijgt daar geld voor van de 
gemeente Oss. Dat geld moet ten goede komen aan iedereen
binnen de Schadewijk.

• De Wijkstichting denk dit te kunnen doen door het vormen 
   van thema commissies, zoals b.v: Rommelmarkten.
• De Lief en leed straat.
• Nationale Straatspeeldag.
• De wijkkrant.

Maar ook hebben we mensen nodig die zich bezig houden
met o.a. fondsenwerving en vergunningen en procedures.

Dit alles met als doel de cohesie, de samenhang, binnen de 
schadewijk, de buurten en de straten te verbeteren. Door in 
te zetten op thema blijft de tijd en werkhoeveelheid beperkt. 
De Wijkstichting en verschillende professionele partijen in de 
wijk zorgen voor de ondersteuning. Belangrijk !!! Je hoeft het 
niet alleen te doen.

Het meedoen levert je natuurlijk ook iets op; er is niets 
mooiers wanneer je iets organiseert en het succesvol is plus 
de waardering van de deelnemers. Je vergroot je netwerk, 
gezellige bijeenkomsten, het vergroten van je kennis door 
het volgen van workshops. Hierbij kun je denken aan hoe 
organiseer ik een evenement, fondsenwerving etc.

Heb je ideeën en zou je samen met een buurtgenoten een 
thema willen vormgeven meld je aan via: wijkstchtng@
schadewijk-oss.nl of bel met Marion 06-17642258.

Cursus smartphone

Wijkstchtng de Schadewijk
werft nieuwe leden
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Waar komt toch het woord Horzak vandaan?
Sommigen denken dat het een soort voederzak voor paarden is.
Dat zou ook de sculptuur in de wijk verklaren:

In Vlaanderen denkt men dat het een verbastering van het woord 
aes-zak; een zak met aas(voedsel) die men meenam op reis.
De meeste (dialecten) encyclopedieën spreken toch van ruziemaken 
(hor= haar) als in de haren vliegen.
Een moeder zou in vroeger tijden tot haar kinderen die aan het 
ruziën waren zeggen: Wà zijt ge toch weer aan het horzakken.
De buurtgemeenschap Horzak behoort in Oss tot de Schadewijk.
Maar de meeste inwoners van Horzak weten dat niet.
En dat is vreemd te noemen want qua grondoppervlak zijn ze zelfs 
de grootste buurt van Schadewijk.

1 Horzak 2 Verzetsheldenbuurt II 3 Verzetsheldenbuurt I 4 
Schadewijk Noord-Oost 5 Vogelbuurt 6 Roofvogelbuurt 7 
Berghemseweg-Zuid

Voordat ze met de bouw van de Horzak begonnen is er door de 
Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden archeologisch 
onderzoek gedaan. Daarbij zijn bewoningssporen gevonden uit de 
Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen.
Een vijftigtal huisplattegronden, spiekers (voorraadschuur voor 
graan), kuilen en waterputten kon worden opgegraven.
Uit de bronstijd en latere ijzertijd zijn tientallen erven 
teruggevonden. In de Romeinse tijd lag hier zelfs een klein dorpje, 
omgeven door een aantal greppels. Hier woonden een aantal 
boerenfamilies bij elkaar. Uit deze tijd zijn bronzen kledingspelden 
gevonden maar ook sieraden, aardewerken gebruiksvoorwerpen 
als schalen, potjes, borden, maalstenen etc. Maar ook menselijke 
resten; er is een deel van een grafveld gevonden, waarin 
crematieresten gevonden zijn. En niet alleen werden er voorwerpen 
gevonden maar ook sporen, verkleuringen in de grond.
Daaraan zie je dat er bijvoorbeeld huizen, waterputten,
greppels of een rij palen stonden.

Houten waterput gevonden in de Horzak

Vanaf de 3e eeuw na Christus wordt het gebied niet meer bewoond
De straatnamen in de nieuwe wijk verwijzen naar de vorige 
bewoners van dit gebied:
Laan der IJzertijd, Radnaaldpad, Fibulapad en Spieker.
De wijk is dus niet alleen een gebied met nieuwe huizen maar ook 
een gebied met een rijk verleden.

Marga van de Ven, dec 2022

PS Hortsik = dialect voor “hoort, zeg ik” en werd
vaak gebruikt ter aansporing van paarden.

