
De Schadewijker – najaar 2022

Nieuws

“Activiteiten
wijkcentrum”

Historie

“Slagerij Wilbers”

Pagina 3 Pagina 5 Pagina 8 Pagina 11

Aan de bewoner(s) 
van dit adres

Ontspanning

“Win een cadeaubon”

Nieuws

“Roommit
Altijd een maatje

dichtbij”

“Samen werken aan een 
toekomstplan voor de 
Vogelbuurt”.

Lees verder op pagina 7



NIEUWS

 najaar 20222De Schadewijker



HISTORIE

 najaar 2022 3De Schadewijker

Bovendien was er in 1922 de “Vleeskeuringswet” gekomen, wat 
betekende dat er een verscherpt toezicht kwam op slagerijen 
en het thuis slachten werd verboden. Dat had wel als voordeel 
dat de slagers geen slachthuis meer hoefden in te richten. Maar 
het betekende ook dat ze afhankelijk waren van de prijzen die 
de slachthuizen hanteerden. Veel slagers waren al gewend aan 
inkopen bij exportslagerij Hartog, want deze leverde ook aan de 
Osse slagers. In 1928 kwam er in Oss een regionaal slachthuis 
maar Hartog bleef een belangrijke leverancier van varkensvlees 
waaronder varkenshaasjes, koppen en poten. Er gingen natuurlijk 
ook veel slagers failliet waardoor een andere beginnende slager 
het geluk had om goedkoop aan inventaris zoals toonbanken, 
werktafels, snijmachines, gehaktmachines e.d. te komen die via 
veilingen werd aangeboden. Wellicht is opa Wilbers zo aan zijn 
inventaris gekomen?

Opa Piet Wilbers heeft maar 1 jaar zijn slagerij in de Floraliastraat 
gehad. Na dat jaar is hij verhuisd naar de Berghemseweg 102 
waar de slagerij nu nog steeds is. Aan het woord is Tonnie Wilbers 
(1943) vergezeld door zijn vrouw Bep: Tonnie is de jongste zoon 
van Piet en vertelt dat het hele gezin meehielp in de slagerij. Hij 
werkte als tiener bij een slagerij in Den Bosch om de fijne kneepjes 
van het vak te leren. Het salaris was geen vetpot vertelt hij, en 
daar ging ook het treinkaartje nog vanaf… Vaste werktijden waren 
er ook niet want als hij naar huis wilde en het ziekenhuis belde 
voor 40 saucijzenbroodjes, dan moest hij die gewoon in eigen 
tijd nog gaan brengen. Op 22-jarige leeftijd in 1965 kwam hij bij 
zijn ouders in dienst en in 1968 nam hij de zaak over. In 1969 is 
hij getrouwd met Bep die meer dan 30 jaar zijn rechterhand in 
de winkel was. Zijn vader Piet vertelt hij, heeft kort nadat hij 50 
jaar getrouwd was een hersenbloeding gehad waarna hij niet lang 
daarna helaas is overleden. Tonnie en Bep hebben beiden wat 
gezondheidsproblemen gehad waardoor ze helaas moesten stoppen 
met het werk, maar inmiddels is Tonnie genoeg hersteld en is hij 
weer elke in de slagerij te vinden.

In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw had Oss heel veel slagers.
Uit die tijd is er nu nog maar 1 overgebleven: Slagerij Wilbers aan 
de Berghemseweg. Grootvader Piet Wilbers begon in 1927 een 
slagerij aan de Floraliastraat. Het was dus nogal gedurfd om toen 
een slagerij te beginnen want de concurrentie was enorm.

Slagerij Wilbers, al 95 jaar
“volksslager” in Schadewijk

(1987, slagerij Wilbers 60 jaar)

In 2010 heeft de 3e generatie het roer in handen gekregen in de 
persoon van zijn zoon Erwin die met ondersteuning van zijn vrouw 
Sandra de slagerij runt. Dit jaar in oktober bestaat de slagerij 95 jaar.
En hopelijk kunnen ze over 5 jaar het 100-jarig jubileum vieren.
Dan krijgt de slagerij het predicaat: “Hofleverancier” Maar dat 
gebeurt niet automatisch, je moet dat wel zelf aanvragen, zegt 
Tonnie met een knipoog.

