
krant

De Schadewijker - Zomereditie 2020

Historie
Berghemseweg

101 t/m 103

Interview
Kringloopwinkel
Berghemseweg

Pagina 3 Pagina 7 Pagina 10 Pagina 16

Team
Schadewijk
Alle professionals

in beeld

Problemen 
met geld door

corona
Tips wat je hieraan

kunt doen

Al 39 jaar is Jan de
naaimachinespecialist.

Lees zijn interview
op pagina 3...



NIEUWS

 Februari 2020 2De Schadewijker

De corona-maatregelen hebben impact op het leven van iedereen. Je 
kunt bijvoorbeeld niet naar werk, naar school, of vrienden. Doordat 
je thuis meer op elkaars lip zit, kan het gebeuren dat het teveel wordt 
en er thuis spanningen ontstaan. Dit is op zich normaal, maar niet als 
dit zich uit in mishandeling en huiselijk geweld. Je kunt iets doen (als 
slachtoffer, maar ook als buurtbewoner of familielid) door erover te 
praten of door advies te vragen. De Veilig Thuis-medewerker die je 
aan de telefoon krijgt, luistert naar je verhaal, stelt en beantwoordt 
vragen en is er om je verder te helpen. In alle gevallen kun je via 
0800-2000 terecht bij Veilig Thuis. Ben je in direct gevaar?
Bel dan 112.

Om het makkelijker te maken om contact op te nemen met Veilig 
Thuis, zijn er twee nieuwe manieren waarop je dat kunt doen. Je kunt 
vanaf 25 mei chatten op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur met een 
medewerker van Veilig Thuis voor advies en hulp. Dit kan via de web-
site Veiligthuisbno.nl. Een andere mogelijkheid is, bijvoorbeeld in het 
geval de pleger van het geweld steeds bij je in de buurt is, om naar de 
apotheek te gaan en het codewoord masker19 te noemen. Dit is een 
signaal voor de apotheker dat je hulp nodig hebt. De apotheker zal je 
dan uitnodigen om mee te gaan naar een aparte ruimte om samen 

Vrijwilligerswerk iets voor jou?
 Je wilt graag iets doen waar je hart ligt
 Je vindt het leuk om je passie met anderen te delen
 Je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging
 Je wilt graag iets voor een ander betekenen
 Je wilt nieuwe mensen leren kennen en je netwerk uitbreiden
 Je bent weer betrokken bij het ‘werkleven’
 Je bent op zoek naar regelmaat, ritme
 Je kunt op deze manier uitproberen wat bij je past en je ontdekt 
waar je ‘talent’ ligt

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact 
op met Marina Driessen (contactpersoon vrijwilligers Oss Oost)  
0614342421 of stuur een mail naar marina.driessen@ons-welzijn.nl

Tot horens!

Thuis veilig met Veilig Thuis

Veilig Thuis te bellen, of je contactgegevens noteren en contact opne-
men met Veilig Thuis. Zorg goed voor jezelf als je je niet veilig voelt, 
neem contact op.

Vrijwilligerspunt Oss Oost
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Al 39 jaar zit Jan Klijn met zijn naaimachine winkeltje aan de 
Hooghuisstraat. Je kunt er terecht voor naaimachines en aanver-
wante artikelen. Ooit begonnen als monteur bij Singer is Jan ex-
pert op het gebied van (Singer)naaimachines. In die periode als 
monteur werd hem gevraagd om twee Singer winkels te runnen. 
Een in winkelcentrum De Ruwert, en een aan de Hooghuisstraat. 
Toen de brand het winkelcentrum in de Ruwaard in de as legde, 
heeft Jan besloten om de winkel aan de Hooghuisstraat over te 
nemen en zelfstandig verder te gaan. 

Jan is met zijn 70 jaar nog steeds gelukkig in zijn winkel. Vooral 
het contact met klanten vind hij leuk. Je kunt er terecht voor re-
paraties aan naaimachines, hij verkoopt kleinvak artikelen en er 
is een stomerij. Jan is de enige in de wijde omgeving die nog vak-
kennis heeft van naaimachines, maar of dit vak nog blijft bestaan 
in de toekomst is onzeker. Hij heeft zelf geen opvolger, maar hij 
hoopt dat er ooit iemand komt die dit zou willen leren. Zijn klan-
ten komen van ver over de maas en van jong tot oud. Ondanks 
dat blijft de winkel iedere keer met de tijd meegaan. Tegenwoor-
dig zijn mensen veel meer met duurzaamheid bezig. Men maakt 
zelf kleding of repareert ze. Nu zijn het vooral mondkapjes die 
gemaakt worden, dus de spullen zijn niet aan te slepen. 

De wijk is sinds zijn start enorm veranderd. Doordat de Oost-
wal destijds werd doorgetrokken, werd zijn deel van de straat 
van het centrum afgesneden. De Oostwal is de grens van de 
Schadewijk. Vroeger zaten hier dan ook veel meer winkels. Denk 
aan Lex van Mierlo en bakkerij Van Lier. Zelfs de markt stond 
toen hier in de straat. Maar gelukkig draait de buurman met zijn 
tattooshop als een tierelier. “Eric is echt een super gozer”, aldus 
Jan.  

Helaas is het merk Singer de laatste jaren flink achteruitgegaan.
Een sterk merk nu is bijvoorbeeld Yuki. Tegenwoordig heb je 
voor een prikkie naaimachines, maar als die kapot gaan, is de 
reparatie te duur. “Ik heb er hier 30 klaar staan om naar de stort 
te gaan.
Het is echt een wegwerpmaatschappij geworden”. 
De laatste jaren zie je ook veel jonge meiden langskomen voor 
advies. Jan adviseert dan eerst te starten met een goedkope-
re machine en als het ze bevalt, kunnen ze die machine weer 
inruilen voor een duurder exemplaar. Op deze manier kunnen 
ze eerst dingen uitproberen. Jan is open van dinsdag tot en met 
zaterdag en is bereikbaar op 0412-622986
Meer info: www.jandeklijn.nl
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Jouw advertentie hier?
Neem contact op via

adverteren@schadewijk-oss.nl 
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Buurtinitiatief Hannie Schaftplantsoen
goed gekeurd door gemeente Oss