Bronnen:
Cubra, Wikipedia, Dit tref je in Oss, Stadsarchief Oss

Hortsik, hortsik,
Horzak
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Groeien jouw kinderen op in een gezin waarvan een 

familielid chronisch ziek is, of een psychische 
problematiek heeft? 

 

 

 
 

SSoommss  mmooeetteenn  kkiinnddeerreenn  mmeeeerr  rreekkeenniinngg  hhoouuddeenn  ooff  mmeeeehheellppeenn  iinn  
hhuuiiss  eenn//ooff  mmaakkeenn  zziicchh  zzoorrggeenn  oomm  ddee  tthhuuiissssiittuuaattiieess..  IInn  NNeeddeerrllaanndd  
ggrrooeeiitt  11  oopp  ddee  44  kkiinnddeerreenn  iinn  eeeenn  ggeezziinn  mmeett  zzoorrgg..  WWiijj  nnooeemmeenn  ddeezzee  
kkiinnddeerreenn  jjoonnggee  mmaanntteellzzoorrggeerrss..  
WWiijj  hheebbbbeenn  eeeenn  lleeuukk  ggrrooeeppjjee  jjoonnggee  mmaanntteellzzoorrggeerrss  ddiiee  mmaaaannddeelliijjkkss  
ssaammeenn  lleeuukkee  ddiinnggeenn  ddooeenn..  KKnnuuttsseelleenn,,  kkookkeenn,,  bbaakkkkeenn,,  ssppeelllleettjjeess,,  
mmuuzziieekk  mmaakkeenn..  AAlllleess  kkaann  eenn  ddeeeellnnaammee  iiss  ggrraattiiss!!  
  
Waar?  Palestrinastraat 6 Oss* 
Hoe laat? 16.00 tot 17.00 
Wanneer?  Elke eerste maandag van de maand! 
Social: www.instagram.com/wematteross  
 
*In overleg kan uw kind thuis worden opgehaald en worden thuisgebracht 
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Samen zelfstandig in het Zorgbuurthuis

Nog heel even en dan kunnen we van start. Het eerste 
zorgbuurthuis van Nederland midden in onze eigen Schadewijk.
De bouw is zo goed als klaar en ook de organisatie is al een heel 
eind voorbereid.

Hoe het begon
Eerst gingen we er naar school. In 1959 opende de  deuren van 
de Adelbertschool in het pand waar straks ons Zorgbuurthuis 
komt. Een jongensschool om precies te zijn. In 1983 werd 
het omgevormd tot buurthuis ‘t Hageltje. Die naam hebben 
we overgenomen. Toen in 2017 de praktijkschool die naast 
het Hageltje stond verhuisde moest er iets anders komen 
op dat stuk grond. Bij de invulling van dat gebied werden 
de omwonenden betrokken. Het plan was alles plat! Maar 
de bewoners wilden in elk geval de Amerikaanse eiken op 
het terrein houden en als het even kan ook het gebouw van 
de oude st Adelbertschool. Maar wat kan je met zo’n pand 
eigenlijk. Gelijktijdig was Marie-Thérèse Janssen bezig om een 
pand te zoeken dat geschikt was voor een SP-idee van Lilian 
Marijnissen. Het Zorgbuurthuis. 1+1 werd 2. Samen met een 
Interzorg, Patrimonium en een werkgroep zijn zij aan de slag 
gegaan.

Voor wie is het eigenlijk?
Nadat de ouderwetse bejaardenhuizen waren afgeschaft en 
we allemaal zo lang mogelijk thuis moesten blijven wonen 
viel er best een grote groep mensen buiten de boot. In een 
zorgbuurthuis kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen in de eigen buurt, ook als de zorgvraag 
toeneemt.
Dat maken we mogelijk door zorg dichtbij te organiseren 
en vooral veel aandacht te hebben voor het welzijn van de 
bewoners. Ontmoeten en sociale contacten zijn dichtbij.
In huis, maar ook in de buurt. Want het zorgbuurthuis is er niet 
alleen voor de bewoners maar ook voor de buurt. 

Samenredzaamheid
In het Zorgbuurthuis hebben we appartementen voor 
alleenstaanden en stellen. Die gaan samen proberen zo lang 
mogelijk samen zelfstandig te blijven wonen. Er is professionele 
zorg aanwezig . Interzorg levert de diverse vormen van zorg.

