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Kids ‘n Fun gaat ook op vakantie van 3 augustus tot en met 24 augustus. Op 31 augustus zijn we er weer. Fijne vakantie en hopelijk zien we 
jullie allemaal na de vakantie weer terug. Groet team Kids ‘n Fun



NIEUWS

 zomer 2022 3De Schadewijker

Om later je plek in de maatschappij te vinden is het belangrijk om 
te weten wie je bent. Waar je goed in bent, wat je leuk of prettig 
vindt. En wat juist níet bij je past. Deze ontdekkingstocht begint op 
jonge leeftijd. En door onze kinderen op jonge leeftijd verschillende 
ervaringen op te laten doen, ontdekken ze wie ze zelf zijn en wat de 
maatschappij allemaal te bieden heeft. De toekomst ligt dan open 
voor hen.

Voor kinderen in de Schadewijk is het niet altijd vanzelfsprekend 
om met deze brede of open blik de toekomst tegemoet te gaan. 
Soms zijn er omstandigheden die dat belemmeren. Om kinderen 
extra te ondersteunen in deze zoektocht naar zichzelf en hun plaats 
in de maatschappij, worden er vanaf het volgende schooljaar veel 
nieuwe, leuke en diverse activiteiten georganiseerd. We richten 

We willen allemaal dat onze kinderen later hun plekje in de 
maatschappij vinden. Daarbij is het belangrijk dat ze jonge 
leeftijd gaan ontdekken wat ze leuk (of juist niet leuk) vinden. 
Of juist waar ze goed in zijn. Vanaf volgend schooljaar kunnen 
basisschoolkinderen in de Schadewijk meedoen aan veel nieuwe 
& diverse activiteiten. Hierbij gaan ze zoveel mogelijk doen & 
ontdekken!

Kom, doe en ontdek
in de Schadewijk!

ons hierbij op alle basisschool kinderen van 6 tot 12 jaar. De 
activiteiten vinden plaats in de vrije tijd en in de wijk. Daarnaast 
gaan we bij sommige activiteiten ook de wijk uit: we nemen 
bijvoorbeeld een kijkje bij een natuurgebied, een interessant 
bedrijf of misschien zelfs een museum. Wat het ook is: het is leuk, 
uitdagend of informatief. 

Oproep
Om die activiteiten te realiseren kunnen we mensen gebruiken. 
Kan je bijvoorbeeld een sportclinic geven of wil je jouw 
beroep in de schijnwerpers zetten? Weet je echt alles van 
(bijvoorbeeld) vlinders en ben je niet bang voor kritische vragen 
van nieuwsgierige kinderen? Kan je goed verhalen vertellen? 
Of schilderen? Of koken? Of …. Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Je activiteit duurt maximaal een uur en je kunt deze eenmalig 
uitvoeren of juist meerdere malen. 

Wil je op een andere manier een steentje bijdragen? Bijvoorbeeld 
als vrijwilliger bij diverse activiteiten? Hartstikke fijn! Ook op die 
manier kun je een mooi steentje bijdragen aan de toekomst van 
de kinderen uit de wijk. 
Neem voor meer informatie contact op met Marc Riemens via 06-
12976879 of marc.riemens@ons-welzijn.nl 
De nieuwe programmering voor kinderen is een samenwerking 
tussen de gemeente Oss, IKC de Regenboog, De Teugelaar, 
de Nieuwe Link, Ons welzijn, SEC, Avem, Muzelinck en het 
Wijkcentrum Schadewijk.
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      Inloop Inloop   voor vragen  voor vragen
SchadewijkSchadewijk
 Heeft u een vraag? 
 De koffie staat voor u klaar bij het
 wijkcentrum op dinsdag t/m vrijdag
 van 13.00-16.00 uur.
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Al sinds enige maanden draait er in het Wijkcentrum elke 
dinsdag t/m vrijdag een inloop voor vragen. Deze wordt 
bemand door verschillende beroepskrachten die werkzaam 
zijn in de Schadewijk. Zo wordt de inloop bemand door 
verschillende medewerkers van Ons Welzijn (Maatschappelijk 
Werk, Basisteam Jeugd en gezin, opbouwwerk, 
vrijwilligersdiensten en sociale Raadliedenwerk). Maar ook 
door medewerkers van de gemeente (Werk en inkomen, 
wijk coördinator, programmamanager) en medewerkers 
van het Verdihuis, Jij Advies&coaching, Wijkverpleegkunde 
van Brabantzorg, de coördinator van deelgenoten Oss en 
de wijkbeheerder van Brabantwonen. In principe maakt het 
niet uit met welke vraag je binnenkomt. Je vraag wordt altijd 
vertrouwelijk behandeld. Er wordt naar je geluisterd en er 
wordt gekeken of de persoon die je op dat moment spreekt, 
je meteen verder kan helpen met je vraag. Is dit niet het geval 
dan zorgt deze persoon ervoor dat je vraag doorgezet wordt 
naar de persoon of organisatie die je verder kan helpen en op 
korte termijn contact met je opneemt. Uiteraard met jouw 
toestemming. De beroepskrachten die de inloop draaien 
hebben vragen ook heel snel naar elkaar doorgezet.

Tot nu toe merken we dat de mensen de inloop steeds beter 
weten te vinden. Elke middag komen er 1 of meerdere 
mensen langs met een vraag. En gelukkig hebben we ook al 
veel mensen verder kunnen helpen. Zo hebben wij inmiddels 
al tientallen mensen geholpen met de aanvraag voor de 
energietoeslag bijvoorbeeld. Soms lukt het mensen niet 

Inloop voor vragen in
Wijkcentrum Schadewijk

zelfstandig om deze in te vullen.
Maar ook de volgende vragen komen binnen en hebben we 
kunnen oplossen of zijn we verder mee aan de slag gegaan:
- Burenoverlast
- Overbelaste mantelzorgers die om hulp vragen
- Wmo vragen. Zoals huishoudelijke ondersteuning of 
   aanpassing in de woning
- Hulp bij het begrijpen van verschillende papieren van 
   instanties zoals belastingdienst of UWV
- Relatieproblemen
- Problemen met de staat van de huurwoning,
   zoals lekkende dakgoten.
- Psychische problemen
- Opvoedingsvragen
- Financiële problemen en regelingen die daarvoor zijn.
- Vragen over vrijwilligerswerk of activiteiten om bij aan te 
  kunnen sluiten in de wijk

