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“Het fijne aan hier wonen is de centrale ligging en de ruime tuin”
Ilse woont al 27 jaar in de Merelstraat. Opgegroeid in de Schadewijk 
en als kind er ook naar school gegaan. Ze voelt zich dan ook thuis 
in deze wijk. Haar thuis. Dat de Vogelbuurt niet altijd positief in het 
nieuws kwam, is voor Ilse geen aanleiding geweest om te verhuizen. 
“Het fijne aan hier wonen is de centrale ligging en de ruime tuin. Die 
is voor mij toch het belangrijkste en het ziet er naar uit dat ik dat 
straks moet gaan inleveren”.

Ilse is een van de bewoners die zich hard maakt tegen de 
sloopplannen. Ze hebben met een klein comité een enquête 
gehouden onder bewoners in de buurt. Daar is naar voren gekomen 
dat ruim 80% van de ondervraagden graag in de buurt wil blijven 
wonen. De meeste mensen vinden wel dat hun woning gerenoveerd 
kan worden. De mensen die er het langst wonen, wonen er het 
prettigst. Tijdens de bewonersavond van BrabantWonen hebben 
ze het onderzoeksrapport getoond over de staat van de woningen. 
Daar werd vermeld dat de woningen in een prima staat zijn en dus 
gerenoveerd kunnen worden. Na renovatie zouden ze zeker nog 25 
jaar mee kunnen. Maar op de vraag waarom daar niks mee wordt 
gedaan, kregen de bewoners geen antwoord. “Ik heb het rapport 
opgevraagd, maar kreeg maar een deel toegestuurd.

Interview bewoners
Vogelbuurt

Het stuk over de berekeningen hebben ze achterwege gelaten. 
Waarom?”.

Op dit moment staan er zo’n 67 huurhuizen. Of dit aantal terug 
komt is nog maar de vraag. Daarnaast zullen daar een deel 
midden huur en koop van worden waardoor het aantal sociale 
huurhuizen nog maar beperkt zullen zijn. Wat de exacte aantallen 
zullen zijn, kon BrabantWonen nog niet aangeven.  

Ilse is vooral bang dat haar plekje nooit meer hetzelfde zal zijn, 
zeker niet met zo’n tuin. 

“Wat anders had gemoeten? Als ze gewoon open en eerlijk 
communiceren en op tijd bewoners erbij betrekken, dan was dit 
allemaal niet nodig geweest. Leg uit wat je precies wil en wat je 
van de bewoners verwacht. Dat vinden we het belangrijkst!”

‘Verhuisd van Zwaluwstraat naar Koekoekstraat’

Rebecca is een van de bewoners die ooit in de Zwaluwstraat 
woonde, samen met haar partner Tim. Nadat in 2019 besloten 
werd dat deze woningen gesloopt zouden gaan worden, zijn zij 
op zoek gegaan naar een andere woning. Deze vonden ze in de 
Koekoekstraat, nadat Brabant Wonen de woning gerenoveerd 
had. Er zit een nieuwe badkamer en keuken in en de verwarming 
is destijds aangelegd. 
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“Toen we in 2020 naar de Koekoekstraat verhuisde heb ik vooraf 
nog gevraagd of we hier konden blijven wonen en of er plannen 
waren zoals in de Zwaluwstraat. Er werd ons duidelijk gezegd dat 
hier geen plannen voor waren. Twee weken nadat wij verhuisd 
waren, kregen we dezelfde brief in de bus zoals ik die in 2019 ook 
kreeg in de Zwaluwstraat. Daarin stond vermeld dat ze gingen kijken 
naar de technische staat van de woningen. Toen gingen bij mij weer 
alle alarmbellen af”. 

Rebecca heeft talloze keren boos gebeld met Brabant Wonen 
om meer informatie. Er werd telkens verteld dat er een brief zou 
komen, maar die kwam uiteindelijk pas in 2022; een uitnodiging 
voor de bewonersavond waarin werd verteld over de sloopplannen. 
Sinds de verhuizing ligt het leven bij Rebecca en haar vriend stil. 
Ze hebben sinds de verhuizing niks meer aan hun woning gedaan. 
Het schilderwerk is bijvoorbeeld niet af en de vloer hebben ze ook 
niet vervangen. Ook de wens om kinderen te krijgen hebben ze 
stilgelegd vanwege de onzekere toekomst.