Wat verwachten we van een bewoner?
Onze bewoners hebben samen een goed mix van 
“zorgzwaarte”. Als je thuiszorg hebt kun je je aanmelden .

Maar ook als je denkt dat wonen in een leefgemeenschap goed 
voor je is kun je je aanmelden.. We richten ons wel op ouderen 
maar dat is geen wet! Het lijkt in elk geval leuk om samen met 
de medebewoners een hechte groep door dik en dun te gaan 
vormen. Woon je samen en heeft een van beiden wel, en de 
ander geen zorg nodig, is het Zorgbuurthuis misschien wel DE 
plek omdat je bij ons gewoon samen kunt blijven.

Gemeenschappelijke ruimte met dagbesteding
We moeten eerlijk zijn, een appartement in het Zorgbuurthuis 
is niet groot. Maar daar staat tegenover dat er een royale 
gemeenschappelijke ruimte is. Het idee is immers samen 
zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Overdag kunnen onze 
bewoners en mensen uit de buurt hier gebruik maken van 
wat we noemen “indicatie-loze dagbesteding”. Dat klinkt 
moeilijk maar is eigenlijk gewoon je dag invullen met allerlei 
activiteiten of gewoon een kop koffie en een praatje zonder 
dat je er stempeltjes of doorverwijzingen van een dokter 
of de gemeente voor nodig hebt! Deze ruimte is ‘s-avonds 
beschikbaar voor de bewoners. Er kan ook samen gegeten 
worden. Maaltijden zullen in de professionele keuken van de 
pitstop ( het  Verdihuis) bereid worden.

Vrijwilliger worden
Voor de activiteiten voor de dagbesteding en een handje 
helpen van bewoners hebben we de hulp van vrijwilligers hard 
nodig. Ben je een kei in het ophangen of vervangen van lampje 
of lastigere klussen? Ben je creatief? Help je ons graag in de 
tuin? Kan je iets waar wij nog niet aan gedacht hebben?
Wees welkom!

Zorgbuurthuis coördinator
We realiseren ons heel goed dat dit prachtige idee zoals 
het hierboven staat niet zomaar gaat gebeuren. En als het 
er eenmaal is niet vanzelf blijft draaien. Daarom kent het 
Zorgbuurthuis een coordinator. Dat is een betaalde baan. De 
coordinator helpt de bewoners op weg om samen zelfstandig te 
blijven en is een belangrijk aanspreekpunt voor de vrijwilligers. 
Het kloppend hart van het huis.

Vragen?
Heb je interesse in het Zorgbuurthuis? Als bewoner of 
vrijwilliger? Meld je dan snel bij ons.
Stichting Zorgbuurthuis ´t Hageltje
Marie Therese Janssen
0630034616
mtjanssen@outlook.com.

Je zorgverlener mag ook contact met mij opnemen voor vragen 
en/of aanmeldingen.

Voortgang
zorgbuurthuis
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BrabantWonen en de gemeente Oss maken samen met de 
bewoners een toekomstplan voor het gebied tussen de Spoorlaan, 
Zwaluwstraat, Lijsterlaan en Leeuwerikstraat. Op 30 november was 
er een meedenkavond. Ruim 30 bewoners – huurders en eigenaren 
- waren aanwezig. Aan de hand van verschillende thema’s lieten zij 
hun wensen en ideeën voor de toekomst van de buurt horen.

Hoe gaat het verder?
Bij de avond waren ook een architect en stedenbouwkundige 
aanwezig om te luisteren naar de wensen van de buurt. Zij werken 
alles nu uit in een plan. In februari worden de eerste schetsen 
gepresenteerd bij een nieuwe bewonersavond. Daarna neemt 
BrabantWonen een besluit over de toekomst van de huurwoningen. 
Ook de woningeigenaren in dit gebied willen graag zo snel mogelijk 
weten waar zij aan toe zijn. Daarom organiseert de gemeente Oss in 
januari een aparte avond voor hen.

Meer informatie is te vinden op www.brabantwonen.nl/vogelbuurt

Spoorlaan en Zwaluwstraat
De woningen aan de Spoorlaan en Zwaluwstraat zijn inmiddels 
gesloopt. De nieuwbouw kan pas beginnen als het toekomstplan 
voor de buurt klaar is. Het terrein wordt voorlopig ingezaaid met 
gras.

