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Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij vrijheid, juist nu. Vrijheid 
is immers niet vanzelfsprekend, dat zien we iedere dag. Stilstaan 
bij onze vrijheid kan alleen als we ook stilstaan bij de vrijheid van 
anderen.

4 mei, dodenherdenking
De dodenherdenking in Oss is op woensdag 4 mei van 19.00 uur tot 
20.45 uur bij het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg. De 
gastspreker dit jaar is Bisschop Gerard de Korte. 

5 mei, viering van de Nationale bevrijding
is dit jaar vanuit Oss
De 5 mei-lezing wordt elk jaar in een andere provincie gehouden. In 
2022 is de provincie Noord-Brabant gastheer van de Nationale Viering 
Bevrijding. Samen met het Nationaal Comité organiseert de provincie 
een programma rondom de 5 mei-lezing. De lezing wordt dit jaar 
gegeven in Theater De Lievekamp in Oss door Ridder der militaire 
Willems Orde luitenant-kolonel Gijs Tuinman. 
Dit ochtendprogramma wordt rechtstreeks uitgezonden door Omroep 
Brabant, de lezing door de NOS op NPO 1. Aansluitend wordt in 
’s-Hertogenbosch om 13.30 uur het bevrijdingsvuur ontstoken.  

5 mei middag, activiteiten in heel Oss
In Oss vinden er in de middag van 5 mei verschillende activiteiten 
plaats waar we samen stilstaan bij vrijheid en de vrijheid vieren. 
 
 • Op diverse locaties in Oss en de kernen vinden  
    vrijheidsmaaltijden plaats.
 • Muzikale optredens in het St. Barbarapark.
 • Vrijheidslunch met Thuis in Oss en Global goals Oss en het 
    Danspaleis in het Jan Cunenpark.
 • In gesprek met veteranen met vrijheidssoep en spellen bij 
    het gemeentehuis georganiseerd door Stichting 
    Veteranen Oss.
 • Sprookjesfestijn bij kinderboerderij De Elzenhoek

In de middag zijn er activiteiten in heel Oss en de kernen om elkaar te 
ontmoeten en om stil te staan bij wat vrijheid is:

 • Gratis toegang in speeltuin Elcerlyc ‘zo vrij als een vogel’.
 • Lezingen en tentoonstelling in het gemeentehuis Oss. 
 • Gratis brunch in wijkcentrum Schadewijk.
 • Gratis lunch in de Pitstop.
 • Nog veel meer andere activiteiten
    waarover binnenkort meer.

    Meer info via: www.datisoss.nl/5mei

Op 4 en 5 mei staan we
samen stil bij vrijheid.
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specialspecialReporter Schadewijk

Wij zijn op zoek naar kinderen in de 
leeftijd groep 7/8 die het leuk vinden 
om ‘special Reporter’ in de wijk te zijn. 
We willen graag van hen weten welke 
plekken in de wijk zij leuk vinden, 
waar ze graag komen of juist liever 
niet komen. Daar maken ze dan foto’s 
van en schrijven een leuk verhaaltje 
die we in de wijkkrant en op onze 
website plaatsen. Of misschien 
hebben jullie zelf andere leuke ideen.

Ben jij iemand die dit leuk zou vinden, 
je mag vloggen/bloggen/foto’s maken en 
verhaaltjes aanleveren. Over allerlei onderwerpen, 
positief en negatief, dat wat je bezig houdt.

Stuur dan een mail naar:
communicatie@schadewijk-oss.nl.
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Onze periode zit erop. Elke vier jaar gelijk met de gemeenteraad 
wordt er een nieuwe wijkraad benoemd. De afgelopen tijd hebben 
we gezocht naar zeven mensen die het stokje van ons over willen 
nemen. Op de oproepen online en in de vorige wijkkrant hebben 
twee mensen gereageerd. Dat is helaas niet genoeg voor een 
wijkraad. 

We moeten het dus anders op gaan lossen
Natuurlijk hebben we al langer nagedacht over de vraag waarom het 
zo lastig is mensen voor het wijkraad werk te vinden. Wij kwamen tot 
de volgende punten:

 • Je vier jaar lang vastleggen voor enkele uren per week is 
    best lang.
 • Je moet je verdiepen in heel erg veel dingen. Sociale 
    onderwerpen, ruimtelijke planning en leefbaarheid.
    Erg concreet is het niet.
 • Je doet het voor de hele wijk, en die is groot. Zo ongeveer 
    alles ten noordoosten van het spoor en oostwal is 
    Schadewijk, bestaande uit zeven buurten.

De eerste vraag is dan of je het wel op moet lossen. Kan een wijk 
zonder inspraak? Dat lijkt ons niet handig. Alleen eenmaal per vier 
jaar een vakje rood kleuren tijdens de verkiezingen is wel heel erg 
karig.

Inspraak garanderen
We gaan dus op zoek naar een manier waarop bewoners mee kunnen 
praten over dingen die ze interessant vinden en wat ze raakt. En 
dat is voor iedereen iets anders. Dat doe je net zo lang als voor het 
onderwerp nodig is en niet voor de redelijk willekeurige periode van 
vier jaar. Heel soms is dat langer maar meestal veel korter. Als het 
echt gaat over iets wat maar één buurt raakt moeten we daar ook 
naar mensen zoeken.

Nu kunnen we wachten tot de gemeente behoefte heeft aan een 
advies van bewoners over een bepaald onderwerp. Maar dan 
mis je nog de mogelijkheid voor het ongevraagde advies. WIj als 
wijkbewoners vinden of willen iets en de gemeente vraagt er niet 
naar. Dat advies is minstens zo belangrijk!

