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NIEUWS
ONS welzijn staat voor u klaar!
en samenwerkingspartners op het gebied van zorg en welzijn.
Wilt u contact met ONS welzijn? Neem gerust contact met ons op
via: 088 3742525 of info@ons-welzijn.nl
www.ons-welzijn.nl Facebook: @ONSinfoWELZIJN

ONS welzijn is dé lokale welzijnsorganisatie in uw woonplaats.

Voor Iedereen

Grote vragen, kleine vragen? Jong of oud? Wij zijn er voor mensen
van alle leeftijden met een vraag of situatie die zijzelf (even) niet
kunnen oplossen. Op het gebied van wonen, meedoen, financiën,
zorg, ontwikkelen en opgroeien, iets doen of betekenen voor een
ander of de buurt.

LAAT ELKAAR NIET OPBRANDEN, MAAR VERLICHT!
Dus let op die man die net zijn vrouw verloren heeft.
Let op de vrouw die zelden haar huis uit komt.

Altijd dichtbij

Let op die jongere die zijn of haar vrienden niet kan zien.
Er zijn in iedere buurt mensen die het nu extra zwaar hebben.

ONS welzijn werkt vanuit teams in de wijk. Wij staan voor u klaar
met advies, hulp en ondersteuning. Om de hoek, in uw eigen wijk.
Dus altijd dichtbij.

En kunt u zelf niet helpen, bel dan ONS welzijn.
Wij staan voor u klaar!
Bel 088 - 374 25 25 (bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur).

Samen

Preventief werken wij aan duurzame oplossingen en leggen verbindingen tussen mensen en instanties. Waar nodig verwijzen we door.
Dat doen wij niet alleen, maar samen met vrijwilligers, gemeenten

www.ons-welzijn.nl

Met name het hogere kader van de grote bedrijven (vlees-,
margarine-en farmaceutische fabrieken) die zich in Oss
vestigden, kwam ‘uit het westen en/of van boven de rivieren’ en
was dus voor een deel van protestantse huize. Hier waren ook
enkele gereformeerden bij.
De heer J.C. Willemsen, die bij het bedrijf Hartog werkt,
is in 1913 de tweede gereformeerde die zich in Oss heeft
gevestigd. Hij en vrouw zijn heel actief binnen de kring van Osse
gereformeerden, die regelmatig bijeenkomen in hun gastvrije
huis op het adres Villapark 8 (nu Dr. Hermanslaan 16).
Op dat adres vindt op zondag 4 november 1923 dan ook de
eerste gereformeerde kerkdienst in Oss plaats. De Bossche
predikant J. v.d. Meulen leidt deze dienst, die wordt bijgewoond
door veertien personen. Vanaf dan zijn er om de twee weken
diensten in Oss.

Van kerk via dansschool
naar woonhuis
Door: Marga van de Ven

Vanaf 1927 beschikken de gereformeerden over een eerste eigen
kerkruimte in de Osse Palmstraat.
Maar die blijkt in 1944 alweer te klein te zijn. Door de
inspanningen van Willemsen en ds. H.J. Hoek die predikt in Oss,
Grave en Uden met de daaromheen liggende plaatsen volgt op
23 juni 1947 de verzelfstandiging van de Gereformeerde Kerk
van Oss, Grave en Uden in één geloofsgemeente.
Predikant wordt ds. H.J. Hoek. Het totale ledental in deze
plaatsen bedroeg in 1947 110 zielen.

In het katholieke Oss hebben de protestanten -zoals overal
elders in dorpen van de Meierij- altijd maar een heel klein
gedeelte van de bevolking uitgemaakt.
In 1849 is Oss een plattelandsstadje met ruim 4200 inwoners
van wie er ruim 4000 rooms-katholiek zijn. Van de ruim 200
andersdenkenden zijn er 137 joods en 77 Nederlands-Hervormd.
Dit zou als gevolg van de industrialisatie in de 19e en 20e eeuw
wel enigszins veranderen.
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HISTORIE
In 1947 ligt er ook al een nieuwbouwplan voor een
gereformeerde kerk. In het gebouw, dat 50.000 gulden
moet kosten, is plaats voor 250 mensen. Het moet verrijzen
op de hoek van de Burgemeester v.d. Elzenlaan en de
Teugenaarsstraat. De gemeentelijke Welstandscommissie,
waarin volgens Willemsen ”alleen roomschen zitting hebben”,
maakt bezwaar tegen de toren en zegt niets te maken te
hebben met de bouwtrant van boven de rivieren, maar haalt
uiteindelijk bakzeil.