“Ik woon hier nu heel fijn. Het is hier lekker rustig en we wonen vrij 
centraal. We hebben een prachtige tuin waar de kippen kunnen 
rondlopen”. Nieuwbouwwoningen in de sociale huur zijn over het 
algemeen klein. “Ik heb in de Veekraal gekeken, maar dat zijn hele 
kleine woningen. Dat zou betekenen dat als diezelfde woningen hier 
ook komen, ik mijn meubels niet eens kwijt zou kunnen. Ze willen in 
de wijk ook meer ruimte voor groen, dus de tuin die ik nu heb zal ik 
waarschijnlijk ook moeten inleveren. En waar moet ik met de kippen 
naar toe tijdens de sloop? Die kan ik niet in een appartement kwijt. 
Ik ben bang dat ik hier straks niet meer in de wijk kan wonen”. 
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Tekst: Jos Verhagen, lid BOTS ( Bewoners Overleg Team Schadewijk)

Om Oss beter te leren kennen vergadert het college van 
Burgemeester en Wethouders een paar keer per jaar in een wijk 
of dorpskern van Oss. Na eerdere bezoeken aan Lith en Oss-Zuid  
was dit keer de Schadewijk aan de beurt. De Schadewijk is een van 
de grootste wijken van Oss en kent zeven buurten. Voor mij,  als 
nieuweling , een mooie manier om kennis te maken hoe het een en 
ander er bestuurlijk aan toe gaat in de Schadewijk. Het was ook een 
spannende dag waarbij ik veel  over de Schadewijk geleerd heb. Wat 
me bij is gebleven is dat de Schadewijk bruist.

Als lid van BOTS met de andere BOTS leden, de wijkcoördinator en 
de programmaleider voor de Schadewijk hadden we een interessant 
programma in elkaar gezet om de Schadewijk te tonen.
De burgemeester en wethouder waren onder de indruk wat er 
allemaal in de wijk gebeurt.  Met hart voor de wijk houden tal 
van organisaties met heel veel vrijwilligers en buurtbewoners de 
wijk le-vendig.  De wijkstichting, Kodoss, de Pitstop, BOTS, Sociale 
raadslieden, de Budgetcoach, teveel om op te noemen. Het centrale 
punt is het wijkcentrum aan de Leeuwerikstraat waar beheerder 
Jeremy en zijn vrijwilligers de zaak draaiende houdt.

Maar het college werd zelf ook aan het werk gezet om te ervaren 
wat het is om weinig te besteden te hebben. De opdracht: breng 
voor 15 euro drie warme maaltijden voor een gezin van 4 per-
sonen mee. “Het heeft me de gehele week beziggehouden“, zei 
Burgemeester Wobine Buijs. Ook de vijf wethouders beaamde dat het 
niet eenvoudig was. Wethouder Sidney vd Bergh die de glutenvrije 
maaltijden moest kopen had er zelfs drie recepten bijgedaan en bood 
aan zelf mee te komen koken. De houdbare levensmiddelen zijn in 
de uitdeelkastjes geplaatst. Uit deze kasten kunnen wijkbewoners die 
weinig te besteden hebben gratis wat meenemen.  De niet-houdbare 
producten worden gebruikt bij de dagelijkse wijklunch waar iedereen 
kan aansluiten, de kosten zijn een 
vrijwillige bijdrage.

Na de wijklunch startte de fietstocht die was uitgezet vanaf het 
wijkcentrum. De tocht voerde als eerste langs de bewoners van de 
Vogelwijk. Hun wijk wordt gesloopt en hun emotionele verhalen 
werden met vol begrip ontvangen, iets wat volgens de wijkbewoners 
ontbreekt bij BrabantWonen. Vooral de weigering openheid van 
zaken te geven met steeds wisselende berichten en afspraken zit 
de bewoners hoog.  De bewoners gaan door tot ze bereikt hebben 
wat ze willen; openheid van zaken en duidelijke afspraken. Ze 
overhandigden het college de uitkomst van de enquête onder de 
wijkbewoners die ze zelf hadden opgezet.

De fietstocht vervolgde naar het zorgbuurthuis, een initiatief 
om oudere wijkbewoners langer zelfstandig in de wijk te laten 
wonen. De bouw is bijna af en hulde aan de diegene die daar hun 
schouders hebben ondergezet. Via een brandgangentocht door de 
Verzetsheldenbuurt waar werd getoond dat daar veel mis is, kwamen 
we bij de Pitstop aan, letterlijk voor een Pitstop.

Bezoek van het college
van Burgemeester en
Wethouders aan de
Schadewijk.
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Het gezelschap werd er getrakteerd op een kop koffie met cake. 
Laagdrempelige opvang en het bieden van nachtopvang voor diegene 
die op straat wonen is wat de Pitstop doet. Zij helpen mensen op weg 
die op tal van gebieden een helpende hand kunnen gebruiken. 