En wat als er in jouw buurt een groter probleem speelt en je er als 
bewonersgroep met de gemeente niet uit komt? Wie moet dan die 
tegenspraak organiseren? Niet de gemeente in elk geval. 

Er staan voor de komende periode grote zaken op de planning. 
Denk aan verduurzaming en de energietransitie. Het oplossen van 
de krapte op de woningmarkt. Maar ook de vraag wel of niet een 
rondweg. En zo ja waar dan? Veel huizen zijn oud, Wat moet er 
gebeuren? Slopen en nieuw bouwen of renoveren? Het gaat ons 
raken. De gemeente moet dan op het belang van heel Oss letten. 
Dan is het goed als er ook een orgaan is dat naar de belangen van de 
mensen direct eromheen kijkt. 

Maar hoe dan?
Hoe we dat moeten doen moet we de komende maanden uit gaan 
vinden. Wie gaan daarover nadenken dan? Een deel van de oude 
wijkraad doet mee en natuurlijk de twee mensen die zich aangemeld 
hebben. Maar wij zouden het erg leuk vinden als er nog wat mensen 
bij zouden komen zodat de Schadewijkers minstens net zoveel invloed 
hebben als de wijken en dorpen met een volledige wijk- of dorpsraad.
Daarvoor kan je je aanmelden via wijkraad@schadewijk-oss.nl

Bericht Van de wijkraad

Weylia
WEYLIA is een vereniging die in 2010 gestart is voor mensen met een auditieve en/of een visuele beperking of handicap.
Ons doel is om mensen te verbinden en gezellig samen te zijn. Wij organiseren dan ook verschillende bijeenkomsten met
leuke activiteiten denk hierbij aan workshops, wandelingen, bingo’s en nog veel meer. 

14 mei 2022 staat er een bingo gepland
25 juni 2022 staat in het teken van ons 12,5-jarige bestaan
Locatie: Wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2 te OSS

Wil jij bij een van deze datums aanwezig zijn? Aanmelden kan door een mail te sturen naar weylia2010@gmail.com, let wel op VOL = VOL

Er zijn kosten aan verbonden, kijk voor prijzen en verdere informatie op onze website www.weylia.nl
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Heesch heeft eeuwenlang verkeerstechnisch een gunstiger 
ligging gehad dan Oss. Het lag tenslotte aan de belangrijke 
verbindingsweg tussen Nijmegen en Den Bosch. Om naar 
Oss te gaan moest je van deze ‘grote weg’ afslaan en de 
zandweg nemen. Heesch had als pleisterplaats een betere 
postverbinding, een goede postkoetsfaciliteit en een paar 
nuttige herbergen waar de paarden werden gewisseld. 
Er waren al in het begin van de zestiende eeuw drie grote 
logementen die luisterden naar namen als De Wildeman, De 
Zwaan en De Lindeboom. Zelfs voor arme voorbijtrekkende 
pelgrims die geen geld hadden voor een herberg of voor zieke 
(besmettelijke) pelgrims die in deze etablissementen überhaupt 
niet welkom waren, had Heesch rond 1500 een passantenhuis 
of hospitaal. Uiteindelijk ging dat in 1635 ten onder, door ruzie 
tussen de pastoor, de beheerder en de adellijke familie Loeff 
Jeger.

Als het ging om de opvang van met name zieke, rondtrekkende 
pelgrims of zelfs melaatsen (leprozen), had Oss uiteindelijk 
meer te bieden dan Heesch. Eveneens rond 1500 stond daar, 
aan de Linkensweg, net buiten de stadsgracht, een zogenoemd 
leprozenhuis. Het ‘leprozenhuis’, gesticht door een zekere Aert 
Stamelaert van Uden, schepen in Den Bosch, stond op de plaats 
waar in 1928 het slachthuis werd geopend.

Een leprozenhuis (of Lazerij/Lazarij) is een ziekenhuis voor 
melaatsen. In de middeleeuwen sprak men van de ziekte van 
Lazarus, genoemd naar Jezus’ vriend Lazarus, hoewel nergens 
beschreven staat dat hij aan deze ziekte leed.

In de stad mochten de leprozen vanwege hun besmettelijkheid 
niet wonen.

Twee leprozen wordt de toegang geweigerd tot de stad. De 
een loopt op krukken, de ander draagt lazaruskleren, een 
buidel en een ratel om zijn komst aan te kondigen.

Voor het leprozenhuis bestonden in de Meijerij van Den Bosch 
speciale voorschriften. Als die in Oss nagevolgd waren, had 
het Osse ‘Lazarushuis’ tenminste één kamer met daarin een 
schouw, een wasgelegenheid, een bed met twee paar lakens, 
een kussen, een koperen ketel en een koperen pan. 
De bewoner kreeg een opvallende hoed en een ratel om 
te laten horen dat hij in de buurt was. Verder gaf men hem 
een paar afgesneden handschoenen en een stok. Volgens 
de voorschriften had hij zelfs een haan met zes kippen.  
Maandelijks kreeg hij een pot kaarsen en alle dagen een kan 
bier. De pastoor liet de parochianen dit regelen.