2022, Marga van de Ven

Bron: BD, de Sleutel
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In Oss en omgeving hebben veel inwoners te maken met 
schuldenproblematiek. In sommige wijken leeft één op de vijf 
kinderen onder de armoedegrens. Voor deze mensen die vaak 
in stille armoede leven, is Quiet Community Oss. Quiet verteld, 
verzacht en versterkt.

Quiet is een landelijk initiatief met lokale community’s. Elke lokale 
community werft members, lokale sponsoren en supporters. Via 
een digitaal systeem, een soort marktplaats wordt de members iets 
aangeboden wat ze normaal gesproken niet kunnen betalen, een 
dienst of product of verwennerij. Denk aan een luxe lunch of een 
kappersbezoek. Daarnaast brengen zij mensen in de doelgroep via 
een inloopmiddag laagdrempelig bij elkaar. 

Door de situatie te verzachten, willen we onze member versterken. 
Financiële problemen en zorgen maakt de wereld klein. Het gevoel 
van eigenwaarde gaat achteruit en kunnen niet meer “mee doen” 
in de maatschappij. Wij en onze sponsoren willen hen laten zien dat 
zij er toe doen en zelf daadwerkelijk invloed kunnen hebben op hun 
(beperkende) leefomstandigheden.

Quiet verteld over armoede in de (sociale) media, maar sluit ook 
aan bij overleg met de gemeente Oss en informeren zij werkgevers. 

Zit je zelf in een moeilijke financiële situatie of ken je iemand, loop 
dan eens binnen op het inloop uur. Iedere dinsdagmiddag van 13:00 
uur tot 15:00 uur aan de Brederostraat 46 in wijkcentrum de Haard 
in Oss.

OSV is de schaakvereniging van Oss en heeft zijn domicili in het 
Wijkcentrum Schadewijk. Dinsdag 30 augustus begint het seizoen 
2022 -2023 met de ledenvergadering. Vanaf 6 september komen 
de borden en stukken weer tevoorschijn. Dan beginnen ook de 
jeugdtrainingen. Ook Senioren die interessse hebben:
Loop vrijblijvend eens binnen.
Misschien is het ook iets voor jou.
Voor meer informatie zie  www.osseschaakvereniging.nl

Schaken,je moet het
maar kunnen!
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BrabantWonen en Gemeente Oss gaan samen met bewoners 
werken aan een toekomstplan voor de Vogelbuurt. Het 
idee is om samen te kijken hoe de buurt stapje voor stapje 
vernieuwd kan worden. En hoe mensen in de toekomst het 
liefst zouden willen wonen.

Sloop duplex-woningen in voorbereiding
Inmiddels worden de duplex-woningen aan de Spoorlaan en 
Zwaluwstraat voorbereid voor de sloop. Sommige installaties 
worden alvast verwijderd. Ook gas, water en elektra worden 
afgesloten. Op de platen waarmee een deel van de woningen 
zijn dicht geplankt, staan heuse graffiti kunstwerken.
Deze werden tijdens het zomerfestival in gemaakt door 
kinderen uit de buurt, onder begeleiding van een graffiti-artist 
van Kings of Colors.

Wat wordt er teruggebouwd?
Veel buurtbewoners zijn benieuwd hoe het nieuwbouwplan 
voor de Spoorlaan en Zwaluwstraat er uit gaat zien. Daarvoor 
moeten we nog even wachten op het toekomstplan voor de 
hele buurt. We willen namelijk een totaalplaatje maken. De 
bedoeling is dat er verschillende woningtypes komen, zoals 
appartementen en eengezinswoningen. Maar ook verschillende 
huurprijzen. Op die manier kunnen mensen makkelijker 
doorstromen in hun eigen buurt. BrabantWonen hoopt het 
plan eind van het jaar klaar te hebben.

Struikrovers actief op 18 september
Op zondag 18 september waren de Struikrovers actief bij de 
woningen aan de Spoorlaan en Zwaluwstraat. Het groen dat 
hier nog in voor- en achtertuinen staat, wilden ze niet  verloren 
laten gaan. Samen met stichting Struikroven ging Brabant 
Wonen en inwoners aan de slag.