Op de begane grond vond zijn zus Liesbeth een geschikte
ruimte voor haar balletschool. Aan het woord is Lies(beth) van
Berkel: “Voordat ik de balletschool in de kerk opende had ik al
25 jaar een balletschool in de Goudmijnstraat 25. Aangezien
er geen andere ruimte beschikbaar was en mijn broer de
gelegenheid kreeg om de gereformeerde kerk te kopen, deed
hij dat niet alleen voor zichzelf maar ook om mij aan een
nieuwe ruimte te helpen. De sacristie werd kleedkamer. In de
zaal bleef de spreekstoel intact uit piëteit voor de dominee
die nog naast de kerk woonde. Er zijn nog 2 kerkbanken
in familiebezit waarvan er 1 in mijn keuken staat. Mijn
balletschool in de kerk werd in december 1977 geopend door
mijn ouders. In 1997 ben ik na 45 jaar gestopt”

Verder is de bouwsom erg hoog voor de kleine gelovige Osse
gemeente. Ook dat probleem wordt opgelost: een bouwfonds
wordt opgericht en geloofsgenoten uit het hele land brengen
geld bijeen! Een zieke vrouw uit Amsterdam stuurde kinderen
langs de deuren om geld in te zamelen, een arm vrouwtje
verkocht haar pantoffels voor 5 gulden en schonk dat aan de
bouwcommissie.

Daarna is het huis weer verkocht en heeft steeds een
woonbestemming gehad. Voor sommige mensen in Oss, met
name dan de leden van de Gereformeerde Gemeente is dat nog
steeds onwennig. Voor hen blijft het toch “mijn Kerk”, zoals een
vrouw zei. ”Ik loop er wel eens langs en denk: al onze kinderen
zijn er gedoopt”

Er zijn toen zoveel zilveren guldens naar Oss gegaan dat het
kerkje de bijnaam “zilveren kerk” kreeg. Dinsdag 16 januari
1951 kan de nieuwe kerk op feestelijke wijze in gebruik worden
genomen. Het ledenaantal van de kerk stijgt gestaag en in 1963
volgt de intrede van een tweede predikant naast ds. H.J. Hoek,
te weten ds. M.E. van Heesen. In 1966 gaat ds. H.J. Hoek met
emeritaat en doet ds. J.J. Brinkman zijn intrede.
Tot 1977 toen de Gereformeerde gemeente de kerk te klein
vond en naar de Wethouder van Eschstraat verhuisde.

Bronvermelding: BD, BHIC, Stadsarchief Oss

Het kerkje werd verkocht aan Henk van Berkel, de bekende
Osse ijskoning (van ’t Juffie). Hij was getipt door een lid van het
kerkbestuur en was meteen verkocht. Henk van Berkel liet een
tussenvloer aanbrengen in de kerkruimte en ging met zijn gezin
op de eerste verdieping wonen. Zijn toenmalige vrouw had er
een kleine kapsalon. De buitenkant van de kerk bleef intact,
dat was een voorwaarde van de gemeente.
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NIEUWS
Wilt u energie besparen?
Wij helpen u op weg!

Samenwerken aan
communicatie in de wijk
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.
Heb jij iets bijzonders meegemaakt in je wijk, wil je iets onder de
aandacht brengen of vind je het leuk om verhalen te schrijven voor
de wijkkrant? Laat het ons dan weten.

Door Corona zijn we helaas meer aan huis gekluisterd. Verbruiken
we dan ook meer energie? Een goed moment om na te denken
over energiebesparing. Wij denken graag met u mee. Daarom
bezoeken Frans Dix van gemeente Oss en Alex van der Heijden
samen met de energiecoaches van Brabant Woont Slim de
Weidevogelbuurt in Oss. Ben er bij op 7 en 14 december tussen
18.00 – 20.00 uur. We zullen op de deze locaties staan:
• Speeltuin aan de Kievit ter hoogte van de nummers
Kievit 112 t/m Kievit 130
• Grasveld aan de Goudplevier tussen de huisnummers
Goudplevier 100 en Goudplevier 104

Wijkreporters
Voor de video’s die we gaan maken zijn we op zoek naar mensen die
graag willen leren om video’s te maken en te interviewen. Ook als je
al ervaring hebt met het maken van video’s komen we graag met je
in contact. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thijs
Verhoeven via info@412tv.nl of 0412-234444.

Tegoedbon van €45,Niet alleen krijgt u advies, u krijgt ook een tegoedbon ter
waarde van €45 voor energiebesparende maatregelen. Met
deze toegoedbon kunt u energiebesparende maatregelen in de
webshop van het energieloket Brabant Woont Slim bestellen.
Denk bijvoorbeeld aan tochtstrips, LED-lampen, en een
waterbesparende douchekop. Binnenkort krijgen alle inwoners
van Oss deze tegoedbon per post. We willen u als inwoner van
de Weidevogelbuurt de mogelijkheid geven om rechtstreeks
vragen stellen aan de energiecoaches. Woont u aan de Kievit,
Goudplevier, de Grutto of de Berghemseweg,op nummer 240-210
en 186-176? Dan komen we bij u aan de deur om u de tegoedbon
te geven en u uit te nodigen voor een gesprek.