Maar niet iedereen wilde opgenomen worden in het Osse 
melaatshuis. In 1600 was er in Oss een zekere Andries 
Willemsen die weigerde zijn huis te verlaten, met alle gevolgen 
van dien voor zijn gezin en zijn twee jonge kinderen die 
later besmet werden door hun vader. In de kerk hadden de 
melaatsen hun eigen bank, eigen biechtstoel en wijwatervat. 
De kinderen van de melaatsen werden in een aparte doopvont 
gedoopt. Zo werd op 15 september 1640 in Oss het zoontje 
Gerard gedoopt van de melaatse Andries Willemsen en zijn 
vrouw Liesbeth. In december 1643 was er weer zo’n doopsel. 
Uiteindelijk in 1880 kreeg Oss het St. Luciagesticht: een speciaal 
ziekenhuis voor besmettelijke zieken. 
De melaatsheid was toen al lang onder controle.
Bron: BD 11-01-21

Door: Marga van de Ven

Lepra is een besmettelijke huid- en zenuwziekte die wordt 
veroorzaakt door een bacterie. Vaak openbaart het zich 
als eerste met huidafwijkingen die leiden tot handicaps en 
verminkingen. De Noorse arts Hansen beschreef voor het eerst 
de bacterie en daarom wordt het ook wel de ziekte van Hansen 
genoemd. Melaatsheid is een term die ook gebruikt wordt.
Sinds de middeleeuwen komen leprabesmettingen in 
Nederland niet meer voor. Wel lopen er jaarlijks 5 tot 10 
Nederlanders de ziekte op in de (sub)tropen. De ziekte kan 
gelukkig volledig genezen worden met antibiotica.

Wist u dat in de Schadewijk
ooit een Leprozenhuis
heeft gestaan?
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Aan tafel schuiven Hassan en Behzad aan. Beide heren zijn 
werkzaam voor het bedrijf Secutor. Hassan is teamleider 
straatcoach, heeft een SPW achtergrond en zit al ruim 15 jaar 
in het vak. Samen met Behzad zijn zij binnen Oss ingezet als 
straatcoach, Hassan nu al 3 jaar en Bezhad ruim 1,5 jaar. In een 
uur tijd vertellen zij over hun doel, hun passie en waarom ze de 
job als straatcoach zo belangrijk vinden.
 
Het gebeurt iedere dag wel ergens dat jeugdgroepen 
geluidsoverlast veroorzaken of dat er op de openbare weg 
alcohol of drugs word gebruikt. Soms ontstaat er overlast 
omdat men zich ophoudt in portieken of bij de JOP. Ook 
locaties zoals speeltuinen, een plein of de ingang van een 
winkelcentrum zijn plaatsen waar deze groepen zich soms 
ophouden.

In alle gemeenten van Nederland spelen dit soort zaken en 
oorzaken hiervoor zijn divers en complex. De problematiek 
in de verschillende buurten wordt naar de mening van de 
straatcoaches veroorzaakt door, verveling, jongeren gaan zich 
afzetten en ervaren onbegrip vanuit volwassenen.

Jongeren hebben een plek nodig om samen te komen, om te 
kunnen chillen en een plek waar ze gehoord worden. Door de 
straatcoach-aanpak zien, voelen en ervaren jongeren hen als 
een “oudere broer/oom” en daardoor is er geen of minder 
weerstand. Hassan en Behzad geven advies, bieden een 
luisterend oor en sturing aan jongeren. We zetten flink in op de 

band met de jeugdige om goed en zuiver contact te houden. 
Wanneer de groepen zich verplaatsen, verplaatsen wij met 
ze mee. Van Ussen naar Berghem en van Berghem naar de 
Schadewijk.

Piekmomenten gedurende het jaar zijn bijvoorbeeld de 
koopavonden, carnaval en kermis. Zijn er activiteiten in de wijk, 
dan sluiten ze regelmatig aan. Bijvoorbeeld bij de lasergame 
avond in het wijkcentrum of wanneer er later op de avond een 
gezellig potje voetbal plaatsvindt op het Cruijff Court.
 
Het is onze doel en ervaring dat straatcoach-inzet plaats 
dient te vinden op basis van een vooraf afgestemde en 
passende samenwerking met gemeente, politie en andere 
ondersteunende instanties. Op die wijze vormen onze 
straatcoaches een onmisbaar onderdeel ten aanzien van de 
oplossing van jongeren & straat problematiek. Wij hebben 
geen bevoegdheden zoals een BOA of een politieagent en 
die hebben wij niet nodig. Ook willen wij niet de functie van 
ONS welzijn overnemen maar eerder daar een aanvulling 
op zijn. Straatcoaches kennen de mensen, de buurt en 
de problematiek. Belangrijker nog, zij weten hoe ze met 
mensen om moeten gaan vanuit deze unieke invalshoek. 
Straatcoaches praten de taal van de doelgroep en begrijpen 
de belevingswereld. Zij vinden de dialoog met jongeren op 
een manier die aansluit bij deze doelgroep. Vanuit een basis 
van respect, die vanaf begin af aan word gelegd, en door hun 
praatkracht helpen zij woon-en leefomgevingen weer prettig 
leefbaar te maken voor alle betrokkenen.
 
Straatcoach is echt mensenwerk. We delen onze eigen 
levensverhalen met de jongeren waardoor zij hopelijk betere 
keuzes kunnen maken voor de toekomst.

Interview met de 
straatcoaches.
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Ook bij ons, Wijkhandhavers Adwin Gloudemans en Erik vd Westen, komen regelmatig en steeds vaker meldingen binnen van 
onveilige situaties rondom scholen tijdens de haal en breng tijden.