Groot onderhoud
Er staat de komende jaren nog meer te gebeuren in de Schadewijk. 
Ook in de Eksterstraat,    Nachtegaallaan en in de Roofvogelbuurt 
gaat BrabantWonen aan de slag. Voor deze woningen wordt groot 
onderhoud voorbereid. 

Meedenken over de buurt

  

 

 
 

 

 

 
 
Door en Voor biedt kansen aan mensen die willen werken 
aan hun psychische of maatschappelijke weerbaarheid. 
Daarbij staat het hernemen van eigen regie centraal. 
Hiervoor bieden wij o.a. de Zelfregiegroep en Herstellen 
doe je zelf. 

Zelfregiegroep 

Voor wie? 
Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor en 
praatje met gelijkgestemden. Hierbij staat het hernemen van 
eigen regie en de kracht uit jezelf en elkaar halen centraal. 
De zelfregiegroep wordt begeleid door ervaringsdeskundige 
begeleiders. 

Inhoud 
- Ontmoeten 
- Ervaringen delen 
- Leren van elkaar 

Praktische info 
- Om de week op maandag van 18:30-20:30 
- Locatie: Wijkcentrum Schadewijk Oss 

Herstellen doe je zelf 

Voor wie? 
Voor iedereen die aan het herstellen is van een psychische 
kwetsbaarheid en/of tegenslag in het leven. Herstellen doe je 
vooral zelf. De hulpverlening kan steun bieden, maar eigenlijk 
leer je het meeste van het leven zelf, je eigen ervaringen en 
die van anderen.  
De cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundige cursus-
begeleiders. 

Inhoud: 
- Herstel 
- Keuzes 
- Doelen 
- Steun 
- Toekomst 

Praktische info 
- 12 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. 
- Locatie: Wijkcentrum Schadewijk Oss 

 
Aanmelden 

Stichting Door & Voor 
Tel. 073-3030052 

info@doorenvoor.nl 
www.doorenvoor.nl 
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Gebruikelijk is dat na de gemeenteraadsverkiezingen er een nieuwe 
wijkraad wordt benoemd. Echter er hadden zich maar twee nieuwe 
leden aangemeld, te weinig. De twee oud leden konden geen zitting 
meer nemen in de wijkraad omdat ze uit de wijk verhuist  waren. 
Omdat het wel en wee in de Schadewijk hun aan het hart gaat 
willen zij zich toch sterk blijven maken voor onze mooie wijk. Met 
zijn vieren vormen wij, de basis van het bewonersoverleg. Als je als 
wijkbewoner iets voor elkaar wilt krijgen en/of behoefte heb aan 
inspraak op een of andere manier kunnen wij je verder helpen. We 
hopen de komende tijd verder te groeien in aantal deelnemers, 
onderwerpen en manieren zodat alle stemmen in de wijk gehoord 
kunnen worden. 

Één manier om de bewoners van de wijk een stem te geven 
is  de wijkschouw.  De wijkschouw, is een nieuwe manier  om 
mee te denken en mee te praten (bewonersparticipatie) over 
de Schadewijk. Met alle  in de wijk actieve organisaties zoals, de 
wijkcoördinator, de wijkbeheerder, Brabantwonen, de wijkagent, 
jeugdzorg, het Verdihuis ,Ons welzijn, maar ook de verantwoordelijk 
wethouder, worden de zeven buurten van de Schadewijk bezocht. 
De 4 leden van de Bewoners Overleg Team Schadewijk ( voorheen 
de  wijkraad) nemen ook deel aan deze wijkschouw. De Schadewijk 
caravan is het middelpunt van deze wijkschouw. Hier verzameld 
men zich om dan samen door de buurt te wandelen. Op deze 
manier kan, wat er speelt in de buurt, ter plekke getoond worden.

Met de wijkschouw worden alle 7 buurten in de Schadewijk 
bezocht. De afgelopen zomer zijn drie buurten bezocht, 
Verzetshelden 1 en 2 en de Weidevogelbuurt. Alle bewoners uit 
deze buurten hebben een brief van de gemeente ontvangen om aan 
te sluiten bij de wijkschouw.