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 28
februari 2021. 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.

Afspraak inplannen
De energiecoaches zijn vrijwilligers die zijn opgeleid om u te
adviseren over wat u kunt doen om uw energierekening omlaag
te brengen. Dit advies is handig als u nog niet weet wat u thuis
kunt doen. Wilt u los van deze actie op 7 en 14 december een
afspraak inplannen met een energie coach? Ga dan naar https://
brabantwoontslim.nl/oss/persoonlijk-advies/ en kies voor het
gratis keukentafelgesprek.

Adviesrapport
Weet u al wel wat u wilt doen, maar nog niet precies hoe?
Kies dan voor een gratis Duurzaam Wonen Spreekuur op het
gemeentehuis of online. Wilt u een compleet plan om met
uw woning zo veel mogelijk energie te besparen. Ook geeft de
gemeente korting op het Slim Wonen Advies. Bij dit advies komt
er een adviseur bij u thuis, die een adviesrapport maakt speciaal
voor uw woning.

Iedere woensdag van 14:00 - 16:00 uur. Voor wachtende ouders is er
koffie/thee. Voor kinderen iedere week gratis ranja en iets lekkers.
Wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2.

Al deze gesprekken kunnen online en offline worden verzorgd.
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INTERVIEW
Mantelzorger Anita van Erp
verzorgt dagelijks haar
man Tonny

Gelukkig staat Anita er niet alleen voor. “Mijn buurvrouw helpt
mij met poetsen en boodschappen doen en onze zoon heeft een
hele lieve schoonzoon getroffen. Die hoef ik maar te bellen en ze
zijn er”. En dat is ook hard nodig als je haar verhaal hoort. “Vorig jaar heb ik alleen al 6000 km gereden met het brengen van
Tonny naar het ziekenhuis, de Tolbrug en zijn oude werkgever.
En nu is hij ook altijd thuis en vind het ook moeilijk om alleen te
zijn. Dus dan ben ik er voor hem”.

door: Alex van der Heijden
Een groot deel van het leven van Anita staat in het teken van
zorg voor haar man Tonny. Dat begint al in de morgen als ze hem
helpt met douchen, aankleden en kousen aan doen. De rest
van de dag volgen nog vele taken die ze met liefde voor Tonny
uitvoert.

Door corona is Tonny nu nog meer aan huis gekluisterd, aldus
Anita. “Voordat de corona maatregelen volgden was hij 1 dag
per week in de keuken van de Wellen actief. Daarna mocht dat
helaas niet meer. Vandaag is gelukkig een vriend hem komen
ophalen om samen te gaan vissen. Kan hij er eindelijk eens uit”.

Anita is een echte mantelzorger. Ze kan ook niet anders, want
Tonny moet geholpen worden, nadat een nekhernia in 2018
zijn leven drastisch veranderde. In 2019 leek dat verholpen na
een operatie, maar hij hield er wel een linkszijdige verlamming
en veel pijn aan over. Er volgden 18 pijnblokken waarmee de
anesthesist probeerde de pijnlijke zenuwen plat te leggen,
maar helaas hielpen die meestal maar een paar dagen. Het lijkt
erop dat Tonny moet leren leven met deze pijn, maar dat valt
niet mee voor een man die in zijn hele werkzame leven maar
3 weken ziek is geweest, volgens Anita. “Wij hopen dat hij kan
gaan revalideren bij de Tolburg, waar ze hem dan ook begeleiden
bij zijn mentale pijn. Hij heeft altijd gewerkt en kan nu helemaal
niks. Dat doet iets met je”.

Mantelzorgcompliment
Bovenstaand verhaal maakt duidelijk dat mantelzorg een zware
wissel op een mantelzorger kan trekken. De gemeente Oss wil
deze mensen graag één keer per jaar in het zonnetje zetten
middels het mantelzorgcompliment. Daarmee kan iemand die
mantelzorg ontvangt zijn mantelzorger bedanken met een VVV
cadeaupas van € 50,-. Voorwaarde is wel dat de mantelzorger
afgelopen jaar minstens 3 maanden en minstens 8 uur per week
onbetaald voor iemand anders gezorgd heeft.
Aanvragen gaat via www.oss.nl/mantelzorg

Terugblik: Burendag in de
Roodborststraat
Op initiatief van buurtbewoner Sarina Slaats hebben bewoners
van de Roodborststraat een leuke burendag gehad eind september. Iedereen in de straat die wilde kon die dag in het wijkcentrum
Schadewijk een huisnummer met een roodborstje erop mozaïeken.
Dit kon door een bijdrage van Oranjefonds die altijd in het derde
weekend van september de Burendag organiseert. De mensen die
mee deden hadden het prima naar de zin. Als kers op de taart had
Sarina nog een heerlijke lunch bereid die mogelijk was gemaakt
door een bijdrage van de wijkstichting. Op de foto een trotse Sarina
bij haar huisnummer.
Wil jij ook iets organiseren samen met andere buurtbewoners, dan
helpt Ons Welzijn graag met organiseren. Neem contact op met Alex
via: alex.vanderheijden@ons-welzijn.nl
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INTERVIEW
100 jaar Dr. Hermanslaan