Je woont samen in een buurt en een deel van de buurt wil graag 
een Jeu de Boules baan aanleggen. Zoiets noemen ze een buurti-
nitiatief en daarvoor kun je een aanvraag doen via Buurt Werkt bij 
Ons Welzijn of de gemeente Oss. Dit is wat twee bewoners van het 
Hannie Schaftplantsoen, Mieke Reinders en Tini Heijmans, hebben 
gedaan. Samen met Alex van der Heijden, sociaal werker van Ons 
Welzijn, is besproken wat de buurt precies wil. Die vond dat het 
plan prima paste binnen de regels van Buurt Werkt en is daarover in 
gesprek gegaan met de gemeente Oss. De gemeente wil dan weten 
of er voldoende enthousiasme is in de buurt en of bewoners zelf de 
handen uit de mouwen gaan steken. Dat bleek het geval te zijn. De 
buurtbewoners hebben om een offerte gevraagd bij een bedrijf dat 
de Jeu de Boules baan kan aanleggen en die is uiteindelijk naar de 
gemeente gestuurd. De gemeente Oss heeft de offerte goedgekeurd 

en kosten kunnen worden betaald uit de pot BuurtWerkt. 
Een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief dat ook echt uitge-
voerd wordt. De bewoners gaven ook aan dat er soms verkeerson-
veilige situaties voorkomen in de buurt. Ook daar is in goed overleg 
een oplossing voor gezocht.  Heeft u ook een goed idee voor uw 
buurt, neem dan contact op met Alex van der Heijden van Ons Wel-
zijn via alex.vanderheijden@ons-welzijn.nl

Interview Speel-o-theek

Aan de Palestrinastraat 6 in Oss (naast Het Honk) zit de 
speel-o-theek. Een soort bibliotheek maar dan voor (buiten)
speelgoed, lego, verjaardagskisten en spelletjes. Voor slechts 
25 euro per jaar kun je er diverse soorten speelgoed lenen voor 
een periode van drie weken. Het voordeel hiervan is, dat je 
telkens iets anders kunt uitproberen en je kind dus nooit erop 
uitgekeken raakt. Of je probeert eerst iets uit voor je het in de 
winkel gaat kopen. 

Historie
Meer dan 40 jaar geleden werd de speel-o-theek opgericht, toen 
nog vanuit de Groene Engel voor mensen met een beperking. 
Later zijn zij samen gegaan met de opvoedwinkel (Centrum 

Jeugd & Gezin Maasland), maar toen de samenwerking en de 
subsidie stopte werden ze gedwongen te verhuizen. Inmiddels 
zitten zij al geruime tijd aan de Palestrinastraat 6 in Oss, naast 
Het Honk. Het voordeel hiervan is dat ze in hetzelfde pand zitten 
en hierdoor geen huur hoeven te betalen. 
De speel-o-theek heeft nu zo’n 60 leden, maar zou graag nog 
meer leden willen ontvangen. Ze zij namelijk afhankelijk van 
leden en giften. Met dit geld kunnen zij weer nieuw speelgoed 
aanschaffen en blijven vernieuwen. Het liefst zouden ze een 
grotere ruimte willen, maar financieel is dat helaas onmogelijk. 
Wanneer je zelf speelgoed over hebt, kun je dit ook doneren. 

Wat maakt dit werk zo leuk?
“Het mooie aan de speel-o-theek is dat er eerst kinderen 
kwamen die nu weer met hun kinderen en later kleinkinderen 
komen. Het is voor de kinderen echt een feest om iedere keer 
weer iets te mogen uitzoeken. Dat is toch een blijvende herinne-
ring. En wij zien de ontwikkeling van het kind ook”, aldus Renate 
en Henriëtte. “We proberen er wel voor te zorgen dat de ouders 
en kinderen dingen samen doen, en niet alleen maar achter een 
schermpje gaan zitten. Daarom geven we ze altijd naast een 
game ook een bordspel mee”.

Iedereen mag lid worden, ook mensen die niet in Oss wonen. 
Voor mensen die graag meer informatie willen, lid willen worden 
of een donatie willen doen, kunnen terecht op de website.

De Speel-o-theek is geopend op dinsdagavond van
18.30 – 20.30 uur en woensdagmiddag 14.00 – 16.00 uur.
Meer info: www.speelotheekoss.nl



ONTSPANNING

 Februari 2020 6De Schadewijker

Het aantal sportende mensen is in de afgelopen maanden, in vergelijking met dezelfde maanden in 2019, gedaald. Dit is het gevolg 
van het sluiten van de sportaccommodaties in Nederland vanwege de uitbraak van het coronavirus. Gelukkig is het nu weer
toegestaan om, onder bepaalde voorwaarden, samen in de buitenlucht de sporten en bewegen.

Wil jij weer in beweging komen, dan hebben we hieronder een lijstje met activiteiten waar je aan deel kan nemen.

Heb je vragen over sport en bewegen of een van de activiteiten in de wijk mail dan naar:
suze@sport-expertise-centrum.nl of kijk op: www.sport-expertice-centrum.nl

Wij dagen mensen uit om (weer) te gaan
sporten en bewegen!

Wat Wanneer Voor wie Tijd Plaats Kosten Organisator (Hoe) Moet ik me aanmelden?

Buurtsport 
Kids n Fun

Elke woensdag 4-18 jaar 14:00 – 16:30 Cruyff Court 
Vijversingel

Gratis Wijkcentrum 
Schadewijk 
i.s.m SEC

Gewoon mee komen doen! 
Kids & Fun is onderdeel van 
Wijkcentrum Schadewijk.

Voetbal FIT Elke dag 13-18 jaar 15:00-17:00 Kunstgras-
velden van 
de Talenten-
campus

Gratis SEC Bericht sturen naar het
Instagram kanaal van:
@voetbalfitoss

Zomer-
vakantie 
activiteiten

Elke dinsdag, 
woensdag & 
vrijdag ochtend

Senioren 
(50+)

Verschillende 
tijden

Sportvelden 
MHC Oss

€2,50
per les

SEC tom@sport-expertise-centrum.nl

Uniek
Sporten

Zomervakantie 4-18 jaar Verschillende 
dagen en 
tijden

Cruyff Court 
Oss

Gratis SEC
ONS Welzijn
Muzelinck 

Voor meer informatie: 
suze@sport-expertise-centrum.
nl of www.muzelinck.nl

Iedereen Uniek
Sporten

Voor mensen die (nog) niet te-
recht kunnen bij reguliere sport- 
en beweegactiviteiten:
www.unieksporten.nl

Gelet op de maatregelen die in verband met het corona-virus zijn genomen en de adviezen van het RIVM, heeft Stichting Rechtswinkel 
Oss helaas moeten besluiten om voorlopig geen spreekuren meer te draaien in Wijkcentrum Schadewijk. Dit zal in ieder geval tot en met 
1 september duren.