We merken dat mensen het fijn vinden om echt even te 
kunnen praten over hun probleem en daarbij iemand te 
kunnen spreken. We hopen dat in de toekomst mensen steeds 
gemakkelijker de weg naar de inloop weten te vinden en dat 
zij zich daar ook gehoord en serieus genomen voelen. Dat is 
uiteindelijk de reden waarom dit zo is opgezet. Mocht je vragen 
hebben, voel je dus vooral welkom! Elke dinsdag t/m vrijdag 
van 13.00-16.00 in Wijkcentrum Schadewijk. We zitten meteen 
in de eerste ruimte links na binnenkomst.
In de schoolvakanties is de bezetting vaak anders. Dit zal dan 
ook via social media gecommuniceerd worden.

Mocht je vragen hebben kun je ook altijd de coördinator 
benaderen. Dat is Floor Jilesen, opbouwwerker van Ons- 
Welzijn. 0614342406 of floor.Jilesen@ons-welzijn.nl

Alleen thuis zitten eten is niet gezellig. Dan is het leuker om 
samen met anderen een praatje te maken. Kom daarom op een 
ongedwongen manier in contact met anderen bij het eetmoment 
in het wijkcentrum. Elke donderdag kun je genieten van een vers 

bereide, gezonde warme maaltijd, inclusief koffie, thee of water. 
Er kan op wens rekening gehouden worden met eventuele allergieën 
en/of geloofsovertuiging. 
Wanneer: Elke donderdag 17.00 uur – 18.30 uur
Locatie: Wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2 Oss 
Spelregels:
• Telefonisch aanmelden, uiterlijk één week vooraf
• Het menu is een week van tevoren bekend
• Kosten € 7,50 pp. Via Gemeente Oss kun
   je een bijdrage in de kosten vragen
• Betaling bij binnenkomst bij de kassa
Voor meer informatie en aanmelden kun je bellen naar 0412-859037 
of mailen naar beheerwijkcentrumschadewijk@gmail.com

Wist jij dat je in
Wijkcentrum Schadewijk
elke donderdag gezellig
kunt eten?
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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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Van 23 t/m 27 mei kunnen mensen op reis naar Spanje tijdens 
de Spaanse Week in het Talentcentrum. Zo’n 30 deelnemers 
genieten elke dag van hun volpension. Allerlei activiteiten worden 
er georganiseerd zoals muziek, dans, sketches en uiteraard kan de 
bingo niet ontbreken. Er wordt gezorgd voor koffie en thee, lunch 
en diner. En dit alles voor slechts een vrijwillige bijdrage voor een 
goed doel.

Initiatiefnemer van deze themaweek is Gerry Sieben, organisator in 
hart en nieren. Jarenlang organiseerde zij diverse activiteiten voor 
bewoners van de Ministershof. Samen met Noud van Oorsouw en 
Mirjana Ruijs heeft ze deze themaweek vormgegeven.
“Mijn doel van deze week is om te verbinden. En dat lukt altijd met 
eten en muziek. Ik hoop hiermee dat de deelnemers vaker naar het 
Talentcentrum zullen komen en nieuwe contacten op doen. Er zijn 
zelfs bezoekers vanuit de Wellen. Ik vind het fijn als de ouderen hun 
huisje of kamertje uitkomen, anders zitten ze daar ook alleen maar 
te verpieteren”, aldus Gerry.

De catering zoals de lunch en het diner word verzorgd door 
leerlingen van het ROC. Zij kunnen op deze manier hun kennis in de 
praktijk brengen. Verder zijn er natuurlijk andere vrijwilligers van 
het Talentcentrum aanwezig om te helpen. Behalve Suzanne van 
Dorst: ”Normaal help ik hier altijd met opruimen, maar deze week 
mag ik niks doen. Ze willen dat ik lekker ga genieten. Maar ik vind 
het wel lastig om anderen het werk te zien doenn terwijl ik zelf hier 
op een stoel zit”. Suzanne woont in Ravenstein en komt graag in het 
Talentcentrum. Ze heeft in het verleden al eens met Gerry gewerkt 
en vind het leuk om hier ook weer met haar te werken.

Noud is vandaag geheel in stijl gekleed. “Ik vind het heel leuk om 
te zien hoe iedereen aan het genieten is. De eerste keer zoiets 
organiseren is ook wel spannend. Er zullen ongetwijfeld dingen niet 
goed gaan, maar daar leren we snel van. Ik heb wel gemerkt dat we 
een volgende keer extra handjes nodig zullen hebben. En vooral ook 

nu met dit wisselvallige weer hebben we moeten improviseren op 
het laatste moment. Als je dan met het eten bezig bent, dan is het 
niet handig als je dan weer elders moet helpen. Door Corona zijn 
er een heleboel bezoekers weggebleven en die hopen we natuurlijk 
weer terug te krijgen hier. Vandaar dat we deze week organiseren, 
om het Talentcentrum wat meer onder de aandacht te brengen”. 

Mirjana loopt nu zo’n twee jaar rond in het Talentcentrum. Als 
student Social Work loopt ze stage bij OnsWelzijn. Waar ze eerder 
in het vastgoed actief was, is dit een heel andere wereld: “Ik vind 
het leuk om op deze manier met mensen bezig te zijn. En het 
is belangrijk dat we de eigen kracht en talenten van de mensen 
stimuleren. Voor mensen die niet veel de deur uit komen of het 
lastig vinden om een activiteit in een wijkcentrum bij te wonen, is 
het Talentcentrum juist een goede eerste plek om te beginnen. Het 
is hier laagdrempeliger, kleinschaliger en ook een stuk rustiger. Op 
die manier kun je iets opbouwen en kunnen we zoeken naar waar 
iemand behoefte aan heeft”. 