Niet iedereen in Oss is bekend met de Dr. Hermanslaan. “Ik hoor
vaak mensen zeggen: ‘waar is het dan?’.” Door het boek kennen
steeds meer mensen deze straat. “De burgemeester zei bij de
presentatie van de nieuwe druk dat ze vaak met gasten die de stad
bezoeken, door de Dr. Hermanslaan loopt. Dat is leuk om te horen.”
Conny interviewde voor deze nieuwe uitgave kinderen die inmiddels
twintigers zijn. Hun vriendjes en vriendinnetjes wisten nooit waar zij
woonden. “Als je hier niet hoeft te zijn, kom je hier ook niet.”

Saamhorigheid in de Dr. Hermanslaan
door: Eefje Ruijs

Conny Leijten, niet in Oss geboren, maar voelt zich helemaal thuis
in de Dr. Hermanslaan. Woonde op kamers in 1972 op nummer 14,
later kwam ze terug op dit adres. Na weer een verhuizing kwam ze
voor de derde keer terug en woont sinds 2000 weer op nummer
14. “Zo gaat het in het leven weleens”, aldus Conny. “In alle jaren
is er wel veel veranderd in het huis. Op de eerste verdieping vind
ik het prachtig om de constructie te zien die het huis draagt. Dat is
hetzelfde gebleven.”

Wat we allemaal moeten weten
over Dr. Hermanslaan…

“Ik denk dat iedereen genoegen kan beleven aan het boek van het
100-jarig bestaan en dat mensen veel dingen herkennen, zeker als
je in de jaren 50 t/m 80 bent opgegroeid.” Volgens Conny is het
sowieso de moeite waard om eens in je eigen straat rond te kijken
en verhalen te verzamelen. “Samen creëer je een plek waar je veilig
kunt wonen, zeker in deze tijd. Luister eens naar elkaar, leer elkaar
beter kennen en krijg meer begrip voor een ander.”

Saamhorigheid, dat is het eerste wat in je opkomt als je Conny hoort
vertellen over de straat. Ze kent de straat immers heel erg goed.
In 2010 werkte ze mee aan het boek voor het 90-jarig bestaan.
Onlangs interviewde ze mensen voor het boek ‘Dr. Hermanslaan,
100 jaar gewoon een bijzondere straat in Oss’. “Nadat het boek
‘Dr. Hermanslaan, gewoon een bijzondere straat in Oss’ in 2010
uitkwam, kregen we weer nieuwe informatie. Mensen die naar ons
toekwamen dat verhalen niet compleet waren. Ik heb iedereen
in de straat weer gesproken voor de opvolging van het boek dat
onlangs uitkwam.” Conny vindt het heel bijzonder dat de bewoners
van alle 23 huizen in de straat hun deuren opende voor een
interview. Vrijwel in alle interviews kwam naar voren dat de mensen
in de straat bij elkaar aan durven te kloppen als er iets is. “Het is
niet dat we de deur bij elkaar platlopen maar je weet dat als er iets
aan de hand is, je kunt aanbellen. Dat maakt een buurt een buurt.”

Rust en groen

Wanneer ik aan Conny vraag of ze de sfeer van de straat kan
omschrijven is dit rust en groen. “Het is heel bijzonder dat het hier
zo rustig is, ondanks dat je pal achter het station en dichtbij het
centrum woont.” De huizen die Charles Estourgie 100 jaar geleden
bouwde, zijn in de stijl van een Engels tuindorp. In deze stijl is er
aandacht voor vakmanschap: veel houtwerk, daklijsten en houten
balkons. Daarnaast is veel groen ook van belang, een voor- en
achtertuin. “Iedereen die in de straat woont heeft liefde voor deze
huizen, dat is echt een gemeenschappelijke interesse, of een kick
haha.”

Iedereen is anders en dat is goed

Voor het boek ‘90 jaar Dr. Hermanslaan’, heeft Conny kinderen, die
opgegroeid zijn in de jaren 50, geïnterviewd. In de straat woonden
toen mensen met verschillende geloofsovertuigingen: katholieken,
protestanten en joden. Daarnaast woonden er ook nog atheïsten.
“De kinderen speelden met iedereen. Op nummer 9 woonden in
die tijd een joods gezin. Met belangrijke feestdagen kwamen de
katholieken daar, en met kerst andersom. Iedereen mag anders zijn
en dat is goed.”
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INTERVIEW
100 jaar Dr. Hermanslaan

huizen van de Dr. Hermanslaan. Tot de jaren 50 werden deze
verhuurd. Er woonden veel mensen uit de randstad die van beroep
leidinggevende functies hadden. Die mensen kwamen hier in eerste
instantie tijdelijk wonen. Als het werk beviel kwam het gezin ook
naar Oss en werd er een eindje verderop een huis gebouwd.