Na dit bezoek vervolgde de rit naar basisschool De Teugelaar waar 
Kodoss actief is. Deze groep vrijwilligers begeleid de jeugd van 
de Schadewijk met tal van gratis buitenschoolse activiteiten. Kijk 
eens op www.kodoss.nl wat er allemaal te doen is voor de jeugd. 
Een kringgesprek met kinderen van de drie basisscholen van de 
Schadewijk werd door hun inbreng een hoogtepunt en maakte diepe 
indruk. De burgemeester liet alle kinderen de ambtsketting dragen, 
dat zorgde voor een ontspannen sfeer. Het zette het college wel aan 
het denken dat er op het gebied van veiligheid nog veel te winnen 
valt. Vragen die de kinderen stelde gingen bijvoorbeeld over een 
zebrapad op de Prof. Regoutstraat, omdat kinderen het lastig vinden 

om over te steken t.h.v. Schadewijkstraat. En een van de kinderen was 
benieuwd waarom er op scholen geen prullenbakken zijn om afval te 
scheiden. Het zou mooi zijn als scholen dit zouden gaan invoeren.
De tocht eindigde bij de wijkcaravan. Deze caravan stond bij de locatie 
waar de flexwoningen gepland staan.  Max als woordvoerder van 
BOTS legde uit aan de burgemeester en wethouders waar BOTS voor 
staat. Dat wij er zijn om buurtbewoners te helpen zich te verenigen 
als zij het college iets duidelijk wil maken. Er gebeurt veel in de 
Schadewijk: de flexwoningen, de verplaatsing van de vluchtelingen 
opvang, de sloop van de Vogelwijk. BOTS kan daar bij helpen om 
vooral de inspraak van de bewoners te waarborgen. Zij zijn per slot 
van rekening degene die wonen in de wijk en hebben dan ook het 
recht om gehoord te worden. Als afsluiter werden wijkbewoners/
vrijwilligers die een indruk hadden achtergelaten op het college in het 
zonnetje te zetten met een presentje en een persoonlijke boodschap.
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Het is al weer twee jaar geleden dat we een mooi Vijverfeest 
(Vijverfever) hebben gehad in de Schadewijk. Een zeer 
geslaagde dag waar hard voor gewerkt is en waar vele 
bezoekers hebben genoten. Het zou leuk zijn om dit jaar weer 
een mooi Vijverfeest te organiseren.

Wij zoeken daarvoor buurtbewoners die dit met hulp op willen 
pakken. Er is al een draaiboek en er zijn ervaren vrijwilligers die 
kunnen helpen, alleen deze groep is te klein om dit op te gaan 
zetten.

Mocht je zin, tijd en energie hebben om dit met hulp te gaan 
doen meld je dan snel aan bij info@schadewijk-oss.nl met je 
naam en telefoonnummer. Je word dan zo spoedig mogelijk 
terug gebeld.

Het BOTS bestaat uit een groepje van vier actieve bewoners 
dat zich inzet voor de wijk op diverse gebieden (voorheen de 
Wijkraad). Om dit team uit te breiden zijn we op zoek naar 
wijkbewoners die mee willen denken en helpen.  

Wij gaan elke twee maanden met de wethouder, mensen van 
gemeente en instellingen uit de wijk de buurten langs om te 
kijken wat bewoners van hun buurt vinden en luisteren naar 
wat beter kan of juist al heel goed is. Met die onderwerpen 
gaan we dan samen met de bewoners aan de slag. Vergaderen 
doen we meestal maandelijks op de maandagavond.

Dus vind je leefbaarheid in de wijk belangrijk, kun je goed 
luisteren en doorvragen en wil je je steentje bijdragen? Geef 
je dan op. Mail je naam en telefoonnummer, dan nemen wij 
contact met je op.

Groet Max, Jos, Myrna en Marion

E-mail: info@schadewijk-oss.nl

Vijverfeest
Buurtbewoners gezocht

BOTS (Bewoners Overleg
Team Schadewijk)

Het begon met een initiatief op mijnbuurtoss.nl, met een verzoek 
voor extra verlichting voor het honden uitlaatveldje, op de hoek 
van de Vijversingel en de Spoorlaan. Door de hoge bomen in de 
buurt ligt deze uitlaatplaats in een wat donker hoekje. Daarbij is het 
omgeven door een manshoge heg. 