Wij zullen hier in de aankomende tijd projectmatig aandacht aan gaan besteden. Ons idee is om samen met de kinderen, op ludieke 
wijze, de bewustwording proberen te vergroten onder de ouders.

Jij, als ouder, zou dus zomaar een “boete” of een schouderklopje kunnen krijgen van een van de kinderen. Mocht dit nog niet baten 
dan zijn wij genoodzaakt om zelf echte boetes uit te gaan delen,
het gaat tenslotte om de veiligheid van jouw kinderen.

Wijkagenten waarschuwen voor onveilige situaties rondom scholen:  
“Kinderen zien niet of er verkeer aankomt”

De onveiligheid rond de basisscholen neemt (landelijk) toe. Ook 
in Oss en in de Schadewijk blijft het een jaarlijks terugkerend 
probleem. Steeds meer ouders halen of brengen hun kinderen 
met de auto. Omdat het aantal parkeerplaatsen vaak beperkt is, 
parkeren ouders hun auto “dubbel” en/of op de stoep, in de berm, 
op hoeken van straten en/of bij bushaltes. Hierdoor ontstaan 
verkeersonveilige situaties voor kinderen die op de fiets of lopend 
van en naar school gaan. Maar ook voor eventuele hulpdiensten die 
er moeilijk / niet door kunnen. 

Wijkagenten Roy van Sinten en Carlo van Erp:  “Kinderen moeten 
de straat oversteken tussen de her en der geparkeerde auto’s en 
overzien door de auto’s niet meer goed of er verkeer aankomt. 

Ambulance, brandweer en politie kunnen er niet snel door en 
het overige verkeer wordt er ook vaak door gehinderd. Ook dat is 
onveilig.” 

Veiligheid van anderen
Denk als ouder daarom niet alleen aan de veiligheid van uw kind, 
maar ook aan de veiligheid van anderen, adviseert de politie. 
“Parkeer altijd op een parkeerplaats”. Desnoods iets verder van de 
school vandaan. En woont u niet te ver weg, breng uw kind dan 
liever lopend of op de fiets als hiertoe de mogelijkheid is.”

Vanuit de scholen krijgen we met enige regelmaat klachten hierover. 
Indien de klachten aanhouden zijn we, samen met de handhavers 
van de gemeente, genoodzaakt om extra toezicht hierop te gaan 
houden. Voorkom dus een boete en houd rekening met elkaar en 
waar u uw voertuig parkeert. 
 
Contactgegevens wijkagenten
Roy van Sinten en Carlo van Erp
Meldingen 0900-8844, spoed 112.
Twitter @WijkAg_Schadewk
Facebook www.facebook.com/wijkagenten.schadewijk

Parkeergedrag ouders
bij scholen

Bericht van de BOA’s
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Interview Alysaa
Het is woensdagmiddag, de zon schijnt heerlijk. Bij Kids & 
Fun zijn kinderen vanuit de wijk druk aan het knutselen met 
de vrijwilligers van het wijkcentrum en aan het sporten met 
het SEC. Op mijn verzoek om wat vragen te antwoorden stapt 
Alysaa meteen naar voren. Zij ziet het interview wel zitten. 
 
Alysaa zit op IKC De Regenboog in groep 4/5. Zij is 7 bijna 8 
jaar. Heeft een broertje, een kat en haar beste vriendin zit 
bij haar in de klas. Haar klas heeft vier leuke juffen. Alysaa 
gaat soms met de fiets naar school, soms bij haar moeder 
achterop of opa/oma brengen haar te voet, want die wonen 
wat dichterbij.

Alysaa merkt soms dat het druk is met parkeren op school. 
Als je vroeg naar school gaat heb je er geen last van, maar 
wanneer je wat later bent moet je goed opletten. Mama zegt 
dan vaak dat ze dicht in de buurt moet blijven. Er parkeren 
dan auto’s half op de straat, half op de stoep. Je kunt dan niet 

 

Wordt uw kind in 2022 of begin 2023 4 jaar oud, meld uw kind dan nu aan bij één van de scholen in de Schadewijk. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de scholen. Wij plannen graag een gesprek om kennis met u te maken. 
 
Basisschool De Nieuwe Link  0412-627341  www.bsdenieuwelink.nl 
Basisschool De Teugelaar  0412-691680  www.deteugelaar.nl 
Integraal kindcentrum Regenboog 0412-623181   www.ikcregenboog.nl  
 
Op alle scholen in de Schadewijk biedt AVEM kinderopvang. www.avem-kinderopvang.nl

goed zien of je veilig over kan steken. Als Alysaa groter was 
dan zou ze er zeker wat van zeggen, tegen de foutparkeerders, 
maar nu durft ze dat nog niet.

Een ongeluk heeft Alysaa rondom school niet meegemaakt. 
Zelf is ze wel eens bijna aangereden door een scooter bij het 
Cruijff Court. Papa heeft Alysaa geleerd om met haar handen 
te bepalen wat links en rechts is. Als je ze zo omhoog houdt 
dat zie je de letter L en dat is links vertelt Alysaa. Dat helpt bij 
het oversteken wanneer ze soms van opa alleen over de stoep 
naar hun huis mag lopen. 

Op school heeft ze dat allemaal nog niet geleerd, er is in groep 
4/5 nog geen verkeersles. Alysaa denkt dat het wel zou helpen 
om de kinderen eerder verkeersles te geven. Zeker omdat het 
bij deze school nodig is.
 