“We hadden als straat zelfs een
carnavalsvereniging”
door: Eefje Ruijs

Tjeu is ook nauw betrokken geweest bij de wijkkrant in de
Schadewijk. “Ik weet nog dat ik een artikel heb geschreven over de
straatnamen in de Schadewijk en de oorsprong ervan. Aan het begin
heb ik alleen de coördinatie van de bezorging gedaan, later heb ik
zelfs nog in de redactie gezeten. Op het einde vervulde ik samen
met iemand alle taken omdat er geen animo meer voor was om de
krant te maken. We hadden ooit een oplage van 4000.” Van Hout
heeft onlangs de eerste druk van de nieuwe krant mogen ontvangen
en is benieuwd wie nu de wijkkrant maakt.

Tjeu van Hout, al ruim veertig jaar bewoner van de Dr.
Hermanslaan, geen Osse van oorsprong, vanuit Eindhoven hierheen
verhuisd. Hij hield zich jaren bezig met beroepskrachten die in de
Schadewijk aan het werk waren en overlegde met de gemeente
over bouwvergunningen en bestemmingsplannen. Oud lid van de
wijkraad, voorzitter van de wijkstichting. De straat ziet er niet meer
helemaal hetzelfde uit als toen Tjeu er kwam wonen. “Er is het een
en ander opgeknapt.” De huizen staan wel op de gemeentelijke
momentenlijst om te waarborgen dat het uiterlijk hetzelfde als
vroeger blijft. “Veel mensen zeggen dat dit het mooiste straatje van
Oss is. Daar wil ik me wel bij aansluiten.”

Het is toch een aardigheid om eens in de geschiedenis van de Dr.
Hermanslaan te duiken en het boek ‘Dr. Hermanslaan, 100 jaar
gewoon een bijzondere straat in Oss’ te bekijken. En vergeet er
vooral niet een keer een kijkje te nemen in de straat, want volgens
velen, is dit de mooiste straat van Oss.

Herinneringen

Van Hout zijn fijnste herinnering aan de straat is toch wel
carnavalsvereniging De Platzakken. “Het was een initiatief van een
paar straatbewoners en de meeste mensen hebben zich daarbij
aangesloten. We hebben zelfs een paar keer met de optocht
meegelopen.” Het klinkt als echte saamhorigheid. Een bewoner die
Tjeu nog is bijgebleven? “Alle bewoners zijn bijzondere mensen.”

Struikelstenen

In 2010 kwam het eerste boek over de straat uit: ‘Dr. Hermanslaan,
gewoon een bijzondere straat in Oss’. Onder andere Tjeu heeft
hieraan meegewerkt. Nadat we het kort over het boek hebben
gehad, begint hij over de struikelstenen in Oss. Met passie begint
hij te vertellen. In 2011 kwam hij bij de werkgroep struikelstenen
(ook wel Stolpersteine). “Samen met een club mensen uit de
Schadewijk hebben we ervoor gezorgd dat er op 23 juli 2011, 56
struikelstenen werden gelegd in de Dr. Hermanslaan, Spoorlaan
en Goudmijnstraat. De Keulse kunstenaar Gunter Demnig maakte
deze struikelstenen. Een jaar later nam de deels vernieuwde
werkgroep het initiatief om het project over heel Oss uit te breiden.
“Er zijn zoveel mensen omgekomen die zo’n steen verdienen”,
aldus Tjeu. “Ik ben toen veel in Den Haag geweest om alles over
de oorlogsslachtoffers uit te zoeken en om te kijken of er nog
nabestaanden waren.”
Kunstenaar Gunter Demnig ontwierp in 1993 de eerste stenen
voor het ‘Stolpersteine-project’. Inmiddels heeft hij al in ruim
1200 gemeenten in Duitsland en 21 Europese landen deze stenen
geplaatst.

Van huur- tot koophuizen

Toch denkt Van Hout dat veel mensen de Dr. Hermanslaan niet
eens kennen. “Je komt hier niet doorheen als je er niet hoeft
te zijn.” Vroeger woonde er mensen uit de middenklasse in de
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ONTSPANNING
Winnaar fotopuzzel voorjaareditie

Winnaar puzzel zomereditie
In de wijkkrant van afgelopen zomer hadden we een
fotopuzzel geplaatst. Dit bleek de mozaïektegel te zijn
in de Teugenaarsstraat. Uit alle goede inzendingen
hebben we Ria als winnaar gekozen. Zij ontving een
cadeaubon van Boekhandel Derijks.