Het verslag hiervan vind je op de website:
www.schadewijk-oss.nl

Samen werken aan een
toekomstplan voor
de Vogelbuurt

In september starten in wijkcentrum Schadewijk nieuwe cursussen 
Taijiquan (Tai Chi) en Qigong. Taijiquan en Qigong zijn oude 
Chinese bewegingsvormen die zijn gericht op het bevorderen 
van gezondheid en ontspanning. We zijn vaak gewend om maar 
even door te bijten tot we helemaal uitgeput zijn. Bij Taijiquan 
en Qigong ligt de kracht juist in ontspanning en een natuurlijke 
manier van bewegen. Het is voor veel mensen geschikt omdat 
je altijd uitgaat van je eigen kunnen. Je leert om je aandacht te 
richten op de oefeningen. Dit kan helpen om meer eenheid van 
lichaam en geest te gaan ervaren. Door Taijiquan en Qigong te 
beoefenen kan je zelf op een zachte manier je eigen gezondheid en 

welbevinden verbeteren. Op 
dinsdagochtend om 9.15 uur 
is er een beginnersgroep en 
op woensdagochtend om 9.15 
uur een gevorderdengroep. 
Ook zijn er op woensdagavond 
lessen voor beginners in Schaijk. 
Als het je leuk lijkt om mee te 
doen, meld je dan aan voor een 
gratis proefles! Kijk voor meer 
informatie op
www.oerkrachten.com of neem 
contact op via 06 1829 2082 / 
contact@oerkrachten.com.

Cursus Tai Chi en Qigong in
wijkcentrum Schadewijk
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Sudoku

Fotopuzzel

Woordzoeker

Rebus

Win een cadeaubon van 25 euro!
Weet jij wat er op deze foto staat en waar dit in de wijk te vinden is?
Mail je antwoord naar wijkkrant@schadewijk-oss.nl onder 
vermelding van ‘Fotopuzzel’. Uit alle goede inzendingen
kiezen we een winnaar.
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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 naschoolse 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.



NIEUWS

 najaar 202210De Schadewijker

      Inloop Inloop   voor vragen  voor vragen
SchadewijkSchadewijk

Kom binnen!

Heeft u een vraag? 
De koffie staat klaar! 
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Hoi ik ben Sven Platenburg. Mijn hele leven lang woon ik met veel 
plezier in Oss, en in de Schadewijk. Wat ik onder andere zo mooi 
vind aan Oss is dat het in de stad bruist aan ondernemerschap. 
Mede door de omgeving heeft het mij geïnspireerd om zelf ook te 
ondernemen. In februari ben ik gestart met Roommit.

We brengen studenten in contact met ouderen die een 
(sociale) hulpvraag hebben én woonruimte over hebben. Wat 
dat concreet betekent is dat wij de bemiddelende schakel 
zijn om jou als huiseigenaar totaal te ontzorgen. We zien dat 
senioren om verschillende redenen zich bij ons melden. Zo is de 
gemeenschappelijke deler dat veel ouderen weer fijn willen wonen, 
ze iemand in huis missen en vaak eenzaam zijn. Daarnaast wonen 
veel senioren gelijkvloers en is er nog woonruimte op de andere 
verdieping(en). Aan de andere kant zijn er voor studenten die op 
zoek zijn naar woonruimte. En als ze dan ook nog eens kunnen 
bijdragen door met jou samen te wandelen, de boodschappen te 
doen of schoon te maken dan is dat een win-win.

We denken mee om de ideale student te vinden en zorgen er 
daarnaast voor dat we samen met jou de selectie doen zodat jij een 
goed gevoel heeft over jouw woonmaatje. Vervolgens adviseren we 
in de afspraken die je maakt met de student. Ook als de student bij 
je woont houden we regelmatig contact. Zo zorgen we ervoor dat je 
samen fijn kunt wonen.

Onze missie is het om senioren en studenten weer prettig te laten 
samenwonen, wat vroeger heel normaal was weer terug brengen 
naar nu!

Als jij of jouw kinderen het gesprek met ons wilt aangaan en samen 
wilt kijken naar de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

www.roommit.nl 
Tel: 06-82079935
Mail: sven@roommit.nl 
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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 
Simone van Velzen, Thijs Verhoeven, Max Westerveld,
Jeremy van Leeuwen, Rob van Erp,
Wendy van de Camp en Marian van der Burg 

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

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