Dit verzoek werd geplaats door BOTS, het Bewoners Overleg Team 
Schadewijk , die dit in de wijk had opgepikt.  Door een bericht te 
plaatsen op mijnbuurtoss.nl, werd dit opgepakt door de 
Wijkcoördinator. Een bezoek aan een uitlaatveldje in de Ruwaard 
was nodig om te kijken naar voorbeelden. De zonnelichtmast was 
een schot in de roos. De wijkcoördinator kon wat budget 
regelen en op 20 januari was het zover de zonnelichtmast werd 
geplaatst.  Tal van buurtbewoners hadden het bericht opgepikt op 
mijnbuurtoss.nl en op de vraag waarom de paal niet in het 
midden staat was het antwoord simpel: De paal heeft zonlicht nodig 
en in het midden staat hij teveel in de schaduw van de bomen.
Zo zie je dat door initiatieven via mijnbuurtoss.nl te plaatsen, je in 
de buurt/wijk veranderingen teweeg kunt brengen.

Zonnelichtmast op het
honden uitlaatveldje
Vijversingel.
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AAaannggeebbooddeenn  ddoooorr::  
SScchhaaddeewwiijjkk  OOssss  eenn    

NNaattiioonnaaaall  CCoommiittéé  44  eenn  55  mmeeii  
WWiijjkkcceennttrruumm  SScchhaaddeewwiijjkk  LLeeeeuuwweerriikkssttrraaaatt  22  OOssss  

AAaannmmeellddeenn::    

bbeehheeeerrwwiijjkkcceennttrruummsscchhaaddeewwiijjkk@@ggmmaaiill..ccoomm  ooff    

tteelleeffoonniisscchh  oopp  00441122--885599003377  

  

GGRRAATTIISS  DDEEEELLNNAAMMEE  
AAaannmmeellddeenn  vveerrpplliicchhtt  !!  

  

  

VVOOLL  ==  VVOOLL  

Crea in ‘t Wijk is een hobbyclub waar we gezellig knutselen en 
kletsen met een lekker gratis kopje koffie of thee.

We zoeken nog mensen die een leuke hobby of leuke ideeën 
hebben en graag aan willen sluiten voor een bakkie. Elke 3e 
donderdag van de maand van 19:00 - 21:30 uur in wijkcentrum 
Schadewijk. Kom vrijblijvend een keertje aan om te kijken!

Team CREA

Wist je dat?
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De Noord Oost Brabantse Bibliotheken zoeken per direct voor de Bibliotheek Oss een:

Wat ga je doen?
• Je ontvangt de deelnemers en zorgt voor een prettige sfeer in de groep;
• Je begeleidt mensen bij het aanmaken en inloggen van een Klik & Tik ac count;
• Je helpt mensen bij het uitvoeren van het cursusprogramma Klik & Tik van Oefenen.nl;
• Je legt contact met nieuwe deelnemers.

Wat vragen we van jou?
• Geduldige en empathische omgang met deelnemers;
• Goed onderlegde digitale vaardigheden;
• Affiniteit met ouderen en laagtaalvaardigen;
• In eenvoudige taal kunnen communiceren met de deelnemers;
• Beschikbaarheid in overleg voor minimaal 3 uur per week.

Wat we jou bieden?
• Leuk en interessant vrijwilligerswerk voor minimaal drie uur per week;
• Een jaarlijkse personeelsactiviteit met attentie;
• Een gratis bibliotheekabonnement.

Heb je interesse als vrijwilliger Klik en Tik? 
Stuur je motivatiebrief naar mariellederks@nobb.nl. 

Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Mariëlle Derks via mariellederks@nobb.nl of 0412-842005.

VACATURE

VRIJWILLIGER VOOR DE COMPUTERCURSUS KLIK & TIK

Wil jij mensen helpen bij het leren omgaan met de computer? Bibliotheek Oss zoekt enthousiaste vrijwilligers voor het 
begeleiden van deelnemers bij de computercursus Klik en Tik.

Steeds meer zaken regelen we digitaal. Voor veel mensen is dit nog lastig. Zij hebben weinig computerervaring. 
Bibliotheek Oss biedt inwoners van de gemeente Oss een gratis cursus aan waarmee ze hun digitale vaardigheden kunnen 
verbeteren. Deelnemers leren op eigen tempo en niveau hoe ze kunnen omgaan met de computer. Wil jij meehelpen om 
mensen zelfredzamer te maken?

Bij voldoende vrijwilligers willen we deze cursus 
opstarten in wijkcentrum Schadewijk.
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Iedereen kent hem al, Rinie. Rinie is al vanaf de opening van het 
wijkcentrum werkzaam als vrijwilliger bij het wijkcentrum, waar hij 
heeft al vele bardiensten heeft gedraaid.  Tegenwoordig maakt hij 
elke werkdag de deur open van het wijkcentrum voor de prikpost.
Maar ook bij storingen met het alarm kan Rinie helpen. Een officiële 
status had Rinie nog niet. Nu heeft Rinie heeft een mooi jasje 
gekregen en is benoemd tot portier van het wijkcentrum.