Vele betrokken buurtbewoners hebben er gebruikt van gemaakt om 
ergernissen , frustraties, maar vooral ook vernieuwende en goede 
kanten van hun buurt toe te lichten. En hoewel deze wijkschouw 
nog nieuw is en de opkomst beter kan is het wel het instrument om 
problemen bloot te leggen waarmee het wijkbeheer mee aan de 
slag kan. 

Zaken die in het oog springen en in vele buurten terugkomen 
zijn het zwerfafval, de drugsoverlast, sluipverkeer, onveilige 
brandgangen. Nu kan niet alles 1 2 3 worden opgelost. Maar het 
feit dat de wethouder met eigen ogen de problematiek rondom 
het zwerfafval heeft kunnen aanschouwen heeft zaken in gang 
gezet. Zo werd het zwerfafval in Verzetshelden II de volgende dag al 
opgeruimd. 

Het Bewoners Overleg Team Schadewijk (BOTS), is ook erg 
tevreden over de opzet. Het is een goede manier om in 
contact komen met de wijkbewoners. Bewoners Overleg Team 
Schadewijk heeft regelmatig overleg met de wijkcoördinator en de 
programmamanager Schadewijk over het wel en wee in de wijk. De 
wijkschouw en alles wat daar uitkomt wordt besproken, zo kan de 
voortgang bewaakt worden. 

Wil je mee wilt doen of in contact wil komen met het 
bewonersoverleg, stuur een mail naar het mailadres wijkraad@
schadewijk-oss.nl . 

De wijkschouw, de nieuwe
manier van bewoners input
in de Schadewijk
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Net als in veel gemeenten is er in Oss een groot gebrek aan 
betaalbare woningen. Gemeente Oss en BrabantWonen willen het 
aantal huurwoningen uitbreiden. Op vier plekken in Oss gaan we 
flexwoningen plaatsen. Eén van deze plekken is het grasveld aan de 
Kuipers-Rietbergstraat, tussen de drie appartementengebouwen en 
de skatebaan.

Wat zijn flexwoningen?
Flexwoningen zijn woningen die in een fabriek gemaakt worden. 
Ze worden kant en klaar, of bijna klaar, tijdelijk op een plek gezet 
die eigendom is van de gemeente. De flexwoningen in de Kuipers 
Rietbergstraat willen we 15 jaar plaatsen. Daarna kunnen ze weer 
op een andere plek neergezet worden. 

Wat gaat er verder gebeuren?
De komende tijd gaan we verder onderzoeken hoe we tijdelijke 
flexwoningen op het terrein aan de Kuipers-Rietbergstraat mogelijk 
kunnen maken. En we doen verder onderzoek naar o.a. verkeer, 
bodem en flora en fauna. Hoe het terrein er straks uit gaat zien en 
wie er gaat wonen is nu nog niet bekend.

Meedenken over de inrichtng 
Hoewel veel nog niet bekend is, vinden we het belangrijk om 
de buurt nu al te informeren. We willen mensen die rond deze 
locatie wonen graag zo goed mogelijk betrekken bij de verdere 
uitwerking van de plannen. Bijvoorbeeld door met ons mee te 
denken over de inrichting van het terrein. Meedenken kan door u 
aan te melden voor de klankbordgroep. We verwachten dat we in 
een van de eerste maanden van het nieuwe jaar starten met deze 
klankbordgroep. 

Nu al meer weten?
Wilt u meer weten over de flexwoningen in Oss? Ga dan naar de 
website www.oss.nl/flexwoningen. Daar vindt u meer informatie 
en houden we u op de hoogte van de voortgang van de plannen. 
Heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar flexwoningen@oss.
nl. Of wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep? Dat kan via 
hetzelfde mailadres. Mocht dat niet lukken dan kunt u bellen met 
de gemeente via het nummer 14 0412 en aangeven dat u zich aan 
wilt melden voor de klankbordgroep.