Tot die tijd kun je telefonische afspraken inplannen via de website www.rechtswinkeloss.nl Een medewerker zal dan op het gekozen
tijdstip contact met je opnemen.

Rechtswinkel Oss
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De sloop van een rijtje van 3 huizen aan de Berghemseweg in Oss 
brengen bij veel mensen nostalgische herinneringen naar boven.
In het rechtse huisje op nummer 101 was vroeger namelijk een 
VéGé winkel gevestigd. Iedereen kent wel uit zijn jeugd die kleine 
winkeltjes in de wijk waar je snoepjes en koeken per stuk kon 
kopen voor een stuiver of minder. Van al die winkelketens uit onze 
jeugd is, geloof ik, alleen de Albert Heijn nog overgebleven.
Maar je had ook zelfstandige kruideniers, die op een of ander 
manier een verbond vormden. Je had de Vivo, de Centra, de Sper-
wer en de VéGé. Omdat de concurrentie hevig was verzonnen ze 
acties, VéGé deed dat met luciferdoosjes beplakt met schitterend 
getekende antieke auto’s:

Als kind herinner je je natuurlijk alleen de lekkernijen die in zo’n 
winkeltje verkocht werden, maar het was natuurlijk vooral een 
kruidenierswinkel waar comistibles (een chique naam voor fijne 
eetwaren), grutterswaren en koloniale waren verkocht werden.
Voor brood ging je naar de bakker, voor vlees naar de slager en 
voor melk naar de melkboer. Zo’n kruidenierswinkel vervulde na-
tuurlijk ook een belangrijke sociale functie. Als je nu foto’s ziet van 
oude kruidenierswinkeltjes krijg je heimwee naar die tijd…
Voorbeeld van een kruidenierwinkel:

Aan het woord zijn Gerrie en haar dochter Jolanda met een bijzon-
der verhaal over de 3 huizen aan de Berghemseweg.
Het verhaal begint met opa Wim Droomers die samen met zijn 
vrouw 6 kinderen kreeg.

Zijn oudste zoon Coen werd in de 2e wereldoorlog opgeroepen 
voor dienst en op zijn allereerste dienstdag in mei 1940 werd de 
kazerne in Den Haag gebombardeerd door de Duitsers waarbij hij 
en 78 andere reservisten omkwamen. Opa bezat in de Schadewijk 
meerdere huizen waaronder het rijtje van 3 op nummer 101,103 

en 105 die werden gebouwd in 1935. In de oorlogsjaren betrokken 
3 van zijn dochters na hun trouwen deze woningen waardoor ze 
naast elkaar kwamen te wonen. Op nummer 101 woonde zus Nel, 
op 103 zus Aal en op 105 zus Jo. Aal en Jo waren tweelingzussen.

Jo kreeg 6 kinderen, Aal 2 
en Nel kreeg een zoon.
Nel is onder de oudere 
bevolking waarschijnlijk 
beter bekend als “Nelleke 
d’n Druumer”.
Zij runde namelijk jarenlang 
een VéGé winkel op num-
mer 101, later overgeno-
men door haar zoon.
De winkel is er lang geweest 
en is pas eind jaren 70 
gesloten.
Gerrie vertelt dat het altijd 

gezellig was met broers, zussen, neven en nichten in de buurt. 
Spelen gebeurde meestal op nummer 105 want daar knepen 
pa en ma vaak een oogje toe. Later werd er ook in de winkel 
meegeholpen. Gerrie moest vaak de pakken boter sorteren.
Veelal mooie herinneringen voor de nazaten van de zussen 
Droomers die er geboren en getogen zijn. Maar ook voor de 
(oude) bewoners van de Schadewijk die er hun dagelijkse 
boodschappen haalden.

Jolanda en Gerrie

Colofon: VéGé staat voor Verkoop Gemeenschap, het was een 
Nederlandse landelijke organisatie van zelfstandige kruideniers.
Opgericht in 1938, Einde 1980. Juni 2020, M van de Ven

Berghemseweg 101,103 en 105
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Weet jij wat er op deze 
foto staat en waar 
deze in de Schadewijk 
staat? Stuur je oplos-
sing naar wijkkrant@
schadewijk-oss.nl met 
als onderwerp: foto-
puzzel. 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. 

Winnaar fotopuzzel voorjaareditie
In de wijkkrant van afgelopen februari hadden we een 
fotopuzzel geplaatst. Dit bleek het paardenhoofd van 
de Horzak te zijn (zie foto). Uit alle goede inzendingen 
hebben we Hannie als winnares gekozen. Zij ontving 
een goedgevulde broodmand (foto).

FotopuzzelWoordzoeker woorden

Sudoku
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Eten Doet Ontmoeten
Eten Doet Ontmoeten zal na de zomervakantie weer gaan opstar-
ten, mits de richtlijnen het op dat moment toelaten. Nieuw is dat er 
voortaan een driegangen menu wordt geserveerd in plaats van een 
tweegangen menu. De prijs zal hetzelfde blijven. 

Alleen thuis zitten eten is niet gezellig. Dan is het toch leuker om 
samen met anderen een praatje te kunnen maken? Eten doet ont-
moeten Kom daarom op een ongedwongen manier in contact met 
anderen bij het eetmoment in ons Wijkcentrum Schadewijk. Elke 
donderdag kun je genieten van een vers bereide, gezonde warme 
maaltijd, inclusief een fris bij gerecht. Er kan op wens rekening ge-
houden worden met eventuele allergieën en/of geloofsovertuiging 

Wanneer: elke donderdag van 17:00 - 18:30 (na de zomervakantie)
Waar: Wijkcentrum Schadewijk Leeuwerikstraat 2, Oss

Voor meer informatie en aanmelden kun je bellen met 0412-859037 
of mailen naar wijkcentrum@schadewijk-oss.nl  Zodra eerste datum 
bekend is, zal dit op de website worden vermeld:
www.schadewijk-oss.nl

Wijkcentrum, het hart van de wijk

Wijkcentrum Schadewijk wordt ook wel de huiskamer van de 
wijk genoemd. Een plek om te ontmoeten, waar kinderen diver-
se activiteiten kunnen doen en waar verenigingen hun repetities 
houden. Wegens Corona moest ook het wijkcentrum in maart 
helaas haar deuren sluiten. Dit was natuurlijk voor alle vrijwilli-
gers en bezoekers een enorme tegenslag, een gemis. 