Door: Simone van Velzen

Basisscholen in de Schadewijk
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Toneelvereniging Internos is de oudste Osse toneelvereniging, 
opgericht in 1928. Al sinds eind jaren ’60 is Internos verbonden met 
Theater de Lievekamp. Jaarlijks worden daar twee voorstellingen op 
de planken gezet. 

Al meer dan 20 jaar heeft Internos, met Ossenaar, Rob van Vliet als 
eigen schrijver en regisseur, de primeur van zijn toneelstukken die 
later op veel plaatsen elders in het land worden gespeeld.

Internos brengt ambachtelijk toneel naar het publiek van Oss en 
omstreken: komedies met een Osse inslag worden afgewisseld met 
drama- en familievoorstellingen waarin soms ook kinderen een 
prominente rol spelen.
We maken hierbij tevens graag gebruik van meer lokaal talent: 
 • Scenograaf, Marcel Kranendonk, betrokken bij de 
    vormgeving van een voorstelling. 
 • ook hebben we in het verleden gebruik mogen maken 
    van enkele talenten van dansschool Dimphy.

Het publiek van onze voorstellingen, bestaat voor het overgrote 
deel uit inwoners van Oss die op deze wijze kennis maken met het 
toneel en theater dat wordt gebracht in Oss. Dit alles in nauwe 
samenwerking met Theater De Lievekamp op het gebied van 
productie, promotie en technische ondersteuning.

De eerste voorstelling waarin je ons kunt zien spelen is de komedie 
Brabants Bonter. Deze wordt gespeeld in Theater de Lievekamp 
op zaterdagavond 8 oktober en zondagmiddag 9 oktober. Kaarten 
kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar bij De Lievekamp.

Dus wie weet…. Houdoe!

Mijn naam is Nathalie Graafmans, ik ben 53 jaar jong en heb 
drie kinderen. Sinds dit schooljaar ben ik juf van de taalklas in de 
Schadewijk. Deze taalklas is speciaal voor nieuwe kinderen in de
wijk die de Nederlandse taal nog niet kennen. De taalklas is 
gevestigd op IKC Regenboog vlak bij het wijkgebouw. We komen 
daar dan ook elke week voor de gymlessen van het SEC.
De kinderen vinden dit erg leuk en doen dit met veel plezier. 

Met nieuwe kinderen in de taalklas loop ik ook altijd even door het 
wijkgebouw. Er wordt dan ook meteen reclame gemaakt voor de 
KIDS & FUN activiteiten voor de kinderen op de woensdagmiddag. 
Het is natuurlijk fantastisch dat de kinderen uit de wijk daar samen 
kunnen sporten, spelen en knutselen met leeftijdsgenootjes 
De kinderen van de taalklas leren daar ook weer extra over de 
Nederlandse taal. Want van samen spelen leren kinderen heel veel. 

Fijn dat de kinderen nu weer vaker daar samen kunnen komen en 
met elkaar ook naar het Cruyffcourt kunnen. Met de begeleiding 
die daar regelmatig door het SEC gegeven wordt ben ik dan ook erg 
blij. Het werken in de taalklas is erg leuk en vooral dankbaar werk. 
In mijn vrije tijd geniet ik vooral van het buiten zijn. Ik werk graag in 
de tuin of ga wandelen op de Herperduin. Ik ben dan ook erg blij dat 
eindelijk de lente weer begonnen is en de dagen weer wat langer 
worden. 

             Groetjes,
             Nathalie

Taalklas Schadewijk
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In het Wijkcentrum Schadewijk bruist het van de 
activiteiten, maar dat gaat niet vanzelf. De vrijwilligers, 
beheer en bestuur van het Wijkcentrum zijn dagelijks in 
de weer om alle activiteiten in goede banen te leiden.                                                                                                                                          
                     
Het Wijkcentrum is door de week open van 09.00 uur tot 17.00 
uur en van 18.30 tot 23.00 uur. U kunt er zo maar even binnen 
lopen om een praatje te maken, of een kopje koffie te drinken.

Er zijn activiteiten voor jong en oud, zoals: Kids-N-
Fun, Maruti Martial Arts, InternOs, Crea Club, Osse 
Schaakvereniging, Hengelsportvereniging Ons Genoegen, 
Mahjong, Medipoint Uitleenpunt, Stichting Rechtswinkel 
Oss, Jij Advies&Coaching, KBO Don Bosco en nog veel meer.                                                                                                              
In de weekeinden vinden er vaak evenementen plaats zoals 
LaserGames, toernooien, kinderfeestjes, rommelmarkt, of 
beurzen. Met feestdagen als Halloween, Kerstmis, Sinterklaas, 
of Carnaval vinden er per thema activiteiten plaats.                      

Het Wijkcentrum Schadewijk is er voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, achtergrond, cultuur, of talent.

Het enthousiaste team van het Wijkcentrum Schadewijk 
heeft nog vele ideeën en plannen om het  Wijkcentrum te 
verbeteren. Voor de uitvoering daarvan en voor nieuwe ideeën 
en plannen heeft ons team wel hulp nodig: Uw hulp!! 

Wanneer u een rol wilt gaan spelen, binnen de organisatie van 
Wijkcentrum Schadewijk, dan bent u van harte welkom. 