Aan één van de tafels zit Wil van Sommeren te breien. Ze is vaste 
bezoeker in het Talentcentrum. Thuis in haar eentje zitten vind ze 
ook niks, dus komt ze hier op o.a. maandag breien, op donderdag 
lunchen en op vrijdag speelt ze graag spelletjes. “Ik hoop dat 
ze zo’n Spaans week volgend jaar weer organiseren. Ik vind het 
echt genieten! Wat ik wel jammer vind, is dat het Talentcentrum 
zo verstopt zit. In het verleden toen de appartementen er nog 
niet waren, kon je het gebouw zo zien vanaf de Berghemseweg. 
Daardoor ben ik hier ooit terecht gekomen. Nu is het adres aan de 
Linkensweg en merk je dat mensen het lastig weten te vinden”. 

Netty Remmits uit Heesch is een nieuwkomer. Ze was nog niet 
eerder in het Talentcentrum geweest, maar haar zus Annie vond dat 
ze hier naar toe moest gaan. Annie komt vaker in het Talentcentrum, 
maar kon deze week helaas niet wegens gezondheidsredenen. 
“Ik ben vroeger opgegroeid aan de Berghemseweg. Daar had 
onze vader een kleermakerij aan huis. En wat ik ook vooral kan 
herinneren, is de muziek op straat waarmee ik dan in slaap viel. 
Op straat stonden dan mensen te zingen en te genieten. Vooral 
tijdens de zomeravonden. Ik kan die liedjes nou nog meezingen”. Ze 
vind het heel gezellig hier en geniet met volle. Inmiddels woont ze 
alweer 63 jaar in Heesch.

Op dinsdag werden de deelnemers vermaakt door het komische 
duo Turbo Toos en Super Stien. Het duo kwam na een lichte 
vertraging op de solex binnen gereden. In het dialect kwamen ze 
anekdotes vertellen over hun ietwat turbulente leven. We konden 
zien dat de dames wat plastische chirurgie hadden toegepast, maar 
dat was niet geheel geslaagd. Er werd volop gelachen dus de act 
was meer dan geslaagd!

Spaanse Week in het
Talentcentrum
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Afgelopen Bevrijdingsdag was de gemeente Oss gastgemeente 
voor de nationale 5-mei-viering. In de ochtend werd de 
landelijke 5 mei lezing live door de NPO uitgezonden vanuit 
theater de Lievekamp. In de middag waren er rondom het 
thema “Vrijheid in Verbondenheid” allerlei verbindende 
activiteiten in Oss en kernen. 

Vanuit het wijkcentrum werd een gratis bevrijdingslunch 
aangeboden. Deelnemers hadden de mogelijkheid zich in 
de weken voorafgaand het evenement aan te melden bij de 
wijkbeheerders. Er was plek voor ongeveer 75 deelnemers. 
Binnen de kortste keren was de lijst vol. Een gezellige groep 

buurtbewoners vanuit alle hoeken van de Schadewijk. 
Tegen 10.00 uur stonden de eerste vrijwilligers al in de keuken 
om een heerlijke lunch samen te stellen. Er kwamen harde en 
zachte bollen op tafel, donuts en croissants, allerlei vleeswaren 
en salades en natuurlijk de Vrijheidssoep. Bij binnenkomst 
werden de deelnemers verwelkomd met een glaasje bubbels 
zonder alcohol.

Op de achtergrond klonken de keyboards van Hubert Verest 
Muziek. De drie mannen brachten prachtige nummers ten 
gehore. En er werd zowaar meegezonden met het nummer 
‘Iedereen is van de wereld’. Iedereen ging met een volle buik en 
een tevreden gevoel naar huis. Het was goed om elkaar weer te 
zien, spreken, samen lief en leed te delen, een terugblik en een 
frisse blik naar de toekomst.

Wat zou het toch geweldig zijn om dit evenement elk jaar 
opnieuw plaats te laten vinden. Sluit jij dan ook aan? Dat 
zouden wij geweldig vinden. 

Gemeente Oss gast-
gemeente voor de
nationale 5-mei-viering
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Als je deze krant in de bus gehad hebt, woon je in de Schadewijk.
 
Veel mensen beleven dit anders, zij horen bij een straat of bij een 
buurt. De wijk zegt niet zo veel.  In de Schadewijk zijn we dan ook 
gestopt met de wijkraad en gaan we meer buurtgericht werken.  
Geen lange vergaderingen  meer maar we zoeken de buurt op. 

We komen met Ons Welzijn, politie, BrabantWonen de Gemeente 
Oss en een groep actieve bewoners jouw buurt in. We vertrekken 
vanaf de wijkcaravan die we in de buurt parkeren en wandelen dan 
door de buurt. Vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur.

Voor jou als bewoner dan de kans op mee te lopen en het te 
hebben over jouw buurt. Wat zou jij nou willen, wat zou je zelf 
kunnen en waar heb je hulp voor nodig.

Wil je leuke activiteiten organiseren met buurtbewoners, ben je 
bezorgd over een aantal ontwikkelingen, zie je nieuwe kansen? 
Het gaat er om wat jij met andere bewoners samen zou willen. 
Let het ons weten en we kijken dan samen met de bewoners en 
organisaties of en ook hoe we dit op kunnen pakken. Je kan dat 
doen tijdens de wandeling maar je kan ons ook opzoeken bij de 
caravan.

Mopperen tijdens het bezoek mag altijd maar je helpt jou en de buurt 
vooral met goede ideeën. Samen maken we de buurt leuker. De raad zit 
in de buurt!

Loop met ons mee en/of drink een kop koffie of thee bij de caravan. 

Welke buurt  Datum  Parkeerplaats caravan 
   half 7 tot 8 uur
    
Verzetsheldenbuurt II,  20 juni 2022 Zorgbuurthuis-
     t Hageltje

Verzetsheldenbuurt I,  18 juli 2022 Basisschool
     “de nieuwe Link”

Schadewijk Noord-Oost,  19 september www.schadewijk-oss.nl
   2022

Horzak   17 april 2023 www.schadewijk-oss.nl

Roofvogelbuurt  22 mei 2023 www.schadewijk-oss.nl

Berghemseweg-Zuid 19 juni 2023 www.schadewijk-oss.nl

Vogelbuurt  17 september www.schadewijk-oss.nl
   2023

Wil je extra informatie over de te lopen route en de activiteiten bij de 
caravan, kijk daarvoor op de website www.schadewijk-oss.nl

Tips of voorstellen mag je mailen naar wijkraad@schadewijk-oss.nl 

In de vorige editie van de Schadewijker hebben we jullie 
opgeroepen je aan te melden. We zochten zeven nieuwe mensen 
voor de nieuwe wijkraads-periode. Twee mensen hebben zich 
gemeld en dat was helaas niet genoeg. Schadewijk heeft de 
komende jaren dus geen wijkraad. 