Gelukkig hadden de beheerders van het wijkcentrum het nieuws 
goed in de gaten gehouden waardoor ze de nodige maatregelen 
al hadden getroffen, voordat het nieuws kwam dat ze hun deu-
ren moesten sluiten. Ook organisaties van activiteiten hadden dit 
vooraf geregeld, waardoor iedereen snel kon schakelen. 
Beheerder Jeremy: “Vooral het annuleren van Eten Doet 
Ontmoeten, en daarnaast ook Sociaal Vitaal, was ontzettend 
moeilijk. Deze activiteiten zijn voor een doelgroep die wekelijks 
uitkeken naar wat voor hun een uitje was. We krijgen nog steeds 
de vraag wanneer we er weer mee gaan starten. Als alles goed 
gaat willen we na de zomervakantie weer gaan starten met Eten 
Doet Ontmoeten”. “Mensen hebben weer behoefte om eruit 

te gaan, om activiteiten te kunnen ondernemen. Veel mensen 
zullen niet snel zeggen dat ze eenzaam zijn, maar doordat er nu 
helemaal niks meer te doen is, ligt eenzaamheid wel op de loer”, 
aldus voorzitter Rob van Erp. Omdat het wijkcentrum gesloten 
is geweest, hebben ze tijd gehad alle ruimtes grondig schoon 
te maken. Omdat de Coronaperiode nog heel onzeker is, is het 
lastig plannen te maken voor de rest van het jaar. Het draaiboek 
voor de jaarlijkse Halloween Feest is al wel klaar, maar of deze in 
oktober doorgaat, weten ze pas vanaf september. Houd daarom 
Facebook en de website goed in de gaten voor alle activiteiten. 
Inmiddels zijn ze weer beperkt geopend en kun je er doorde-
weeks terecht tussen 12.00 uur en 16.00 uur. Ook voor reser-
veringen kun je contact met ze opnemen. Het wijkcentrum 
verwelkomt je graag voor een kop koffie of een praatje. Iedereen 
is welkom binnen te lopen. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met het wijkcentrum via 0412-859037,
via e-mail wijkcentrum@schadewijk-oss.nl en kijk ook op de 
website www.schadewijk-oss.nl
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Alex van der Heijden

Sociaal werker Oss-oost

alex.vanderheijden@

ons-welzijn.nl

06-14342781

Adwin Gloudemans

Toezichthouder 

Kantoortijden: 14-0412

Buiten kantoortijden: 

0900-8844

Erik van der Westen

Toezichthouder 

Kantoortijden: 14-0412

Buiten kantoortijden: 

0900-8844

Erwin Kleisterlee

Jongerenwerk 

erwin.kleisterlee@

ons-welzijn.nl

06-10113738

Frans Dix

Wijkversterker 

f.dix@oss.nl

06-32451391

Anton Verstraten

Wijkagent Schadewijk

Roy van Sinten

Wijkagent Schadewijk

Edward Wagemans

Consulent Wmo

WmoConsulentenST

OssOost@oss.nl

Kantoortijden: 14-0412

Johan Berendsen

Programmamanager 

Kantoortijden: 14-0412

Janet Govers

Consulent Wijken 

088-2816098

Jennifer van de Kamp

Sociaal werker 

jennifer.vandekamp@

ons-welzijn.nl

Judith Swinkels

Consulent Wmo

WmoConsulentenST

OssOost@oss.nl

Kantoortijden: 14-0412

Maartje Bressers

Opbouwwerker

maartje.bressers@

ons-welzijn.nl

06-14342778

Marina Driessen

Contact vrijwilligers 

marina.driessen@

ons-welzijn.nl

Marijn Kastelijn

Schuldhulpverlener 

m.kastelijn@oss.nl

Kantoortijden: 14-0412

Noortje Spierings

Wijkcoördinator 

06-32451157

Marjon Heeres

Wijkbeheerder

088-2816091

Pim Frissen

Docent

pim.frissen@

muzelinck.nl

Suze de Jong

Projectmedewerker 

Suze@sport-exper

tise-centrum.nl

0412-631039

Tom van Ooij

Combinatiefunctionaris 

Tom@sport-exper

tise-centrum.nl

0412-631039

Yvonne Lenssen

Consulent Wmo

WmoConsulentenST

OssOost@oss.nl

Kantoortijden: 14-0412

Op deze pagina vind je de professionals die actief zijn in onze wijk.
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Interview FC Schadewijk
FC Schadewijk werd op 1 mei 1980 opgericht door Piet Me-
gens, Gijs Brands en Giel van Orsouw. De club speelde in de 
eerste jaren met een jeugdteam en 3 senioren elftallen. Op dit 
moment telt de club 120 leden, met de jeugd erbij. Het mooie 
aan FC Schadewijk is, is dat dit een echte volksclub is. Iedereen 
is welkom, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Dat 
zie je namelijk ook terug in de diversiteit aan elftallen. Er is een 
Turks elftal, een Pools elftal en een elftal met oud-spelers uit het 
1e. De kantine is hierbij het hart van de club. Hier heeft iedereen 
plezier met elkaar en hangt er tijdens wedstrijden een goed 
sfeertje. 2020 zou voor FC Schadewijk een mooi jaar geweest 
kunnen zijn. Ze maakten grote kans op het kampioenschap in 
hun klasse én de club bestaat dit jaar 40 jaar. Helaas besloot 
corona roet in het eten te gooien en konden alle festiviteiten 
worden geannuleerd, net als het voetbalseizoen. Naast een 
receptie voor genodigden stond er ook een toernooi met oud-le-
den gepland. Hierdoor mist de club een flinke omzet. De club is 
vooral afhankelijk van verkoop uit de kantine. De festiviteiten 
zullen in ieder geval worden verplaatst naar 2021.
Ook voor de jeugd is FC Schadewijk ideaal. Omdat dit een 
kleine club is, is er juist veel persoonlijke aandacht op het veld. 
Daarnaast beschikken ze ook over een eigen jeugdhonk waar 

de jeugd graag gebruik van maakt. Beweging en gezondheid is 
belangrijk en daarom hopen ze bij de club ook dat er meer jeugd 
zich gaat aanmelden. De club gaat ondanks corona natuurlijk 
niet bij de pakken neer zitten en is langzaam weer aan het 
opstarten. Er wordt ook nagedacht om de kantine en de kleed-
kamers grondig aan te pakken. Deze zijn namelijk verouderd en 
kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Hiervoor is de club op 
zoek naar sponsoren van materiaal en diensten. Wil jij ze hierin 
ondersteunen? Meld je dan even via de mail
info@fcschadewijk.nl Tevens is de club ook op zoek naar vrijwil-
ligers die, zodra het voetbalseizoen weer opgestart mag worden, 
een keer in de zoveel tijd op zondag zouden willen helpen. Denk 
aan poort openmaken, spullen klaarzetten en tegenstanders ont-
vangen. Hoe meer vrijwilligers zich melden, des te makkelijker 
het is om de tijd onderling goed te kunnen verdelen. Je bepaalt 
zelf hoe vaak je ze wilt en kunt helpen. Aanmelden kan via de 
mail info@fcschadewijk.nl 