In een vrijblijvend gesprek kunt u de sfeer in ons Wijkcentrum 
Schadewijk proeven en wordt u uitgelegd op welke manier 
er gewerkt wordt. Het uitgangspunt is dat gekeken wordt 
naar wat iemand kan en graag wil doen, daar wordt zo 
mogelijk de organisatie op aangepast. Kinderactiviteiten, 
horecawerkzaamheden, technische klussen, gastheer/-vrouw, 
bestuurstaken, lid van het activiteiten team enz.; voldoende 
mogelijkheden voor U. 
Vrijwilliger zijn in een organisatie als het Wijkcentrum 
Schadewijk is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Met andere 
vrijwilligers vorm je een team dat veel saamhorigheid oplevert. 
Voor iedereen vergroot het de vaardigheden en het sociale 
netwerk. Voor werkzoekenden vergroot het bovendien de kans 
op een reguliere baan. 

Wanneer u, na het lezen van dit verhaal, belangstelling hebt 
gekregen, kom dan eens langs aan de Leeuwerikstraat 2, te Oss. 

Wanneer u meer informatie wilt kunt u ook altijd vrijblijvend 
contact opnemen met beheerder Jeremy van Leeuwen
(06-405 52 263). 

Bruisend Wijkcentrum
Schadewijk

Vaak wordt gedacht dat vrijwilligerswerk alleen overdag gedaan kan 
worden en saai is. Dit is binnen Wijkcentrum Schadewijk niet het 
geval. Het is leuk om te doen en heel leerzaam. Bij ons kun je zowel 
overdag, ’s avonds, of in een weekeinde vrijwilligerswerk verrichten.

De mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, binnen Wijkcentrum 
Schadewijk, zijn legio. Een aantal voorbeelden treft u onderstaand:

• Ontvangst van gasten  • Begeleiden vrijwilligers
• Horeca werkzaamheden  • Buitenterrein onderhouden
• Lid activiteiten-team  • Medewerker ICT 
• Klussen in het pand  • Begeleiden en uitbouwen
• Medewerker media en PR     van activiteiten

  

Al met al voldoende kansen op vrijwilligerswerk binnen Wijkcentrum 
Schadewijk. Heb je interesse? Of wil je graag meer weten?

Bel: 06-40552263, Mail: beheerwijkcentrumschadewijk@gmail.com.

Wij maken graag kennis met je en kijken samen hoe we elkaars 
kwaliteiten kunnen versterken.

Schadewijk zoekt
vrijwilligers
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Misschien heeft u ons al eens zien lopen, bijvoorbeeld tijdens het 
Carnavalsfeest in het wijkcentrum. Wij zijn van Medical Support, een 
organisatie die eerstehulpverleners levert aan diverse evenementen.

Wij staan op meer dan 1000 evenementen per jaar. Dit varieert van 
foodtruckfestivals, wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden, grote 
concerten (+25.000), dance-events, kinderevents, sportwedstrijden 
etc.

Wij hebben een hele actieve groep mensen in Oss wonen en 
werken. Daarom hebben wij het wijkcentrum gekozen om daar 
bijscholing aan onze mensen te verzorgen. Elk jaar tekenen zij de 
EHBO-competenties af en worden ze getoetst op de vaardigheden 
die behoren bij een evenementenhulpverlener. Nagenoeg 
alle medewerkers zijn opgeleid conform de ‘Veldnormering 
Evenementenzorg’ die aangeeft over welke competenties onze 
medewerkers dienen te beschikken. Verder bieden wij jaarlijks ruim 
50 trainingen aan om onze mensen scherp en deskundig te houden.
Iedere eerste en derde maandagavond van de maand komen wij 
met deze groep bij elkaar in het wijkcentrum van 19:30 tot 22:00. 

Heb jij zelf interesse om als eerstehulpverlener aan de slag te gaan 
op evenementen? Neem dan contact op met een van de mensen die 
onderaan dit stukje genoemd worden.

Daarnaast verzorgen wij cursussen aan diverse doelgroepen:

• Reanimatie met en zonder AED
• Kleine EHBO cursus
• Uitgebreide EHBO cursus
• BHV cursus
• EHBO aan baby’s en kinderen
• Stop De Bloeding Red Een Leven

Heb je interesse in een van de genoemde cursussen (vaak geheel 
of gedeeltelijk vergoed door de aanvullende zorgverzekering) neem 
dan gerust contact met ons op.

Graag tot ziens in het wijkcentrum!

Jan Roseboom
jan@ddmez.nl
06-15446631

Peter Maks
peter@ddmex.nl
06-15135895

Nieuwe gezichten in
het wijkcentrum
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Tuinvereniging De Kolkamp
door: Thijs Verhoeven

Voor dit interview heb ik afgesproken met Theo Avezaath, 
secretaris van deze tuinvereniging en één van de vijf 
bestuursleden. Voordat het interview van start gaat kom ik 
erachter dat Theo docent is geweest aan de Mavo St. Jan en 
mij dus ook les heeft gegeven. We praten hier over de jaren 
90 en het is leuk om oude herinneringen op te halen. 

Terug naar de tuinvereniging. Deze is opgericht in 1977 en 
bestaat nu dus 45 jaar. Theo is zo’n 15 jaar betrokken en sinds 
2015 bestuurslid. “Het mooie aan deze tuinvereniging is dat 
er 80 grote en kleine tuinen zijn en het leden bestand bestaat 
uit hele diverse leden. Naast mensen met de Nederlandse 
achtergrond, hebben we ook Syrische, Spaanse, Poolse, 
Turkse, Vietnamees, Chinees etc. Dat maakt het juist heel 
speciaal. Zij leren van ons hoe wij tuinieren en in de afgelopen 
jaren heb ik ook ontdekt dat zij hele andere vruchten en 
planten gebruiken. Je maakt kennis van elkaars manieren van 
tuineren en dat is wel heel leuk”, aldus Theo. 