Fotopuzzel

Woordzoeker woorden

Sudoku

CHOCOLADEMELK		
GLÜHWEIN		
IJSBAAN			
LANGLAUFEN		
SJAAL			
SNEEUWBAL		
VORST			
WINTERSLAAP		

ERWTENSOEP		
HANDSCHOENEN		
KOUD			
OORWARMERS		
SLEE			
SNEEUWPOP		
WINTERJAS		
WIT

GLAD
IGLO
KRUIK
SCHAATSEN
SNEEUW
SNOWBOOTS
WINTERPRET
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Weet jij wat er op deze
foto staat en waar
deze in de Schadewijk
staat? Stuur je oplossing naar wijkkrant@
schadewijk-oss.nl met
als onderwerp: fotopuzzel. Zet in de mail
je contactgegevens
zodat we je kunnen
bereiken mocht je
gewonnen hebben. Uit
alle juiste inzendingen
kiezen we één winnaar
en ontvangt van ons
een mooie prijs.

NIEUWS
Zorgbuurthuis in de Schadewijk.
ver weg van Oss. Wij denken dat dit niet nodig is. Helaas is
er in Nederland tot op heden geen kleinschalige woon/zorg
voorziening voor ouderen waar samen met de buurt de zorg
verleend kan worden en waarbij het wonen ook toegankelijk is
voor mensen die huursuubsidie ontvangen.

Naar aanleiding van een initiatief voorstel van de SP in de
Tweede Kamer om kleinschalige zorgbuurthuizen te realiseren,
is de SP Oss dit initiatief in Oss gaan onderzoeken of er
mogelijkheden waren.
In overleg met de gemeente hebben we ons gericht op de
Schadewijk. In deze wijk waren plannen voor ontwikkeling van
het gebied Hagelkruisstraat; nieuwbouw op de plek van school
‘de Singel’ en ontwikkeling van het gebied eromheen.
We zijn met de directe bewoners in overleg gegaan of er
behoefte zou zijn aan een zorgbuurthuis.

Van de gemeente hoorden we dat het Hageltje behouden
zou blijven en niet gesloopt ging worden. Aan de slag dus.
We zijn snel in gesprek gegaan met de buurt. De buurt was
erg enthousiast en wilde graag meedenken. We hebben een
ondernemer gevonden die het hageltje in de oorspronkelijk staat
wil opknappen en er 10 tot 15 huurappartementen in wil maken.
Daarnaast hebben we een zorgorganisatie gevonden die de zorg
mee wil gaan vorm geven. En het allerbelangrijkst, de buurt wil
graag meedenken, meehelpen om dit voor elkaar te krijgen.
Op dit moment zijn we druk aan het onderhandelen om de zorg
betaald te krijgen, de ondernemer is druk aan het rekenen of het
verbouwen gaat lukken en met de buurt denken we na welke
stappen er gezet moet worden. In de school waar de mensen uit
de Schadewijk hun jeugd hebben doorgebracht mag je nu oud
worden en zorg ontvangen die je nodig hebt. We hopen dat we
snel definitief kunnen zeggen wanneer en hoe het gerealiseerd
kan worden. Hebt u vragen, tips, opmerkingen e.d. dan kunt u
mij via de onderstaande gegevens bereiken.

Een zorgbuurthuis is een kleinschalige voorziening, waar mensen
kunnen wonen en zorg kunnen ontvangen in hun eigen wijk.
De zorg wordt geleverd door een zorgorganisatie en wordt
georganiseerd samen met de bewoners van het zorgbuurthuis
en de buurt.
Op dit moment moeten bewoners van de Schadewijk als er
meer zorg nodig is verhuizen naar een locatie van Brabant
Zorg. Helaas komt het vaak voor dat mensen buiten Oss in een
verpleeghuis komen te wonen. Ook helaas kan de partner , als
die geen zorg nodig heeft, niet mee verhuizen.
Na lief en leed jarenlang met elkaar gedeeld te hebben, moet je
als je oud en op elkaar aangewezen bent apart gaan wonen.
Weg uit de wijk waar je altijd gewoond hebt, soms ook echt

Marie Therese Janssen | 0630034616 | mtjanssen@outlook.com

DUO FIETS te leen
Wist jij dat de wijk Schadewijk een eigen duo-fiets heeft?
Theo en Mien van Schijndel maken er bijna iedere week een rondje
mee. Deze elektrisch ondersteunde fiets is gratis te lenen bij Ons
Welzijn. De fiets staat geparkeerd bij het Talentcentrum,
Linkensweg 1B. Voor reserveren: alex.vanderheijden@ons-welzijn.nl

Iedere donderdag 17:00 - 18:30 uur.
Wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2.
W ijkcentrum Schadewijk
Leeuwerikstraat 2, Oss
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NIEUWS
Even voorstellen: nieuwe
bewoner flat Kapelsingel /
Singel 1940 1945

de basis school Hertogin Johanna als conciërge. Als vrijwilliger zet hij
zich naast het al genoemde Rode Kruis in voor Team Weidevogels,
wijkcentrum Schadewijk en diverse andere maatschappelijke
organisaties in de gemeente Oss.
Wil je meer weten over Harm, of Harm als DJ voor jouw feestje (zodra
het weer mogelijk is) mail dan naar: discotheekharmoss@gmail.com