Maar betekent dit dat de Schadewijker helemaal geen inspraak 
meer heeft? Wat ons betreft zeker niet.

Twee wijkraadsleden uit de vorige periode wonen niet meer in 
de wijk en mogen dus geen zitting nemen in een nieuw wijkraad. 
Maar het hart voor de Schadewijk klopt bij Marion Mulder en Max 
Westerveld nog steeds even hard. Jos Verhagen en Myrna Peters 
hadden zich aangemeld voor de wijkraad. Samen gaan we ons toch 
inzetten voor de wijk.

De gemeente gaat de buurten van de Schadewijk één voor één 
bezoeken. Daarbij nemen ze de in de wijk actieve organisaties 
mee. Meer hier over vind je elders op deze pagina. Ook wij zullen 
hierbij aanwezig zijn. Maar je hoeft natuurlijk niet te wachten tot 
jouw buurt aan de beurt is. En soms heeft iets ook niet perse met 
de buurt te maken maar is er een onderwerp dat je aan het hart 
gaat. Maar heb je een onderwerp wat speelt binnen de wijk, zoek 
ons eens op. Dan kijken we hoe we dat samen op de kaart kunnen 
zetten.

Mensen die mee willen denken zijn van harte welkom.
Heb je vragen, opmerkingen of ideeën?
De e-mail aan wijkraad@schadewijk-oss.nl
komt nog altijd bij ons aan. We behandelen
deze zo goed mogelijk.

Jos, Myrna, Marion en Max

Geen wijkraad, 
maar wat wel?

Van wijkraad naar
buurtraad
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Zaterdag 10 juni 2022 is de nieuwe buurttuin BergbOss 
geopend door Wethouder Dolf Warris. Niet door het 
knippen van een lintje maar door het vastschroeven van het 
naambordje Buurttuin BergbOss.

Negen jaar geleden startte een groep bewoners van het 
Berghkwartier, een woonwijk op het voormalige Bergoss terrein 
in het centrum van Oss, de buurttuin BergbOss. Na jaren aan 
de Gripper te hebben getuinierd moest deze mooie buurttuin 
wijken voor nieuwbouw; de laatste fase van het Berghkwartier. 
De initiatiefnemers lieten hun tuin niet afnemen en traden in 
contact met de gemeente over het stichten van een nieuwe 
tuin. Bij het gereedkomen van de huizen onder de Sheddaken 
kwam er een hoekje vrij voor een nieuwe buurttuin.

Deze buurttuin is 10 juni officieel geopend. Voorzitter Ton 
Oomen nam het woord en bedankte iedereen die zijn 
schouders onder dit nieuwe initiatief hadden gezet. Er was 
koffie en cake met aardbeien voor alle aanwezigen, stokbrood 
werd voorzien van kruidenboter met kruiden uit eigen tuin, 
in een ketel op een houtvuurtje werd een grote pan soep 
gekookt, wederom met groente uit eigen tuin. Tevens was er 
de mogelijkheid om met de Stadsgids een wandeling door de 
geschiedenis van het Berghkwartier te maken. Deze dag was 
er ook de mogelijkheid een fietstocht te maken langs alle 11 
buurttuintjes in Oss. 

Zo’n 26 bewoners van het Berghkwartier hebben in deze 
buurttuin een fijne plek om te tuinieren, elkaar te ontmoeten 
en tuin ideeën uit te wisselen. 

Zou je zelf ook zo’n buurttuin in jouw buurtje willen opzetten? 
Neem dan eens contact op met de Stadse boeren, zij helpen 
je graag op weg met het opzetten van een dergelijke tuin. 
Kijk eens op de website www.stadseboerenoss.nl voor meer 
informatie.

Door: Jos Verhagen

Opening Buurttuin
BergbOss
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Kun je jezelf kort voorstellen? Hoe je heet, hoe oud je
bent en voor welke partij je raadslid bent.
Ik ben Steffan Vos, 32 jaar oud en sinds afgelopen maart raadslid 
voor de Osse VVD.

Hoe lang woon je al in deze wijk? En met wie?
Ik woon al mijn hele leven in de Schadewijk, ik ben er geboren en 
getogen. Dus al 32 jaar. Eerst bij mijn ouders in de Vogelwijk en 
daarna ben ik verhuisd binnen de schadewijk, meer richting het 
centrum, naar een appartement. Daar woon ik nu samen met mijn 
vriendin.

Hoe is het om hier te wonen? (Hoe is het om te groeien in de 
Vogelwijk?)
Ik ben opgegroeid in de Vogelwijk en ging hier ook naar school. Eerst 
naar de Leeuwerikschool en daarna naar de Don Bosco school. De 
Leeuwerikschool is natuurlijk het wijkcentrum geworden en Don 
Bosco heet inmiddels IKC Regenboog. Ik heb het altijd fijn gehad 
in de wijk tijdens mijn basisschooltijd. Vooral omdat er altijd wel 
genoeg ruimte was om buiten te spelen in de wijk met vrienden van 
school. Later kon ik makkelijk lopen naar bijvoorbeeld ’t Hageltje.
Het mooie aan de Schadewijk vind ik dat het aan de ene kant rustig 
wonen is maar aan de andere kant er heel veel in de buurt te vinden 
is. Ik kon overal met de fiets heen, toen ik naar het Maaslandcollege 
ging, of later toen ik ging studeren in Nijmegen en met de trein 
moest gaan. En nu nog steeds kan ik bijna overal heen lopen of 
fietsen.