Ook nieuwsgierig naar FC Schadewijk geworden?
Check de nieuwe website op www.fcschadewijk.nl
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Klankbordgroep Kapelaan Nausstraat,
Wijkraad Schadewijk
Op 28 mei 2019 spraken de Klankbordgroep, wijkraad Schadelijk en 
gemeente Oss over het project Kapelaan Nausstraat. Het plan van 
de gemeente met een groene openbare ruimte en behoud van ’t 
Hageltje heeft de voorkeur. Ook wonen en zorg in ’t Hageltje krijgt
steun in de wijk. Met deze nieuwsbrief informeren we jullie over het 
voorlopig plan, andere werkzaamheden en de planning met daarin 
de wijziging van het bestemmingsplan.

Voorlopig plan Kapelaan Nausstraat
Het plan zoals we bespraken op 28 mei 2019 is de basis voor de wij-
ziging van het bestemmingsplan. Er komen 21 nieuwe woningen: 11

’t Hageltje
De Monumentencommissie gaf het advies om ’t Hageltje aan te 
wijzen als gemeentelijk monument. Binnenkort neemt het colle-
ge van burgemeester en wethouders hierover een besluit. Marie 
Therese Jansen stelt samen met een groep inwoners en organisaties 
een plan op voor wonen en zorg. Naar verwachting komen er 10 
huurappartementen met een zorgarrangement.

Sloop Praktijkschool
De gemeente heeft de sloop van de Praktijkschool aanbesteed. In de
spouw van de voormalige school zittenvleermuizen. Dit betekent 
dat we een ontheffing voor de sloop moesten aanvragen bij de
Omgevingsdienst Brabant Noordoost. De ontheffing is inmiddels 
verleend, we starten na de bouwvak met de sloop. We verwachten 
dat we in oktober 2020 kunnen slopen. We willen jullie vragen om 

samen een oogje in het zeil houden om de overlast zoveel mogelijk 
te beperken. Bijvoorbeeld zoals begin maart, toen jullie melding 
maakten van mogelijke illegale bewoning. Daardoor kon er
snel actie worden genomen.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen dan kunt u sturen aan
Noortje Spierings, wijkcoordinator Schadewijk:
06-32451157 of n.spierings@oss.nl

Project Kapelaan Nausstraat
koopwoningen en 10 sociale huurwoningen. Van Wanrooij Project-
ontwikkeling bouwt de woningen en verkoopt de koopwoningen. 
BrabantWonen gaat de huurwoningen verhuren.

De openbare ruimte zoals die nu op de tekening staat is een voor-
lopig plan. Als het bestemmingsplan definitief is, dan willen we 
samen met jullie bespreken hoe we dit kunnen inrichten.
Andere werkzaamheden
- In de Hagelkruisstraat, Kapelaan Nausstraat en Dokter Hoeben-
straat vervangen we de riolering.
- We passen de parkeerplaatsen aan. Deze werkzaamheden voeren 
we na de bouw van de woningen uit.

Nieuwsbrief 
Project Kapelaan Nausstraat

mei 2020

Klankbordgroep Kapelaan Nausstraat, 
Wijkraad Schadewijk

Op 28 mei 2019 spraken de Klankbord-
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plan, andere werkzaamheden en de 
planning met daarin de wijziging van 
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Voorlopig plan Kapelaan Nausstraat
Het plan zoals we bespraken op 28 
mei 2019 is de basis voor de wijziging 
van het bestemmingsplan. 
 
Er komen 21 nieuwe woningen: 11 
koopwoningen en 10 sociale huur-
woningen. Van Wanrooij Projectont-
wikkeling bouwt de woningen en 
verkoopt de koopwoningen. Bra-
bantWonen gaat de huurwoningen 
verhuren. 



INTERVIEWVRAGEN ESMÉE
Babet Ensing liep stage bij Programma Schadewijk vanuit Gemeen-
te Oss. Vanuit Werkplaats Gelijke Kansen voor kinderen was zij op 
zoek naar rolmodellen voor de huidige generatie kinderen/pubers 
in de wijk. Hieronder lees je haar interview met Esmée.

Wie ben je?
Mijn naam is Esmée en ik ben 26 jaar. 

Uit wat voor gezin kom je? 
Mijn oorspronkelijke gezin bestaat uit 4 personen. Mijn vader, 
moeder en een jonger zusje. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 
9 jaar was. Zij hebben beiden een nieuwe partner gevonden. Mijn 
stiefouders hebben allebei geen eigen kinderen. 

Hoe heb je het beleeft om in de wijk Schadewijk op te groeien? 
Tot mijn 9de heb ik op de Berghemseweg gewoond. Ik vond het 
leuk om hier te wonen en er waren veel kinderen om mee buiten te 
spelen in de leuke speeltuintjes. In deze tijd had ik geen besef van 
het ‘negatieve imago’ van de wijk Schadewijk. Toen mijn ouders ge-
scheiden waren ben ik verhuist naar de verzetshelden buurt 2. Tot 
dit interview heb ik niet geweten dat dit ook tot de wijk Schadewijk 
behoort. In deze buurt woonden ook veel kinderen van mijn leeftijd 
waar ik mee buiten kon spelen. Ik wist dat het een achterstands-
buurt was, omdat er veel mensen met een kleine portemonnee 
woonden. Om deze reden hield mijn moeder veel toezicht.

Welke schoolroute heb je gelopen om naar het HBO te gaan?
VMBO Kader op het Hooghuis ZuidWest. MBO niveau 4 opleiding 
‘Media vormgeving’ aan Sint Lucas in Boxtel. HBO ‘Graphic Design’ 
aan Artez hogeschool voor de kunsten in Arnhem. 

Hoe heb je je schoolroute beleeft? 