Lieve Rinie, namens ons allen hartelijk dank voor jouw hulp bij 
gesloten deuren en andere vervelende zaken. We gaan niet 
vertellen waar je woont anders krijg je het te druk!

Op zondag 21 mei aanstaande organiseren wij een gratis 
rommelmarkt bij het Cruyff Court van 09.00 tot 15.00 uur. Wil je zelf 
ook wat verkopen? Meld je dan even aan. Voor deze dag zul je zelf 
een tafeltje of kleedje mee moeten brengen. 

Aanmelden via mail: meriam_dortmans@msn.com of
op nummer 06-12599404. Je kunt ook een brief met je gegevens in 
de bus doen op Leeuwerikstraat 14 in Oss. 

Groet, Meriam.

Bij de nieuwjaarsborrel van 7 januari is het bestuur van wijkcentrum 
Schadewijk genomineerd als vrijwilliger van het jaar. Dit initiatief 
is genomen door BOTS (Bewoners Overleg Team Schadewijk) om 
mensen die zich belangeloos voor de wijk inzetten in het zonnetje 
te zetten.

Het bestuur van het wijkcentrum zet zich al jaren met hart en ziel in 
om vele activiteiten te organiseren voor de wijkbewoners. Dit doen 
ze samen met een grote groep vrijwilligers. BOTS vindt het dan ook 
tijd worden dat het bestuur eens bedankt wordt voor hun tomeloze 
inzet. Het bestuur heeft een wissel trofee gekregen die volgend jaar 
naar een andere vrijwilliger/groep vrijwilligers gaat.  Tevens hebben 
ze mogen genieten van een heerlijk etentje. 

Namens iedereen uit de wijk:
Hartelijk dank voor jullie inzet, wij waarderen jullie zeer!

Portier Rinie

Rommelmarkt Cruyff Court

Vrijwilligers van het jaar
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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 

 
 

 

Prikpost Bernhoven in Wijkcentrum Schadewijk 
 

 
 
Sinds 2020, na de coronaperiode, is er een prikpost vanuit Bernhoven Diagnostisch Centrum 
gecreëerd binnen Wijkcentrum Schadewijk. Mede door de coronaperiode is het noodzakelijk 
geworden dat een bloedafname of materiaal inleveren alléén op afspraak gebeurt. Het 
voordeel hiervan is dat er geen overvolle wachtkamers meer zijn en lange wachttijden tot het 
verleden horen. Als je digitaal een afspraak maakt zie je op welke locaties dit mogelijk is. 
 
Afspraak maken 
Van maandag t/m vrijdag, tussen 8.00 -10.00 uur, is er een medewerker bloedafname op 
deze locatie aanwezig. Zij verwerkt de gemaakte afspraken voor bloedafname of inleveren 
materiaal. De patiënt die in de wachtkamer zit wordt altijd op naam binnen geroepen. 
Bent u nog niet bekend met het maken van een digitale afspraak? Dit gaat via 
www.bernhoven.nl/bloedafname. Voor hulp, bij het maken van een afspraak, kunt u terecht 
bij de vrijwilligers van Wijkcentrum Schadewijk. Zij zijn altijd bereidt om u hierbij te helpen. 
Daarnaast zijn er flyers beschikbaar die u aan de vrijwilligers kunt vragen waar de werkwijze 
van het maken van een afspraak voor een bloedafname, of inleveren van materiaal, op staat 
uitgelegd. 
 
Warm welkom 
De medewerkers bloedafname voelen zich welkom bij dit wijkcentrum. Iedere dag opent een 
vrijwilliger het gebouw, wat erg op prijs wordt gesteld. De bezoeker ervaart de prikpost ook 
positief, deze is goed toegankelijk en dicht in de buurt. 
Fijn dat er zo’n goede samenwerking is tussen Bernhoven Diagnostisch Centrum en dit 
wijkcentrum. 
 
Tot ziens! 
 
Team medewerkers Bloedafname Bernhoven Diagnostisch Centrum 

Maasland Gilde Oss organiseert op 29 april om 14.00 uur een 
rondleiding door de Nucleaire, Biologische en Chemische 
schuilkelder in de parkeerkelder onder de supermarkt aan het 
Heschepad. De bezichtiging duurt ongeveer anderhalf uur en 
laat zien hoe in geval van nood 3600 mensen drie dagen konden 
overleven in een kleine ruimte. De rondleiding wordt begeleid door 
een stadsgids. Kosten deelname € 3,50 contant. Aanmelden vóór 27 
april via website: www.wandel.maaslandgildeoss.nl 

Het Maasland Gilde Oss is een vrijwilligersorganisatie die naast 
wandelingen ook taaltrajecten en creatieve activiteiten aanbiedt. 