Even voorstellen: zijn naam is Harm van den Berg en hij is de eerste
bewoner van de nieuwbouwappartementen op de hoek van de
Kapelsingel en de Singel 40-45 in Oss.
Harm is 28 jaar en geboren en opgegroeid in de Brederostraat in de
Ruwaard in Oss. In 2010 is Harm verhuisd naar een groepswoning
met 3 personen van Dichterbij. Daar heeft Harm 4 jaar gewoond.
In 2014 is verhuisde hij, samen met zijn geliefde hondje Benzie
( 23-12-2019), naar zijn huidige appartement in de Grutto, in de
Schadewijk, ook via Dichterbij. Dichterbij is een stichting die onder
andere jong volwassenen vanaf 18 begeleid bij het zelfstandig wonen
en werken en tevens dagbesteding aanbiedt.

EVEN VOORSTELLEN
De nieuwe appartementen:

Harm geeft aan dat hij sinds zijn komst in de Grutto in 2014 een
aanzienlijke groei in zelfstandigheid heeft weten te bereiken.
Verantwoordelijkheden als opruimen, schoonmaken, boodschappen
doen, koken, je eigen geld beheren en werken gaan Harm nu veel
gemakkelijker af; hij hoeft veel minder een beroep te doen op de
ondersteuning vanuit de inlooplocatie van Dichterbij.
Al meer dan 4 jaar geleden hoorde Harm over de nieuw te bouwen
appartementen aan de Kapelsingel en hij wist het zeker: daar moest
en zou hij gaan wonen.

Het appartementengebouw ‘Kapelsingel’ is gebouwd op de hoek van
de Kapelsingel en Singel 1940-1945 in de wijk Schadewijk. Aan de
zijde van de Johannes Poststraat stond decennia lang Soos 66.
Na de sloop daarvan was het oorspronkelijke het plan om in 2017 met
de bouw te beginnen. Dat werd uiteindelijk pas eind 2019.

Inmiddels is het dus bijna zover. Eind november krijgt Harm de sleutel
van zijn appartement Harm is 26 oktober met zijn moeder en vriendin
Demi wezen kijken en meten voor de meubels en de stoffeerder is die
middag ook geweest voor het meten van de vloeren en gordijnen.
Harm vindt het fijn dat hij dicht bij zijn vertouwde omgeving kan
blijven wonen. Daardoor is het voor hem gemakkelijker om contacten
met vrienden en bekenden uit de Weidevogelwijk en Roofvogelwijk
te behouden. Het omgaan met andere mensen en andere mensen
willen helpen is sowieso een van de drijfveren van Harm. Zo is Harm
een druk bezet vrijwilliger bij het Rode Kruis Oss. Harm is EHBO-er
bij diverse evenementen als de kermis, het carnaval, winterland, het
Springkussenfestival, hardloopwedstrijden en bij voetbalclub Top Oss.

Het project kende een daardoor tamelijk roerige voorgeschiedenis,
omdat de omwonenden vreesden voor verkeersdrukte. Daarom
werd uiteindelijk besloten om toch een ontsluiting van het complex
te maken op de Kapelsingel en niet op de Johannes Poststraat, zoals
oorspronkelijk bedoeld.
In het gebouw bevinden zich 36 appartementen. Het gebouw komt
iets verder van de bestaande bebouwing te staan dan eerder was
gepland, ook een gevolg van de inspraak door omwonenden.
Het bouwproject is onderdeel van een programma van de gemeente
Oss om sneller sociale nieuwbouw uit te voeren. Dit om tegemoet te
komen aan de vraag naar betaalbare huurwoningen in Oss.

Bij zijn inzetten als EHBO-er is een positie in het ‘bike team’ van het
Rode Kruis Oss favoriet, vanwege de stoere op Rode Kruisfiets.
Fietsen is leuk, hardlopen vindt Harm nog leuker, hij heeft 2x mee
gedaan met de Break-outrun, de SNS Cityrun, Kikarun en wil in het
voorjaar van 2021 meedoen aan de Strong Viking.

Het appartementengebouw bestaat uit 2 blokken. Het blok dat uitkijkt
op de Kapelsingel heeft 5 lagen met in totaal 20 appartementen. Het
andere blok kijkt uit op Singel 40-45 en heeft 4 lagen. Hier komen in
totaal 16 appartementen.

Muziek is de passie van Harm. Al vanaf de middelbare school, de
Bernadetteschool, draaide Harm muziek op feestjes. Later hielp
Harm Rene van Schaijk mee met muziek draaien en sjouwen van de
apparatuur. Het DJ virus had Harm vanaf dat moment definitief te
pakken en Harm werd DJ-Harm. Harm werkt 3,5 dagen per week op

De Schadewijker

De 36 appartementen zijn energiezuinig gebouwd qua
isolatiemaatregelen van gevels, daken en beglazing. Op het dak liggen
bovendien zonnepanelen, die bijdragen aan lagere milieubelasting en
huurderlasten.