Flexwoningen in de
Schadewijk
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 Activiteiten Wijkcentrum Schadewijk vanaf 2023 
      

Dag Ruimte Tijd Tijd Vast activiteit of per 2 weken Type activiteit 
Maandag Biologie/gym 9.00 13.00 Fisio fit 15 pers Aanmelden Fisio fit 

 Jij advies 9.00 16.30 ma/di/wo/do/vr  verschillende tijden  
 Podium 10.00 11.30 Scared dance Aanmelden bij Ons Welzijn 
 Handenarbeid 11.00 12.00 Yoga Okee Aanmelden  
 Huiskamer 14.00 19.00 Keyboard les Aanmelden 
 Grand Café 14.00 16.00 Bingo vrije inloop 
 Biljartzaal 13.30 16.30 KBO biljart Lid KBO 
 Handenarbeid 12.30 13.30 Yoga Aanmelden 
 Wijkpunt 18.30 22.00 Wortel en kruid Aanmelden 
 Grand Café 19.30 21.00 Rechtswinkel Gratis, vrije inloop 
 Gymzaal 18.30 19.30 Taekwondo Aanmelden Maruti 
 Huiskamer 19.30 22.00 Schilders club  avond Besloten 

Dinsdag Werkplaats 13.00 16.00 Di/Wo/Do/Vr Inloop spreek uur Vrije inloop 
 Gymzaal 9.15 10.15 Tai Chi Aanmelden  
 Grand café  11.30 13.00 Wijklunch schadewijk Gratis Vrije inloop 
 Handenarbeid 12.30 13.30 Yoga Okee Aanmelden  
 Gymzaal 11.15 17.00 Beweeg groepen ouderen 4 groepen  Aanmelden bij Ons Welzijn  
 Werkplaats 13.00 16.00 Di/wo/do/vrij Voor al u vragen  
 Biljartzaal 13.30 16.30 KBO biljart Lid KBO 
 Biologie 18.30 24.00 Schaak vereniging  Oss O.S.V. Aanmelden 
 Handenarbeid 19.00 22.30 Mahjong schoonspel Aanmelden 
 Biljartzaal 19.00 22.00 KBO biljart Lid KBO 
 Gymzaal 17.30 20.00 Kickboxen   Aanmelden Maruti 
 Gymzaal 20.00 22.00 Internoss  Aanmelden  

Woensdag  Gymzaal 9.15 10.30 Tai Chi Aanmelden 
 Wijkpunt 10.00 13.00 Wortel en kruid Inloop 
 Huiskamer 14.00 16.30 Kids n fun /gratis koffie/thee Gratis, vrije inloop 
 Biljartzaal 13.30 16.30 KBO biljart Lid KBO 
 Grand Café 19.30 21.00 Rechts winkel Gratis, vrije inloop 
 Gymzaal 18.00 20.00 Taekwondo Aanmelden Maruti 
 Podium 19.30 20.30 Evangeliegemeente De kerk de deur Vrije inloop 

Donderdag Wijkpunt 10.00 13.00 Wortel en kruid Vrije inloop 
 Gymzaal 10.00 14.00 IKC regenboog School besloten 
 Biljartzaal 13.30 16.30 KBO biljart Lid KBO 
 werkplaats 14.00 15.30 Financieel advies  Gratis, vrije inloop 
 Podium 14.00 16.30 KBO kaarten Gratis, vrije inloop 
 Biljartzaal 13.30 16.30 KBO biljart Lid KBO 
 Huiskamer 14.00 16.30 KBO handenarbeid Lid KBO 
 Grand Café 17.00 18.30 Eten doet ontmoeten Aanmelden bij Wijkcentrum 
 Grand Café 19.30 21.00 Rechtswinkel Gratis, vrije inloop 
 Gymzaal 19.30 20.30 Kickboxen Aanmelden Maruti 
 Werkplaats 14.00 16.00                      Creatief in t, Wijk                  gratis  Derde donderdag v/d maand 

vrijdag Huiskamer 14.00 20.00 Keyboard les Aanmelden 
 Biologie 14.00 16.30 KBO bloemschikken Om de week, lid KBO 
 Grand Café 14.00 17.00 Repair café 2e, de  Vrijdag v/d maand 
 Biljartzaal 13.30 16.30 KBO biljart Lid KBO 

Zaterdag Biologielokaal 9.00 12.15 Zo Healthy Aanmelden  
Zondag Podium 11.00 12.00 Evangeliegemeente De kerk de deur  Vrije inloop 

 Podium 18.30 20.00 Evangeliegemeente De kerk de deur  Vrije inloop 
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Wij wensen iedereen
een fijn en gezond 2023!