VMBO Kadergerichte leerweg 
Ik vond het prettig dat we veel praktijk kregen in plaats van veel the-
orie. In de bovenbouw heb ik het uitstroomprofiel Vorm & Ambacht 
gedaan. Hier heb ik les gekregen van leuke leraren. De schoolperio-
de was een leuke tijd. In mijn ogen had de school de leerlingen wat 
meer ondersteuning mogen bieden op emotioneel gebied. 
Op het VMBO werden veel leerlingen gepest. Door de pestsfeer 
voelde ik me niet helemaal op mijn gemak. Ik had astma proble-
men. Wanneer ik een astma aanval had was hier aandacht voor en 
dit werd goed opgevangen. Er was voor mijn gevoel geen aandacht 
voor achterlig-gende problemen. Er werd nooit gevraagd naar mijn 
thuissituatie. Ik vind dat de school meer aandacht mocht geven 
voor de thuissituatie van leerlingen of voor andere achterliggen-
de problemen die mogelijk een grote rol hebben gespeeld in het 
leven van leerlingen. Ik heb het gevoel dat er in de mentorlessen 
veel belangrijke onderwerpen niet zijn behandelt. Ze hadden ook 
belangrijke onderwerpen uit het privé leven mogen behandelen 
zoals: omgaan met stress, omgang met mensen, pesten en gezonde 
leefstijl/voeding. Op deze manier had de school meer emotionele 
ondersteuning kunnen bieden aan de leerlingen. 

MBO 
Ik vond het spannend om van een kleinere school naar een grotere 
school te gaan. Verder vond ik het ook spannend om met de trein 
naar school te gaan en met nieuwe mensen in de klas te zitten. Ik 
heb veel geleerd op deze school. Het Sint Lucas is wel een MBO 
waar je hard voor moet werken. Hierdoor vond ik de overstap van 
het VMBO naar het MBO groot. Ik vond de sfeer op school prettig 
en de lesinhoud was goed. Op deze school vond ik ook dat er onvol-
doende aandacht was voor de emotionele ontwikkeling van de stu-
dent. Ik had niet het gevoel dat ik op school met iemand kon praten 
over problemen die spelen in de privé sfeer of over het onderwerp 
studiedruk/prestatiedruk. 

HBO 
De overstap van het MBO naar het HBO was voor mij ook een 
grote stap. Op het MBO heb ik een voorbereidende HBO lesmodule 
gevolgd. Deze lessen waren fijn en je werd er ook op voorbereid 
dat er de mogelijkheid bestond dat je niet werd aangenomen op de 
kunstacademie. Toen ik een open dag aan Artez hogeschool voor de 
kunsten in Arnhem bezocht voelde ik mij meteen thuis. 
Ik vond het opvallend dat op het HBO alles grootschaliger was. Je 
had collegezalen en grote afdelingen, dit was heel anders dan dat ik 
gewend was van mijn andere scholen. Op het HBO kregen we meer 
theorie. Ik vond de theorie zwaarder dan de praktijk. Ik heb buiten 
mijn HBO opleiding bijles geregeld om me te helpen met een theo-
rie vak. Via een vriendin heb ik een bijles docent filosofie gevonden. 
Thuis kon ik niet geholpen worden met de lesstof van mijn opleiding 
waardoor het noodzakelijk was voor mij om een bijles docent te 
vinden. 

Welke levensles heb je meegekregen door jouw
schoolroute/levensloop? 
Door hard te werken kun je bereiken wat je zelf wilt worden. 

Wat zijn je wensen voor de toekomst? 
Ik hoop dat ik ervoor kan zorgen dat er geen geldzorgen aanwezig 
zijn in het gezin. In mijn jeugd heb ik ervaren dat geldproblemen 
een rol speelde in het gezin. Als kind heb ik dit als vervelend erva-
ren. In mijn carrière ga ik eerst werkervaring opdoen in verschillen-
de studio’s. Daarna zou ik mijn eigen studio willen beginnen. In mijn 
studio zou ik graag met mensen met een beperking samenwerken 
om zo creatieve processen van mensen te mixen. Ik zou graag deze 
mensen zoveel mogelijk laten meedraaien in het bedrijf, zodat zij er 
zoveel mogelijk van leren en meer ervaring opdoen in hun leven.
Mijn zusje heeft mij geïnspireerd in mijn toekomstwens voor mijn 
eigen studio. Zij heeft een verstandelijke beperking. Zij is ook crea-
tief en dit gebruikt zij om creatief bezig te zijn op de dagbesteding. 
Ik zou haar graag meer van de wereld laten zien. Eigenlijk heeft mijn 
vader mij ook geïnspireerd omdat hij met hetzelfde concept is be-
gonnen alleen in een ander vakgebied. Hij heeft mij laten zien wat 
allemaal mogelijk is. Wat zou je de kinderen in de wijk Schadewijk 
toewensen? Liefde is het allerbelangrijkste. Ik hoop dat kinderen 
ervaren dat dit gevoel het overkoepelende is van veel verschillende 
factoren zoals een veilige thuissituatie. Als kinderen dit niet krijgen 
thuis dan hoop ik dat zij liefde en erkenning ervaren bij vrienden en 
in de studie. Ik hoop dat alle kinderen in de wijk voldoening, erken-
ning en liefde halen uit alles wat ze doen. 
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Stichting die zich inzet voor
psychisch kwetsbare mensen

Wie zijn we?   
Stichting Door & Voor is een zelfstandige stichting die zich inzet 
‘door en voor’ mensen die te maken hebben met een psychische 
kwetsbaarheid. Met als doel werken aan herstel, het (her)pakken 
van de eigen regie, maatschappelijke draagvlak creëren. 
Ons team bestaat uit Cassy, Anya en Patricia. Door & Voor is sinds 
2013 actief in Oss.

Wat doen we zoal? 
Coaching, individueel of in een groep (zelfhulpgroep). Wij geven 
cursussen en voorlichting (bv over stigma). En natuurlijk doen we 
aan belangenbehartiging. Wij doen dat kosteloos, voor alle burgers 
van de gemeente Oss. Een verwijzing is niet nodig.

Waarom Door & Voor?
“Wij geloven in de mogelijkheden en talenten van mensen. Ieder-
een heeft het recht om eigen keuzes te maken. Wij bieden mensen 
de mogelijkheid om zich te ontwikkelen zodat zij weer vertrouwen 
in zichzelf krijgen”

Hoe kun je ons bereiken?
• Bellen of whatsapp 06-47138175
• Mail oss@doorenvoor.nl
• Inloop (na Corona) Talentcentrum, Linkensweg 1b Oss
• Inloop ( na Corona) Ons Huis van de Wijk, Coornhertstraat 3 Oss

Meer informatie?
• Facebook doorenvooross
• Website www.doorenvoor.nl

Kerkdiensten in Schadewijk

Vanaf 8 juli start in Wijkcentrum Schadewijk de Kerkdiensten van 
Evangelie Gemeente De Deur in Oss. De Kerkdiensten vinden 
elke zondag om 11.00 uur en 18.00 uur plaats en op woensdag-
avond om 19.30 uur. 