Wat vind je van de Schadewijk?
Nog altijd, na 32 jaar, een fijne wijk om te wonen! Mensen die 
de wijk niet kennen willen nog wel eens negatief praten over de 
Schadewijk maar dat is nergens voor nodig. Het is een mooie buurt.

Wat hoop je als raadslid voor de wijk te kunnen betekenen?
De komende jaren komen er veel uitdagingen op de gemeente af, 
die we ook in de Schadewijk zullen merken. Dan denk ik vooral 

aan de woningbouw de komende jaren. In heel de gemeente Oss 
moeten we meer woningen gaan bouwen. Soms compleet nieuwe 
huizen maar in andere gevallen moeten bestaande woningen 
opgeknapt worden.
Dat geldt ook zeker voor de Schadewijk. Er is niet veel ruimte om 
grote nieuwe projecten te starten maar er zijn wel veel oudere 
delen van de wijk. Die moeten opgeknapt worden om nog jaren mee 
te kunnen. Als raadslid wil ik me ervoor inzetten dat deze woningen 
ook beschikbaar blijven voor de mensen die er nu wonen. Dus als 
gemeente moeten we kijken naar wat de Schadewijk nodig heeft en 
dan ook dat soort woningen bouwen. Woningen waar de inwoners 
van de Schadewijk op zitten te wachten.

Sindskort heeft de gemeenteraad nieuwe raadsleden
en wethouders. Benieuwd wie van deze leden in de
Schadewijk wonen? Op deze twee pagina’s stellen
Steffan, Marcel en Sidney zich zelf voor. 
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Kun je jezelf kort voorstellen? Hoe je heet, hoe oud je
bent en voor welke partij je raadslid bent.
Mijn naam is Marcel Kranendonk en ik ben 30 jaar oud.
Ik ben raadslid voor GroenLinks. 

Kun je jezelf kort voorstellen? Hoe je heet, hoe oud je
bent en voor welke partij je actief bent.
Mijn naam is Sidney van den Bergh ik ben 49 jaar en sinds 2018 
raadslid voor het CDA Oss. Sindskort wethouder, o.a. woonbeleid en 
volkshuisvesting.

Wat vind je van de Schadewijk?
Samen met Astrid en onze twee zoontjes wonen wij met veel plezier, 
sinds 2003, in deze wijk. Het grote voordeel van deze wijk is dat we 
dichtbij het centrum wonen, dat het treinstation op loopafstand is 
van ons huis en dat ook de basisschool vlakbij is. Daarom wonen we 
graag in het centrum van de stad. 

Wat hoop je als wethouder voor de wijk te kunnen betekenen?
Graag wil ik me inzetten voor iedereen in de gemeente Oss. Dat doe 
ik met volle overtuiging en voor het algemeen belang. Ik ga niets 
beloven, dat doen mensen in de politiek te veel en te vaak. Het 
enige wat ik beloof is dat ik met mensen in gesprek ga, dat ik luister 
naar wat ze te vertellen hebben en dat ik m’n gezonde verstand 
gebruik bij de beslissingen die genomen moeten worden.

Hoe lang woon je al in deze wijk?
Ik woon sinds 2016 in Oss en sinds 2019 in de Schadewijk.

Hoe is het om hier te wonen?
Ik woon aan de rand van de Schadewijk, tegen het centrum aan. 
Daardoor vergeet je snel dat er nog een enorm rijke wijk achter 
ons ligt. In de gemeenteraad noemen we de gemeente Oss een 
provincie in het klein. Als dat zo is, kan je Schadewijk bijna zien als 
een gemeente in het klein. Je hebt er alles! Als ik er doorheen loop 
of fiets ontdek ik nog steeds nieuwe plekjes, nieuwe ondernemers, 
parkjes. Gebouwen die andere mensen niet mooi vinden, vind ik 
enorm karakteristiek. Daar heeft Schadewijk er heel veel van.

Wat vind je van de Schadewijk?
De Schadewijk heeft vaak een negatieve associatie vanwege het 
volkse karakter. Het zou mooi zijn als de bewoners van de wijk dat 
niet als zwakte zien, maar juist als een kracht. We verliezen snel 
de mensen die om ons heen wonen uit het oog. In de Schadewijk 
kennen de buren elkaar nog en groeten ze elkaar. Dat vind ik mooi.

Wat hoop je als raadslid voor de wijk te kunnen betekenen?
Ik hoop dat we aan heel Oss kunnen laten zien wat de Schadewijk 
te bieden heeft. We hebben geen grote schoonmaak nodig of meer 
koopwoningen om het imago van de wijk op te poetsen. Er zijn 
ontzettend veel mensen in de wijk die iets voor een ander en de 
wijk willen betekenen. Ik hoop dat die mensen steeds luider van zich 
laten horen en steeds meer buurtgenoten meekrijgen.
Dat er nu geen wijkraad meer is, vind ik jammer maar biedt ook 
de mogelijkheid om een vorm te vinden die past bij de (culturele) 
diversiteit van de wijk.
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Ik wil graag laagdrempelige beurzen organiseren waar iedereen
zich thuis voelt.

De entree blijft gratis, deelname betaalbaar en de beurzen 
kleinschalig. Er zullen niet meer dan 35 deelnemers meedoen. 

Gezelligheid en een fijne sfeer zijn voor mij dan ook het belangrijkst. 
Op 9 oktober 2022 organiseer ik weer een spirituele beurs
(zie flyer) van 11.00 uur – 17.00 uur in wijkcentrum Schadewijk. 