Of de vraag of leden onderling veel contact met elkaar 
hebben, legt Theo uit dat dat heel wisselend is. “Niet 
iedereen heeft elke dag tijd om langs te komen. En sommigen 
komen alleen in het weekend. En de wat ouderen komen 
elke dag en hebben op die manier ook weer hun sociale 
contacten”.

Biologisch tuinieren
Tegenwoordig zijn steeds meer mensen bezig met 
duurzaamheid, gezonder en gevarieerder eten. En daardoor 
worden de leden ook jonger. “Vroeger was de tuinvereniging 
echt een mannenbolwerk, vooral de oudere generatie. 
Tegenwoordig zie je ook steeds meer vrouwen alleen en 

jongere mensen die graag willen tuinieren. En de tuinen die 
mensen hebben worden kleiner. Vroeger had men vooral 
grote kavels van 200m2, maar nu zijn er ook tuintjes van 50-
100 m2”. Biologisch tuinieren is ook in opkomst. Dat wordt 
ook gepromoot door de tuinvereniging. Geen wisselteelt 
doen, geen kunstmest maar organische materialen, geen 
giffen maar gebruik maken van natuurlijke vijanden. Ook de 
oudere generatie is daar steeds meer mee bezig. “Waarom 
zou je al die moeite gaan doen met die bestrijdingsmiddelen. 
Dan kun je net zo goed in de winkel gaan kopen. Groente 
en fruit in de winkels zien er altijd gelikt uit, maar dat is 
natuurlijk niet zomaar. Een appel met een vlekje is ook 
gewoon prima eetbaar”. 

Inbraken
De afgelopen jaren heeft de tuinvereniging te maken gehad 
met diverse inbraken. “Ja, dat is heel triest. We doen als 
vereniging ontzettend ons best om het voor de leden 
betaalbaar te houden. We zitten toch met kosten zoals 
kavelhuur aan de gemeente, de elektra, het water, onderhoud 
etc. En zo’n inbraak kost onnodig veel tijd om het te repareren 
maar ook veel geld. En er valt nauwelijks wat te halen hier”.  

Twee keer per jaar organiseert de tuinvereniging een 
kofferbakverkoop. Met dit geld kunnen zij weer investeren in 
onderhoud. “We hebben net 150m2 hekwerk vervangen. Dit 
hebben we tweedehands kunnen kopen en we moeten nog 
een deel vervangen. Dat zijn zaken die nodig zijn en dat geld 
hebben we dus hard nodig”.

Mensen die belangstelling hebben in een tuin kunnen 
altijd vrijblijvend een afspraak maken. Men krijgt dan een 
rondleiding en wordt wat informatie over de vereniging 
verteld. Er is een kleine wachtlijst en er wisselt ieder jaar 
wel wat. Je kunt hiervoor contact opnemen met Theo via: 
dekolkamposs@gmail.com.
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In Wij zijn de Schadewijk stellen we iedere keer een wijkbewoner 
aan je voor. Deze keer zijn we in de Berghemseweg, aan de kant
van de Goudplevier. 

Wie ben je en hoe oud ben je?
Ik ben Francien van de Coolwijk en ik ben 70 jaar

Wat voor werk heb je gedaan?
Ik heb in het verleden zo’n acht jaar bij Organon gewerkt. 

Met wie woon je hier?
Ik woon hier alleen samen met hond Boy. En Boy wordt één jaar. 

Hoe lang woon je al in deze wijk?
Zo’n acht jaar. Ik heb hiervoor in Megen gewoond. 

Hoe is het om hier te wonen?
Het is heerlijk rustig hier. Het is een doodlopend stuk hier, dus 
geen doorgaand verkeer voor de deur. En we zitten hier lekker 
centraal. Mijn dochter woont in Megen, dus ik hoef hier maar de 

NoordZuid op te rijden en dan ben ik zo in Megen. Mijn zoon woont 
in Berghem, dus dat is ook lekker dichtbij. 

Wat vind je minder leuk hier?
Het zou mooi zijn als mensen wat meer hun tuinen zouden 
onderhouden. Soms lijkt het net een achterbuurtje. Een tuin met 
plantjes kijkt natuurlijk ook veel gezelliger.  Bij mij komen kinderen 
allemaal in de tuin, en dat mogen ze. Dan zie ik dat hier mooi 
vanachter het raam, dat vind ik prachtig. Gaan ze allemaal die 
beesten aaien. 

Wat voor dingen doe je in de buurt?
Wij gaan regelmatig naar het wijkcentrum. Daar drinken we dan een 
bak koffie voor de gezelligheid. Als de kleinkinderen komen gaan ze 
daar weleens knutselen. 

Wat mis je in de buurt?
De wijkagent, lacht Francien. Die hebben we eigenlijk nog nooit 
gezien. Maar niet dat we ‘m nodig hebben ofzo. 

Waar word jij nou blij van?
Van de kinderen en kleinkinderen. Dat vind ik prachtig. Daar doe ik 
het voor. Met Pasen, Kerst en Halloween versier ik alles.

Wij zijn de Schadewijk
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door: Thijs Verhoeven

In de Osse Schadewijk staat sinds februari een Nano 
house; ook wel Tiny House genoemd. Dit comfortabele en 
energiezuinig huisje van 60m2 staat in de Neerveldstraat. 
Bewoonster van dit huis is Cindy Teunissen (46) samen met 
haar twee kinderen Viggo (12) en Ian (8).