Deze diensten worden geleid door voorganger Wenderly Servi-
nus. Samen met zijn vrouw en hun vier kinderen zijn zij gestart 
met een kerkgemeente in Oss. Het is een enthousiaste en 
levendige Evangelische Kerk, voornamelijk gericht op de leeftijd 
15 t/m 30 jaar. 

“Wij geloven dat ieder mens op zoek is naar betekenis in zijn/ 
haar leven en dat God 
geïnteresseerd is in ieder mens. Uw leven is geen toeval!”, aldus 
Wenderly. 

Wekelijks organiseren zij Kerkdiensten en activiteiten om men-
sen met God en met elkaar in contact te brengen. Door middel 
van dans, toneel, film en muziek willen
zij het geloof verkondigen. 

Voor meer informatie: www.dedeuross.nl 



Op zondag 6 september organiseert
Tuinvereniging De Kolkamp wederom een
kofferbak verkoop.

Dit tuinencomplex vind je aan de Kuipers Rietbergstraat
(tegenover huizenblok 218-228). 

De entree bedraagt slechts 1 euro.  

Informatie vioor deelnemers: stuur een mail naar:
dekolkamposs@gmail.com
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Activiteit Plaats/school Leeftijd Datum/dag(deel) Besloten/open activiteit

Zakgeld-
project

Wijkcentrum
Schadewijk

12 - 16 jaar Elke dinsdagmiddag van 
15.15 tot 17.15 vanaf 
september

Besloten groep, aanmelden via
erwin.kleisterlee@ons-welzijn.nl

Letterclub IKC De regenboog 6 – 13 jaar Elke donderdagmiddag 
van 14.15 tot 15.45

Besloten groep. Toegankelijk voor kinderen van IKC
De Regenboog.

Jaarlijkse 
Vuurwerk 
Voorlichting

Momenteel
uitgevoerd op de
Sterrekijker. 
Kan ook op andere 
locaties/ scholen.

11 – 13 jaar 
(groep 7/8 )

In de week voor de kerst-
vakantie

Besloten, toegankelijk voor kinderen uit groep 7 en 8 
van de Sterrekijker. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het jongerenwerk.

Meidenavond Wijkcentrum
Schadewijk

12 – 16 jaar Elke dinsdagavond van 
18.30 tot 20.30 (behalve 
in schoolvakantie)

Open groep, alle meiden die in de leeftijdscategorie 
vallen zijn van harte welkom. Voor ideeën
en of vragen mailen met 
danielle.vangeel@ons-welzijn.nl

Sportactiviteit 
i.s.m. het SEC

Cruijff Court 
Vijversingel
(Schadewijk)

Alle leef-
tijden tot
23 jaar

Elke woensdagmiddag  
van 14.00 tot 16.00

Open groep. Sportinloop van Kids & Fun is toegankelijk 
voor iedereen binnen de leeftijdscategorie. Kids & Fun 
is onderdeel van Wijkcentrum Schadewijk.

Wilt u contact hebben met het jongerenwerk dan kunt u bellen of mailen met;

Danielle van Geel: danielle.vangeel@ons-welzijn.nl (06 10 98 88 90)
Erwin Kleisterlee: erwin.kleisterlee@ons-welzijn.nl (06 10 11 37 38)
Appen met het jongerenwerk kan natuurlijk ook!

Activiteiten jongerenwerk 2019 – 2020 Schadewijk



NIEUWS

 Februari 2020 16De Schadewijker

Wat kunt u doen?
Het zijn onrustige tijden. De coronacrisis raakt ons allemaal en zorgt 
bij veel mensen voor onzekerheid. Blijf ik gezond? Blijft het bedrijf 
waarvoor ik werk bestaan? Behoud ik mijn baan en inkomen? Of 
misschien verloor u als zelfstandig ondernemer uw werk en dus uw 
inkomen. Soms waren er voor de coronacrisis al geldzorgen en zijn 
die zorgen nu alleen maar groter geworden. In deze folder leest u 
wat u kunt doen als u geldzorgen of geldproblemen heeft.

1. (Tijdelijk) geen werk
Bent u ontslagen of heeft u als ondernemer of zzp’er (tijdelijk) geen 
werk? Dan zijn er regelingen om u te ondersteunen.

Bijstandsuitkering
Bent u ontslagen en krijgt u geen WW-uitkering? Dan kunt u een 
bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Oss. Een bijstandsuit-
kering is er voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven 
en ook geen andere uitkering kunnen krijgen. Met een bijstandsuit-
kering overbrugt u de periode tot u weer betaald werk vindt of geen 
uitkering meer nodig heeft. Hoe hoog de bijstandsuitkering is, ligt 
aan uw gezinssamenstelling, leeftijd, etc. Meer informatie leest u 
op: www.oss.nl/bijstand.

Bijstand voor zelfstandig ondernemers (TOZO)
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemersrege-
ring (TOZO) ondersteunt zelfstandig ondernemers, zoals zzp’ers, bij 
het voortzetten van uw bedrijf. Lees meer informatie over TOZO en 
de aanvraag op: www.oss.nl/tozo.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW)
Heeft u door de coronacrisis minder werk, maar wel medewerkers 
met een vast of flexibel contract? Dan kunt u de tijdelijke Nood-
maatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen bij het 
UWV. Deze regeling vervangt de regeling werktijdverkorting. NOW 
is bedoeld om tegemoet te komen in het omzetverlies van werk-
gevers. Met NOW kunnen werkgevers medewerkers met een vast 
en een flexibel contract doorbetalen. Meer informatie staat op de 
website van het UWV:
www.uwv.nl/now.

Meer informatie voor ondernemers
Op de website van de gemeente Oss vindt u een overzicht van zaken 
waar u rekening mee kunt houden en van instanties waar u terecht 
kunt voor informatie, advies, hulp en financiële steun.
Ga naar www.oss.nl/coronavirus voor meer informatie over corona-
virus voor ondernemers.

2. Te weinig geld voor belangrijke kosten
Tijdens de coronacrisis is de kans op geldproblemen groter. Daarom 
is het belangrijk om op tijd actie te ondernemen als u rekeningen 
niet kunt betalen.