Wil je meer informatie of deelnemen aan deze beurs, dan kun je 
Carla een berichtje sturen: carlaselten@gmail.com

Mijn naam is Carla Selten
en ik ben medium

Maruti Martial Arts 
 Taekwon-do en Style Kickboxing 

Maruti  Martial Arts is een vereniging voor jong en oud in 
Oss. Tijdens de lessen leert de leerling onder andere 
zichzelf te verdedigen (trappen en stoten). Daarnaast 

bouwt de leerling tijdens zijn/haar reis discipline, 
conditie en zelfvertrouwen op. Je traint in een leuke en 

veilige omgeving waar je helemaal je zelf kunt zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marutimartialarts 

  

Maandag Taekwon-do: 
18:00 uur tot 19:00 uur jeugd tot 14 jaar 

19:00 uur tot 20:00 uur 14 jaar en ouder 

 

Dinsdag All Style Kickboxing: 
18:00 uur tot 19:00 uur Ladies only 

19:00 uur tot 20:00 uur 14 jaar en ouder 

 

Woensdag Taekwon-do: 
18:00 uur tot 19:00 uur jeugd tot 14 jaar 

19:00 uur tot 20:00 uur 14 jaar en ouder 

 

Donderdag All Style Kickboxing: 
19:30 uur tot 20:30 uur 14 jaar en ouder 

 

Locatie: Leeuwerikstraat 2, 5348 XA Oss 
Telefoonnummer: 06-12740188 
E-mail: anielmaruti@gmail.com 

Website: www.marutimartialarts.com 

Wanneer: dinsdags 
 

Tijdstip:   
  11.15 u 
 12.15 u 

 13.30 u 
16.00 u 

 
Locatie:   

wijkcentrum Schadewijk 
 Leeuwerikstraat 2 Oss 

 
Aanmelden kan via www.beweegons.nl  

 
 

* In een groep bewegen onder deskundige begeleiding 
* Lichaam en geest aan het werk voor ontspanning en evenwicht 
* Bewegen op eigen niveau, aangepast aan ieders mogelijkheden 
* Een gezellige afsluiting onder het genot van een kopje thee/koffie 
 
 
 

Info en aanmelden: 
Website www.beweegons.nl 

Per mail bewegen@ons-welzijn.nl 
Telefonisch 088-3742525 

 

Meer Bewegen 
voor Ouderen 

activiteit 
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Op 8 juni 2022 hebben we, voor ons team, de laatste 
buitenspeeldag georganiseerd. Het was voor ons de 10e 
keer dat we deelnamen aan de landelijke buitenspeeldag. 
Vanwege de slechte weersvooruitzichten hebben we op 
het laatste moment (dinsdagmiddag 16:15) besloten om de 
buitenspeeldag om te dopen naar een binnenspeeldag.

Gelukkig konden we gebruik maken van de faciliteiten van 
Wijkcentrum Schadewijk. Mede omdat we het dus binnen 
deden konden we niet alles inzetten wat we voor ogen 
hadden. “Ik denk dat het beheer van het wijkcentrum 
niet blij zou worden als we de waterglijbaan, stoepkrijt en 
een container zand in de gymzaal hadden gezet”, aldus de 
organisatie

Wat was er wel: twee springkussens, reuze toren van Pisa, 
kegelen, sjoelen, een panna veldje, knutselen met Kids ’n Fun, 
reuze mikado, schminken, korfbal, touwtrekken etc. etc. DJ 
Harm verzorgde de muziek. Ook was er van alles te snoepen 
en drinken.

In de middag is ook De Muzelinck nog langs geweest om een 
workshop graffiti te verzorgen, en DJ Bakfiets heeft nog ruim 
een uur staan draaien in het grand café. Aan het eind van de 
middag kregen alle kinderen nog een leuk gevuld tasje mee 
naar huis. Zoals ieder jaar.

Achteraf is het goed dat we naar binnen zijn gegaan, vanaf 
12:00 heeft het eigenlijk alleen maar geregend. Al met al 
hebben we een zeer geslaagde dag gehad. Iets minder kindjes 
dan voorgaande jaren maar we hebben nog steeds bijna de 
100 gehaald. Dat er minder kinderen waren heeft er ook 
mee te maken dat we minder media aandacht eraan hebben 
gegeven dan andere jaren.

Hoe is het ontstaan?
Tien jaar geleden organiseerde we onze 1e buitenspeeldag. 
We spraken elkaar op het schoolplein en vonden dat er maar 
weinig in de buurt te doen was voor onze kinderen. Toen 
kwam iemand met het idee om mee te doen met de landelijke 
buitenspeeldag. Snel hadden we een aardig clubje verzameld 
en zijn we begonnen met brainstormen.

Ons clubje bestond uit ouders van de Kievit, Goudplevier en 
Grutto. Deze drie straten bestaan uit ongeveer 450 woningen. 
We wisten meteen dat we gezamenlijk op één plek de 
buitenspeeldag wilden organiseren. Dat werd dus het eerste 
hofje van de Grutto.

Het eerste jaar was het thema “Verkeer” , heel logisch besluit 
omdat het tenslotte draait om een dag voor de kinderen om 
ongestoord op straat te kunnen spelen, zonder dat er auto’s, 
brommers of fietsen voorbij scheuren. Het was meteen een 
succes. Een 50-tal kinderen hebben een geweldige middag 
gehad. De jaren daarop hebben we nog thema’s gehad zoals 
o.a. waterpret, dier en buitenplezier, WK voetbal, sport.

Het evenement groeide in een paar jaar uit tot een opkomst 
van 150 kinderen uit heel Oss en omstreken. Misschien waren 
er wel meer, maar meer tasjes hebben we nooit gemaakt. 
Eén van onze grootste sponsoren waren de buurtbewoners 
zelf. Ieder jaar in april hielden we een lege flessenactie. Van 
deze opbrengst konden we altijd iets leuks kopen voor in de 
tasjes, en vaak ook nog de ijsjes.

Vanwege de corona pandemie hebben we vorig jaar een 
speurtocht door de wijk georganiseerd. Met je eigen gezin 
een route volgen, vragen beantwoorden en spelletjes doen. 
Ook heel leuk om te doen. Nu 10 jaar later zijn onze kinderen 
allemaal door naar het voortgezet onderwijs. Dit vonden 
wij een mooi moment om de laatste buitenspeeldag aan te 
kondigen. Ook is ons groepje vrijwilligers aardig gekrompen, 
bijvoorbeeld door verhuizing.

Nieuwe organisatie Buitenspeeldag?
Mochten er nog ouders zijn die de komende jaren de 
organisatie op zich willen nemen, mogen ze zich altijd bij ons 
melden voor info en tips. We hebben voldoende draaiboeken 
en dergelijke klaar liggen om ze op weg te helpen.