Waarom een Tiny House?
Voor Cindy is dit idee eigenlijk uit nood geboren. Na een 
scheiding kon ze niet aan een vervangende woning komen 
waardoor ze ruim 6 maanden noodgedwongen bij haar 
moeder heeft moeten logeren met de kinderen. “In de 
huidige woningmarkt een hypotheek krijgen op mijn inkomen 
lukte helaas niet en voor sociale huur zit je met een enorme 
wachtlijst. Mijn situatie was blijkbaar ook niet urgent genoeg, 
dus bij de woningbouwvereniging kwam ik niet verder”, aldus 
Cindy. “In de particuliere huursector rijzen de huurprijzen ook 
de pan uit en zit je al snel op 1200 tot 1400 euro kale huur per 
maand”. 

Uiteindelijk kwam Cindy terecht bij een goede vriend van wie 
dit perceel is. Zij vroeg of zij daar tijdelijk iets op mocht zetten 
zoals een woonunit of een Nano House. Als zzp’er werkt Cindy 
voor het bedrijf dat deze huisjes bouwt, vandaar dat de link 
snel gemaakt is. Cindy besloot het hele traject in te gaan van 
de grond pachten, het verkrijgen van de juiste vergunning en 
financiering. “Het leek wel alsof het zo moest zijn, want het 
hele traject verliep soepel en werd er aan alle kanten goed 
meegewerkt. Daar heeft de gemeente Oss zeker wel aan 
bijgedragen”. Helaas geeft de bank geen hypotheek voor een 
Tiny House als deze geen fundering heeft. In dit geval kan dit 
huisje slechts tijdelijk hier staan, en dus staat dit huis los op 
dit perceel. De financiering heeft ze dan via een familiebank 
constructie kunnen regelen. 

De natuurlijke wekker: een snoozehaan 
“Het is heel fijn om hier te wonen. We slapen heerlijk! In deze 
straat staan best wel wat dieren, waaronder enkele hanen en 
die hebben nog weleens de neiging om midden in de nacht om 
drie uur te gaan kraaien. En een uur later weer en dan denk ik, 
die haan staat nog op snooze. Een Snoozehaan dus 😉 Maar 
inmiddels zijn we eraan gewend en gaat het prima zo”.  

Tiny Forest
“Bij de vorige woning had ik een tiny forest aangelegd. Je kon 
destijds als particulier subsidie krijgen om dit aan te leggen. 
Ik heb hiervoor bij IVN een cursus mogen volgen en heb 
daar heel veel geleerd. Het zou leuk zijn om dit hier ook te 
doen, maar daarvoor zal ik met de eigenaar van dit perceel 
moeten overleggen. Uiteindelijk moet ik zodra we weg gaan 
de grond weer achterlaten zoals die was”.  Cindy heeft een 
overeenkomst voor drie tot vijf jaar om op deze grond te 
kunnen staan. Wat ze daarna gaat doen ziet ze tegen die tijd 
wel weer, er zijn verschillende opties mogelijk. “Het is voor mij 
geen doel om in een Tiny House te wonen. Dus het zou best 
kunnen zijn dat er tegen die tijd ergens een woning vrij komt 
en dan verkoop ik dit huisje. Als deze grond van mij zou zijn, 
dan zou ik zeker niet weggaan. Groter wonen is voor mij echt 
niet nodig. We hebben namelijk niet zoveel nodig”. 

Cindy geeft aan dat het mooi zou zijn als er ook voor andere 
woningzoekenden meer mogelijkheden voor dit soort 
woningen komen. Of boeren die het moelijker hebben en een 
deel van hun grond hiervoor ter beschikking stellen. Er komen 
regelmatig mensen kijken of informeren omdat er behoefte is 
aan mantelzorgwoningen. Dus op het gebied van Tiny Houses 
is er in Oss nog wel een slag te slaan. 

De Nano House is een product van Haaks BV.
Meer info op: www.haaks.camp

Wonen in een Tiny House
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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, Marga van de Ven,
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 
19 juni 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

Wij zijn op zoek naar kinderen in de leeftijd groep 7/8 die het leuk 
vinden om ‘special reporter’ in de wijk te zijn. We willen graag van 
hen weten welke plekken in de wijk zij leuk vinden, waar ze graag 
komen of juist ergens liever niet komen. Daar maken ze dan foto’s van 
en schrijven een leuk verhaaltje die we dan in de wijkkrant in op onze 
website plaatsen. Of misschien hebben ze zelf andere leuke ideeën. 

Heb jij een kind die dit leuk zou
vinden? Stuur ons dan een mail naar
communicatie@schadewijk-oss.nl.

Word jij onze Special 
Reporter?

HALLOWEEN 2022
 
Voor Halloween op vrijdag 28 Oktober willen we samen een 
groots evenement neer te zetten voor jullie en hopelijk ook 
met jullie. Lijkt het jou leuk om mee te doen als figurant of 
begeleiding ,vanaf 16 jaar. Meld je dan aan bij
Wijkcentrum Schadewijk  0412-859037 of, mail
naar beheerwijkcentrumschadewijk@gmail.com
Je hoeft geen ervaring te hebben, heb je die wel is dat mee 
genomen. Je bent altijd welkom om binnen te lopen voor
meer informatie en je eigen aan te melden.   
Groet Activiteiten Commissie.
 WijkcentrumSchadewijk
Leeuwerik straat 2
5348 XA Oss