Stichting Maasland Gilde Oss e.o.
Website: www.maaslandgildeoss.nl
E-mail: maaslandgildeoss@hetnet.nl

Rondleiding
NBC-Schuilkelder Oss 
29 april 2023
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Hoe je met een idee, de buurt, wat hulp en 
doorzettingsvermogen kunt komen tot het gewenste resultaat.

Hanneke, een bewoonster van het Berghkwartier had een idee 
om het speelveld aan de Schering te verbeteren. Zij postte haar 
idee op de website mijnbuurtoss.nl van de gemeente Oss. 
MijnbuurtOss.nl is een website waar bewoners en de gemeente 
samenwerken om jouw buurt te verbeteren. 

De eerste schetsen werden op papier gezet en de gehele 
buurt werd gevraagd ideeën te delen. De kinderen uit de wijk 
deden ook volop mee en kwamen met de wildste ideeën zoals 
o.a. een zwembad. Gedurende het intensieve overleg kreeg 
het plan steeds meer vorm. Maar met een plan ben je er nog 
niet, daar horen ook financiën bij. Tal van brieven werden 
geschreven naar allerlei subsidiepotjes maar uiteindelijk bleef 
Jantje Beton over. Jantje Beton was bereid een substantiële 
bijdrage te leveren op voorwaarde dat de Gemeente Oss ook 
haar deel zou nemen. Dat werden weer lange discussies die 
leidde tot bijstellingen van het plan, die dan weer met de 
bewoners moest worden afgestemd. Het werd zo een traject 
van de lange adem. Er haakten mensen af maar de kern van 
het buurtcomité, Hanneke, Nolly,  Diana en Ton, bleven goede 
moed houden. 

Het plan moest en zou er komen. Er werd zelfs contact gezocht 
met bouwbedrijf Hendriks die op de plek van sauna Lucaya een 
bouwplan wilde realiseren waarin groen en speeltuintjes een 
be-langrijke plek zouden krijgen. Op een uitnodiging van het 
buurtcomité om mee te denken werd helaas niet ingegaan door 
het bouwbedrijf. Zo moest het buurtcomité toch weer 

alleen verder,  maar met de input van de wijkcoördinator, 
opbouwwerker Floor en Ron Zijderveld van Gemeente Oss als 
vraagbaak en sturing, is het gelukt om het plan voor elkaar te 
krijgen.

De subsidie van Jantje beton is binnen en de toezegging van 
de gemeente voor het plan is rond. Toch bleef er een gat in de 
begroting die door wijkraad Schadewijk voor een groot deel 
kon wor-den gedicht door het verstrekken van een aanvullende 
subsidie. Deze werd woensdag 28 september door de wijkraad 
overhandigd aan Hanneke en Nolly van het buurtcomité. Het 
enthousiasme en het doorzettingsvermogen van deze groep 
moest worden beloond. Het kan een stimulans zijn voor andere 
buurten in de wijk, zo zei BOTS lid Max. “Niet gauw opgeven 
en blijven bellen helpt”,  zo gaf Hanneke aan. Het plan ziet 
er goed uit en er is reeds een aannemer gevonden. In de 
eerste week van maart start aannemer Van de Hatert met de 
werkzaamheden.

Het idee werd opgepikt door wijkcoördinator Noortje Spierings 
-  van de Schadewijk. Samen met de opbouw-werker van ONS 
welzijn hebben de twee professionals advies gegeven hoe 
je een idee kunt aanpakken en verder uitwerken. De zaak 
kwam in een stroomversnelling toen 412TV er een item over 
maakte en tal van bewoners uit de buurt poolshoogte kwamen 
nemen. Uit de commotie die ontstond vormde zich al gauw een 
buurtcomité die de schouders er onder wilde zetten.
Van belang was, en dat is altijd een uitgangspunt, het initiatief 
moet door de wijk gedragen worden en zo geschiede. 

Natuurspeeltuin
Berghkwartier
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      Inloop Inloop   voor vragen  voor vragen
SchadewijkSchadewijk

Kom binnen!

Heeft u een vraag? 
De koffie staat klaar! 
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Het is vrijdag de 13e, ik bezoek het wijkcentrum Schadewijk met 
mijn kapotte stofzuiger. Eens kijken wat het Repair Cafe voor dit 
elektrische apparaat betekenen kan. In deze tijd waar alles duurder 
wordt, producten allemaal online aangeschaft worden, is het Repair 
Cafe een zeer welkome oplossing.