De jaarlijkse buurtlunch in de wijk en de rommelmarkt zullen 
we nog gewoon blijven organiseren. Er borrelen nog wel
wat meer ideeën maar die dienen we eerst nog
verder uit te werken. 

Ons clubje is ook nauw betrokken bij de activiteiten in het 
Wijkcentrum. We organiseren daar mede de lasergame 
avonden, rommelmarkt, sinterklaasfeest en kerstborrel.
Het grootste evenement waar we bij betrokken
zijn is de jaarlijkse Halloween avond.

Tot snel
Team Weidevogelwijk
Marco, Gabrielle, Sientje, Carolien en Bart

Buitenspeeldag 2022
Weidevogelwijk
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MAHJONG in het
wijkcentrum

Je houdt wel van een praatje? Een wandeling maken? Of je hebt
twee rechterhanden en je wilt iets betekenen voor anderen?
Dan zijn we op zoek naar jou!

ONS welzijn verwelkomt je graag als vrijwilliger en heeft gevarieerde 
vrijwilligersvacatures voor jou. Samen bekijken we welke 
vrijwilligerswerkzaamheden het beste binnen je kwaliteiten en 
wensen passen. Met een uurtje van je tijd maak jij het verschil! 

Voor meer informatie of aanmelding neem
contact op met 0883742525

Mahjongclub ‘Schoon Spel’ komt iedere dinsdag van 19.30 uur 
tot 22.30 uur bij elkaar om te Mahjongen.

Wat is Mahjong?
Een gezelschapsspel waarbij vier personen het tegen elkaar 
opnemen. Het is een strategisch spel waarbij je goed je 
kansen moet kunnen berekenen maar je hebt ook een dosis 
geluk nodig. Voor een toeschouwer lijkt het ingewikkeld maar 
dat is het niet! Mahjong is net zo makkelijk te leren als een 
eenvoudig kaartspel. Je kunt Mahjong in een avond leren maar 
hoe langer je het speelt, hoe meer mogelijkheden je ontdekt.
Mahjong wordt gespeeld met 144 of 136 prachtige stenen.
Er staan Chinese karakters op gegraveerd en
soms ook westerse letters en cijfers.

Heb je belangstelling om het spel te leren?
Kom langs op de clubavond op dinsdag van 19.30-22.30 uur. 
(Neem van tevoren even contact op met Kees Borremans via
info@schoonspel.nl of kijk op onze website
www.schoonspel.nl Bij voldoende belangstelling geven wij 
ook cursussen en workshops.

Inwoners van Oss en omgeving kunnen voor het lenen 
en huren van zorg- en welzijnshulpmiddelen, per direct 
terecht bij het Wijkcentrum Schadewijk, in Oss. Medipoint 
is de grootste aanbieder van zorg- en welzijnsproducten in 
Nederland. Je kunt bij Medipoint dan ook terecht met al 
jouw zorgvragen en voor een groot aantal hulpmiddelen. 
We helpen je graag persoonlijk en nemen daarvoor de tijd. 
Bij dit uitleenpunt kun je verschillende kleine hulpmiddelen 
zoals bijv. een rolstoel, krukken, kraamproducten, douche- en 
toilethulpmiddelen, bedverhogers, toiletstoel, bedsteunen 
en drempelhulpen ophalen of retourneren.  Grotere 
hulpmiddelen zoals scootmobielen, bedden en matrassen 
kun je niet ophalen bij het Wijkcentrum Schadewijk. Deze 
worden thuisbezorgd en kun je bestellen via telefoonnummer 
088-102 0100.

Vrijwilliger bij ONS welzijn

Uitleenpunt van Medipoint
zorg- en welzijnshulp-
middelen in Oss

Heb je zorghulpmiddelen nodig of wil je deze retourneren? 
Dat kan dat bij het nieuwe uitleenpunt aan de
Leeuwerikstraat 2, 5348XA, te Oss.

Voor de actuele openingstijden kun je terecht op
www.schadewijk-oss.nl, of telefonisch 06-40552263.

Openingstijden:
ma t/m do 10.00 - 16.00 uur en 19.00 - 22.00 uur
vr 10.00 - 16.00 uur
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Bij de International Martial Arts Hall of Fame die was 
gehouden op zondag 28 mei ontving Hoofdtrainer Aniel 
Jamal Instructor of the Year Silver Award 2022 en trainer Alex 
Kovacs de Silver Live Award 2022 . Er waren nominaties uit 
Noorwegen, Duitsland, Zweden, België Venezuela en nog meer 
landen aanwezig.

Op deze dag kon je kennis maken met andere Martial Arts 
Stylen zoals Hapkido, Karate, Krav Maga en Jiu Jitsu.

Onze hoofdtrainer Sabum Aniel Jamal heeft ook een seminar 
gegeven in Taekwon-do.

Net als vorige zomer organiseert Muzelinck ook dit jaar weer 
leuke activiteiten voor de kinderen uit de Schadewijk.

Dit jaar is er op 26, 27 en 28 juli elke middag wat te doen in 
de wijk. Het precieze programma wordt nog bekend gemaakt. 
Wel kunnen we vast verklappen dat we op woensdag in elk 
geval met graffiti kunst gaan maken. Daarnaast zijn er nog 
andere creatieve bezigheden om aan deel te nemen. De 
kinderen krijgen nog voor de vakantie een flyer via school met 
alle informatie. Vooraf inschrijven is niet nodig en er zijn geen 
kosten aan verbonden. Zorg dat je deze dagen vast vrij houdt; 
we gaan er een leuke week van maken!

Maruti Martial Arts
ontvangt International
Martial Arts awards!

Zomerfestival Schadewijk
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Voor een nieuw project zijn we op zoek naar een straat waar de 
tuinen wel een opknapbeurt kunnen gebruiken, waar het openbaar 
groen nauwelijks aanwezig is en waar mensen wonen die wel zin 
hebben in een leuke straatborrel.
 
Woon jij in een straat die past in bovenstaande en zou jij je graag
met medebewoners willen inzetten om de straat op te knappen?
Dan komen we graag met je in contact. Samen gaan we dan kijken 
hoe we dit voor elkaar gaan krijgen.