10

Februari 2020

NIEUWS
Nieuw: afhaalpunt van
“Maaltijd Gemak Brabant”
in wijkcentrum
Schadewijk in Oss

De prikpost in het Wijkcentrum is open van maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 10.00 uur en werkt uitsluitend op afspraak.
Moet je bloed laten prikken of materiaal ophalen voor
onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dan moet je dus
vooraf een afspraak maken. Een afspraak maak je eenvoudig
online op: www.afspraakbloedafname.bernhoven.nl . Heb je
daarbij hulp nodig dan helpen de medewerkers van Bernhoven
je graag. Bel van maandag tot en met vrijdag tussen
08.00 – 17.00 uur naar 0413 – 40 19 08.

De coronatijd is voor veel mensen een zware tijd, maar er
bloeien ook mooie dingen op. Een groep mensen zet zich in
voor anderen die het moeilijk hebben; zo ook de mensen van
“Maaltijd Gemak Brabant”.

Als je materiaal in komt leveren hoef je hier geen afspraak
voor te maken. In verband met de COVID-19/Corona-crisis is
het dragen van een mondneusmasker bij een bezoek
aan de prikpost verplicht.

Onder aanvoering van initiatiefnemer chef-kok Ton Colijn
worden, door een groep vrijwilligers en mensen die in een
beschermde werkomgeving werken, maaltijden gemaakt die
voor slechts € 5,75 worden verkocht.

Nieuw! Uitleenpunt
van Medipoint zorg- en
welzijnshulpmiddelen in Oss

De maaltijden betreffen voornamelijk Hollandse kost met af en
toe een culinair uitstapje naar andere landen en continenten en
bevatten uitsluitend verse, gezonde ingrediënten.
In deze tijd van corona kan de drempel om een supermarkt te
bezoeken nog hoger zijn dan normaal. Omdat de maaltijden
van “Maaltijd Gemak Brabant” kunnen worden afgehaald in
wijkcentrum Schadewijk hoef je niet naar de supermarkt. De
vrijwilligers van het wijkcentrum verwelkomen je graag.

Inwoners van Oss en omgeving kunnen voor het lenen en
huren van zorg- en welzijnshulpmiddelen, per direct terecht bij
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.

Zeker nu uit eten gaan in een restaurant even niet meer mogelijk
is kunnen de maaltijden van “Maaltijd Gemak Brabant” jou een
restaurantgevoel thuis geven. Het is ook gewoon fijn om iemand
voor je te laten koken.

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.

Voor informatie over de menukeuze en om de maaltijden te
bestellen kun je bellen of WhatsAppen met telefoonnummer 06579 29 809, of mailen via info@steenovenfood.nl.
De maaltijden van “Maaltijd Gemak Brabant” kun je elke vrijdag
van 11.00 tot 16.00 afhalen in het wijkcentrum Schadewijk,
Leeuwerikstraat 2, in Oss.

Grotere hulpmiddelen zoals scootmobielen, bedden en
matrassen kun je niet ophalen bij Wijkcentrum Schadewijk. Deze
worden thuisbezorgd en kun je bestellen via telefoonnummer
088-102 0100.

Bloedprikken in
Wijkcentrum Schadewijk

In verband met de COVID-19/Corona-crisis zijn de reguliere
openingstijden aangepast.
Voor de actuele openingstijden kun je terecht op www.
wijkcentrumschadewijk.nl, www.schadewijk-oss.nl, of telefonisch
06-40552263. Je bent van harte welkom.

Met ingang van oktober is er een prikpost van ziekenhuis
Bernhoven in Wijkcentrum Schadewijk,
Leeuwerikstraat 2, 5348 XA te Oss.
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NIEUWS

2020
woe. 28 oktober
woe. 25 november
woe. 16 december
2021
woe. 27 januari
woe. 24 februari
woe. 24 maart
woe. 31 maart
woe. 21 april
woe. 19 mei

Cruyff Court TOP Oss met
twee voetballers van TOP
Oss
14:00 - 15:00
Wijkcentrum Schadewijk
15:00 - 16:00

Cruyff Court
Vijversingel 1, Oss
Wijkcentrum Schadewijk
Leeuwerikstraat 2, Oss

COLOFON
Advertenties

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.

communicatie@schadewijk-oss.nl

Kopij voor volgende editie
aanleveren voor 28 februari 2021.

Redactie

Redactionele richtlijnen:

Joyce Verhoeven, Max Westerveld, Thijs Verhoeven,
Jeremy van Leeuwen, Rob van Erp, Marga van de Ven

(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.

Contact

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