Bij binnenkomst krijg ik eerst een stukje achtergrond mee 
van Gerard Rutten, secretaris van Repair Café Oss, een van de 
vrijwilligers van het eerste uur. In Nederland en België gooien we 
ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en 
die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. 
Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Zeker 
jongere generaties weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis 
verdwijnt snel. Dat is een bedreiging voor een duurzame toekomst 
en voor de circulaire economie, waarin grondstoffen telkens 
opnieuw kunnen worden gebruikt. Alle reparaties worden verzameld 
en deze gegevens worden dan overgedragen aan het hoofdkantoor 
in Amsterdam. Het hoofdkantoor schrijft er rapportages over, en 
leveren het aan bij de regering zodat zij wijzigingen in de wetgeving 
aan kunnen brengen in maken van nieuwe producten.
www.repaircafe.org

De afgelopen tijd is er veel interesse getoond in het concept Repair 
Cafe en dat is te merken in de opkomst van vandaag. Er zitten 
klanten met fietsen, stofzuigers, heggenscharen en platenspelers 
in de wachtruimte, aan tafel om hun apparaat na te laten kijken. 
Achter een van de tafels zit Wilma van Gend. Bij haar kan iedereen 
terecht die iets aan zijn kledingstuk wil laten aanpassen, een nieuwe 
rits, innemen of verkorten van broeken. Wilma was eerder klant van 
het Repair Cafe en kwam met een kapotte weegschaal. Sindsdien is 
zij aangesloten als vrijwilligster. Naast Wilma zit Tjeu van Hout, ook 
bij Tjeu kan je terecht voor het laten vermaken van kledingstukken. 
Maar ook met de apparaten waarmee je de kleding vermaakt. Tjeu 
heeft veel verstand van naaimachines. Tjeu heeft er een van het 

merk Vendomatic voor zich een oud pronkstuk van de V&D.
Beide vrijwilligers merken op dat er niet zoveel jeugd binnen 
komt lopen en dat mond op mond reclame het beste werkt. De 
allerbelangrijkste stap die genomen moet worden voordat iemand 
een kledingstuk aan mag bieden; Zorg dat het schoon is, dat is voor 
iedereen prettig werken.

In de wachtruimte zit Arie te wachten met zijn stofzuiger, hij is er 
voor de eerste keer. Na het lezen van een stuk in de kant leek het 
Arie een goed idee om maar eens langs te gaan bij het Repair Cafe. 
Het openmaken van de stofzuiger lukte hem niet in zijn eentje. 
Een zeer lange smalle schroevendraaier die in het apparaat zou 
passen ligt klaar. Samen met de vrijwilliger waar Arie zo aan mag 
sluiten wordt er dan een nieuwe poging gedaan om de stofzuiger te 
openen en weer aan de gang te krijgen. Meekijken en meehelpen 
dat is een mooie bijvangst, want ook Arie heeft er wel verstand van. 
Tijdens het repareren, onderzoeken en hulp vragen bij de collega 
vrijwilligers is er gezellige praat en worden er mooie verhalen 
gedeeld. Iedereen doet wat hij/zij kan, geleerd heeft of interesse in 
heeft.

Dan ben ik aan de beurt met mijn snoerloze stofzuiger. Theo 
Verhagen helpt mij bij het openen van de accu. Na een zorgvuldige 
meting met de multimeter wordt al snel duidelijk dat daar het 
probleem zit. Het ruikt zelfs een beetje naar brand volgens Theo. 
Omdat de accu uit zes batterijen bestaat vraagt Theo of hij deze 
mee naar huis mag nemen voor verder onderzoek. Theo gaat zijn 
best doen om het serienummer van de batterij te achterhalen. Een 
nieuwe accu online bestellen zou op een kleine € 30 euro uitkomen. 
Een batterij vervangen € 2 a € 3 ! Dat noem ik nog eens een goede 
deal. Ik laat mijn gegevens achter bij Theo en we spreken af dat ik 
hoor wat de mogelijkheden zijn en of ik ermee instem. Bij vertrek 
laat ik uiteraard een vrijwillige bijdrage achter in de fooienpot. Dit 
bezoek aan het Repair Cafe was zeker de moeite waard.

Repair Cafe Oss te
Wijkcentrum Schadewijk
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Samen met ONS welzijn organiseert Kitty bewegings- en 
sporttherapie voor ouderen in Oss, met als doel ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
Kitty Sakkers is een veelzijdige dame met ruime ervaring op het 
gebied van dans, sport, beweging en mindfulness voor kinderen en 
ouderen. Kitty haar werkwijze is gebruik te maken van attributen, 
muziek, bewegingsritme en de kracht van stilte (meditatie).