Een groene omgeving heeft een positieve invloed op hoe we ons 
voelen en gedragen. Daarnaast zorgt vergroening ook voor verkoeling 

Wat doet de wijkstichting? 
Wij zijn er voor het organiseren, coördineren en ondersteunen 
van buurt- en straatverenigingen en heeft als doel de woon-en 
leefomgeving in de wijk te verbeteren. 
We willen met een persoonlijk gezicht naar de wijk gaan werken 
,zodat t voor de bewoners in de Schadewijk een stuk gemakkelijker 
wordt ons te bereiken. 

Waar zijn wij  naar opzoek?
Inwoners van de Schadewijk, ongeacht leeftijd. Zolang je maar 
een hart voor de wijk hebt. We willen ieders talent inzetten. 
Er zijn diverse functies te vervullen. Heb je zin om af en toe te 
vergaderen,  meedenken voor evenementen en het behandelen van 
subsidieaanvragen? Helpende handjes zijn altijd welkom. Bepaal zelf 
hoeveel tijd je je kunt inzetten. 

op warme, zomerse dagen en helpt het het regenwater op te vangen 
zodat onze straten niet overlopen. Maar voor veel mensen is een 
groene tuin ook een hoop werk waar ze geen zin in hebben.
Daar wordt natuurlijk over nagedacht. Een goede groene tuin kost 
minder werk dan een tuin vol met tegels. Een expert zal hierin 
adviseren zodat iedereen een groene tuin krijgt die bij ze past.

Naast het creëren van een mooie straat is het natuurlijk ook leuk als 
mensen elkaar hierdoor beter leren kennen. Na een hele dag klussen 
in de straat, sluiten we de dag af met een gezellige straatborrel.
Op deze manier kunnen we met elkaar terugkijken op een 
productieve dag! 

Zeg nou zelf, een kop koffie drinken in een groene omgeving is 
toch veel gezelliger dan een stenen tuin? Aanmelden kan via 
communicatie@schadewijk-oss.nl

Wie zijn wij? 
Op dit moment bestaat de wijkstichting uit twee dames. Wendy van 
de Kamp en Marian van der Burg. Wendy woont al vele jaren in de 
Schadewijk en is sinds 2021 behulpzaam in de wijkstichting. 
Marian woont sinds 1994 in de Schadewijk  en is al meerdere jaren 
werkzaam in de wijkstichting dus inmiddels een bekend gezicht in de 
wijk. Meld je aan via wijkstichting@schadewijk-oss.nl en dan komen 
we graag met je in contact. 
 
Groeten Wendy en Marian

Straat gezocht voor
‘Project Groen’

Wijkstichting Schadewijk
zoekt vrijwilligers!
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Nog even en de vakanties beginnen weer voor de meesten 
van ons. Dit betekent dat er veel mensen naar allerlei 
bestemmingen gaan om vakantie te vieren.

In de afgelopen periode dat corona nadrukkelijk aanwezig 
was, waren de mensen meer thuis en nam het aantal 
woninginbraken drastisch af. Deze zomer zal dit anders zijn dan 
voorgaande jaren. Men gaat er weer op uit en is het belangrijk 
om de juiste preventie maatregelen te treffen.

Een inbraak in de woning heeft een forse impact en kan veel 
schade veroorzaken, zowel in goederen als mentaal. Daarom 
is het belangrijk om hier heel alert op te zijn, om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

Het begint er natuurlijk al mee dat u heel goed hang- en 
sluitwerk dient te hebben, om er voor te zorgen dat de 
dievengilde niet zo makkelijk ramen en deuren kan open 
krijgen. Daarnaast is het belangrijk om voor een sociale 
controle te zorgen. Mogelijk kunt u ervoor zorgen dat er toch 
regelmatig iemand in de woning komt. Bijvoorbeeld om er 
voor te zorgen dat er niet teveel post zichtbaar op 1 plaats ligt. 

Dat men in de avond de gordijnen sluit en in de ochtend weer 
opent. Laat uw buren weten dat u op vakantie bent, zodat zij 
ook een oogje in het zeil kunnen houden. Laat  wat verlichting 
branden in de avond/nacht. Laat het een bewoonde indruk 
lijken. Laat iets staan of dat het lijkt dat
er iemand in de woning is. 

Voor degene die met  caravan of camper op vakantie gaan;
laat deze niet eerst dagen bij de woning staan. Het gebeurt 
nogal eens dat men deze meerdere dagen op de oprit zet om 
in te laden e.d. Dit wordt gezien en als de caravan of camper 
weg is, kan dit aanleiding zijn voor de dievengilde om de 
woning in te gaan. 

Dus:

1. Vraag iemand je huis een bewoonde indruk te geven
     - de post weghalen en gordijnen afwisselend
        open of dicht doen

2.Laat je huis niet te opgeruimd achter
     - Laat wat spullen rondslingeren, zet koffiekopjes op tafel
        en laat post liggen zodat het huis een bewoonde indruk     
        maakt. Registreer je waardevolle
        spullen in de stopheling app.

3. Automatische verlichting in en om het huis
     - Net als tijdens de lockdown was het licht thuis vaak 
        aan. Met schakelklokken of smart-verlichting lijkt een 
        huis bewoond. Stel dit in voor in het hele huis. Ook boven. 
        Rond het huis schrik je inbrekers af met goede 
        (automatische) verlichting.

4. Schreeuw niet van de daken dat je met vakantie bent
     - Iedereen is tegenwoordig online en op social media, 
        kwaadwillenden ook. Zorg dat een potentiële inbreker 
        niet via social media te makkelijk weet of
        en hoe lang je weg bent.

5. Zie je iets verdachts in de straat of buurt meld
     het dan bij de politie
     - We kunnen nu weer heerlijk op pad. Help je 
        buurtbewoners door als je iets verdachts ziet in je straat 
        of wijk – 112 te bellen. Want, 112: daar
        vang je boeven mee.

Wij wensen iedereen een hele veilige vakantie toe. 
Roy van Sinten en Carlo van Erp (wijkagenten Schadewijk)

Nog even en dan beginnen
de vakanties weer



NIEUWS

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 
De sluitingsdatum voor nieuwe artikelen voor de volgende editie is 
4 september 2022. 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