Haar lessen zijn zo opgebouwd dat de ouderen ontspannen en met 
een goed en energiek gevoel weer naar huis gaan. De kracht van 
Kitty zijn haar sociale vaardigheden, inlevingsvermogen en het beste 
uit de deelnemers te halen.

De lessen worden gegeven op dinsdag van 11.15 – 12.15 uur met 
aansluitend koffie. Om 12.30 – 13.30 uur en 13.30 – 14.30 uur. 

Les: 1 uur
Proefles? Dat kan gratis eenmalig, aanmelden via telefoonnummer: 
06-514 22 137. 
Bellen kan op donderdag  tussen 15.00 – 17.00 uur of vrijdag tussen 
11.00 -13.00 uur.

Locatie: Wijkcentrum Schadewijk

Beweging en sport voor ouderen

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

Zusje van de tulp
 
 De tulp is míjn zusje sprak het kleine krokusje.
Laat me niet lachen onderbrak de hyacint.
Van alle bollen ben ik de meest waardevolle.
Door mijn kleur en geur ben ik met de tulp, het meest bemind.
 
Wacht eens even zei de narcis, een tikkeltje verlegen,
het is haast zeker en gewis, dat de tulp mijn zusje is.
In het voorjaar moet je maar eens kijken,
staan wij overal gezamenlijk te prijken.
 
Dan komt het blauwe druifje op de proppen.
Zij kan al dat gesnoef echt niet verkroppen
en oppert, ik ben dan wel klein, maar de tulp
zou zomaar ook mijn grote zus kunnen zijn.
 
De tulpenboom, die vindt zichzelf meer de stoere oom.
Plots verschijnt uit het niets de uienbol en verpest ieders droom.
Zonder twijfel doet hij zijn relaas, een betoog dat er niet om loog.
Niet één van de andere bollen kan dan haar tranen nog de baas.

Gedicht van Jan Rikken
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 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 
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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. 

Buurtcamping in de Schadewijk?
Na onderzoek om een buurtcamping te organiseren is er al een 
organisatie comité; dit zijn de kartrekkers. Maar we zoeken nog 

steeds een aantal vrijwilligers die het leuk vinden om er een 
onvergetelijk

 weekend van te maken. We krijgen hierbij ook hulp van de 
landelijke organisatie De Buurtcamping.nl.

Wil je meer informatie en/of jezelf graag aanmelden als 
vrijwilliger dan komen we graag met jou in contact. Stuur 
een mail naar n.spierings@oss.nl of nellykuijpers@
debuurtcamping.nl en dan spreken we elkaar snel!

Scan de QR-code om het filmpje te bekijken. 

Buurtcamping in de
Schadewijk.
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ONTSPANNING

AAIEN  GELOVEN OMRUIL
BESPELEN HARDEN OPERA
BRADEN HONGERIG SCHRAP
BUIGEN JUKBEEN SCHUILEN
CADEAU KABAAL SKIER
EROPAF KOELTAS TOESTAND
FREQUENT KUNNE VOORN
FUIVEN OASIS  ZIENER

SudokuWoordzoeker

Rebus
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Dit is Dylan. Dylan kan niet wachten tot dat de schooldag weer 
klaar is. Na school zijn er allemaal leuke dingen om te doen. 
Dylan doet nu aan sport. Hij knutselt, maakt muziek en leert 
over andere dingen dan rekenen en taal. Dylan heeft namelijk 
KODOSS ontdekt.

KODOSS???
Ja, KODOSS! Dat staat voor Kom, Doe en Ontdek in de 
Schadewijk. Dit is het nieuwe na schoolse activiteiten 

programma voor alle kinderen van de basisscholen in de 
Schadewijk.  

Elke week kijkt Dylan op het programma van KODOSS. Hij kiest 
dan gelijk welke activiteiten hij niet wil missen. 
Bij een eerdere activiteit zag Dylan dat een ander kindje 
opeens heel erg moest huilen. Op het KODOSS-keycord stond 
gelukkig de naam van het kindje. En het telefoonnummer van 
haar moeder. Moeder werd gebeld en kwam het kindje gelijk 
ophalen. Toen stopte het huilen ook. Dylan heeft zijn KODOSS 
keycord ook altijd bij. Je weet maar nooit. 

Wil jij ook meer weten over KODOSS? En alles wat er te doen is 
voor kinderen in de wijk? Vraag het dan aan de juf of meester 
op school. Of kijk op www.KODOSS.nl

KODOSS? Kom, Doe en
Ontdek in de Schadewijk.
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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. 

Redactie 
Thijs Verhoeven, Jeremy van Leeuwen, Rob van Erp,
Simone van Velzen, Marga van de Ven, Jos Verhagen 

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

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 
19 mei 2023. 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.

Samenwerken aan
communicatie in de wijk
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