Huur/hypotheek, gas, water en licht
Kunt u uw huur/hypotheek, gas, water of licht niet betalen? Neem 
zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder/hypotheekverstrek-
ker, energiebedrijf of Brabant Water. Dan kunt u samen bekijken wat 
er mogelijk is. Tijdens de coronacrisis worden mensen (in principe) 
niet uit hun huis gezet. Brabant Water geeft aan dat ze water niet 
afsluiten en energiebedrijven zijn heel terughoudend in het afslui-
ten van gas en licht.

Mia Vervoort noodfonds biedt hulp
voor mensen in nood!
Stichting Met Elkaar Oss, het Solidariteitsfonds Oss en de Quiet 
Community Oss sloegen de handen ineen en richtten het Mia 
Vervoort noodfonds op. Met dit fonds helpen ze Osse inwoners die 
door het coronavirus in acute geldproblemen komen. Dit kunnen 
ook ondernemers of zzp-ers zijn. Wilt u weten hoe ze u kunnen 
helpen en hoe u de hulp kunt aanvragen? Kijk dan op
www.metelkaaross.com.

3. (Dreigende) schulden
Heeft u betalingsachterstanden of schulden? Wacht niet te lang en 
maak een afspraak met een schuldhulpverlener van de gemeen-
te Oss. Bel hiervoor naar 14 0412 (toets 2). U kunt ook via onze 
website een afspraak maken via www.oss.nl/hulpbijschulden of 
stuur een e-mail naar schuldhulpverlening@oss.nl. Een consulent 
schuldhulpverlening neemt telefonisch contact met u op. In dat ge-
sprek bespreken jullie welke geldproblemen er bij u spelen en welke 
oplossingen er zijn. Als het nodig is, zet de consulent meteen acties 
uit. Bijvoorbeeld richting schuldeisers. Kijk voor meer informatie op: 
www.oss.nl/hulpbijschulden > Maatregelen corona-virus.

Geldproblemen
door de coronacrisis

Geldproblemen  
door de coronacrisis

Wat kunt u doen?
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Schuldhulpmaatje Oss
Misschien vindt u het fijn om met een vrijwilliger over uw geldzor-
gen te praten. Schuldhulpmaatje Oss heeft vrijwilligers die een luis-
terend oor bieden en samen met u kijken waar u tegenaan loopt. 
De vrijwilliger geeft tips, advies, maar kijkt ook samen met u wat 
zelf kunt doen om uw geldzaken weer op orde te krijgen.
En dat is vaak meer dan u denkt! Wilt u contact
met Schuldhulp-maatje Oss? Stuur dan een e-mail naar
schuldhulpmaatjeoss@gmail.com. Zet daarin uw naam
en telefoonnummer. Een vrijwilliger belt dan terug.

4. Wat kunt u nog meer doen?
U kunt ook zelf actie ondernemen om uw financiën op
orde te krijgen. Kijk voor meer informatie op:
• www.schuldhulpmaatje.nl (voor maatjes en algemene
informatie over hulp bij schulden)
• www.uitdeschulden.nu (voor informatie om
uit de schulden te komen)
• www.geldfit.nl (voor het voorkomen van geldproblemen)
• moneyfit.nl (voor jongeren met geldvragen)
• www.eerstehulpbijschulden.nl (voor herkennen van geldzorgen)

Hulp nodig? Durf te vragen!
Lukt het niet om overzicht te krijgen? Kunt u niet (meer) al uw
rekeningen of boodschappen betalen? Heeft u betalingsachterstand

(en)? Vraag op tijd hulp om (ergere) schulden te voorkomen. Vaak 
vinden mensen dat moeilijk, maar uit ervaring weten wij dat hoe 
sneller u hulp vraagt, hoe sneller we een passende oplossing voor 
u vinden. En hoe sneller u dus van uw geldzorgen af bent. Maak 
daarom een afspraak met een schuldhulpverlener van de gemeente 
Oss. Bel hiervoor naar 14 0412 (toets 2). U kunt ook via onze
website een afspraak maken via www.oss.nl/hulpbijschulden. Of 
stuur een e-mail naar schuldhulpverlening@oss.nl. Een consulent 
schuldhulpverlening neemt telefonisch contact met u op. Praat u 
liever met een vrijwilliger van Schuldhulpmaatje? Stuur dan een 
mail naar schuldhulpmaatjeoss@gmail.com.
Een vrijwilliger belt dan terug.

Meer informatie
Meer informatie over geldzaken vindt u
op website van de gemeente Oss. Kijk op
www.oss.nl/coronavirus,
www.oss.nl/inkomen of
www.oss.nl/hulpbijschulden.

Disclaimer
De informatie in deze folder stelden wij met veel aandacht samen. 
Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen. Ziet u een fout?
Geef dit dan door via communicatie@oss.nl.

Mei 2020

Schadewijk in Beweging

In een appartementencomplex aan de Kuipers Rietbergstraat 
hebben enkele buren van een etage tijdens de coronaperiode 
van een nood een deugd gemaakt. Zij houden iedere ochtend 
om 11 uur ochtendgymnastiek. Zij kijken dan naar het bewe-
gingsprogramma op Omroep Max met Olga Commandeur. In 
twee keer 20 minuten  werken zij het programma af en sluiten ze 

gezamenlijk af met
koffie. Om de video
te bekijken scan de
QR code met je
smartphone.
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In deze tijden van sociaal isolement heeft Muzelinck voor mensen 
met een verstandelijke beperking en voor (eenzame) ouderen het 
project ‘Een warme omhelzing’ ontwikkeld. Deze groep mensen 
mist op dit moment enorm de fysieke aanraking, de knuffel, een 
arm om de schouder of een omhelzing met ouders, familie of 
vrienden.
 
Een warme omhelzing maken
Familieleden of vrienden ontvangen via de zorgmedewerker een 
tasje met hierin het materiaal en een handleiding; de zogenoemde 
inspiratiepakketten. Het is de bedoeling dat ze een (veel gedragen) 
kledingstuk gaan verwerken tot een nekkussen of knuffeltrui. Daar-
voor worden de mouwen van het kledingstuk losgeknipt, opgevuld 

In april werden zo’n 1300 ouderen in de wijk verrast met een ver-
rassingspakketje. Samenwerkende organisaties hebben met elkaar, 
diverse vrijwilligers en sponsoren een leuk pakketje weten samen te 
stellen om de ouderen een hart onder de riem te steken. “Daar-
naast is het fijn om even fysiek contact met die mensen te hebben 

en aan elkaar genaaid. Zo ontstaat een soort nekkussen die ervaren 
wordt als een warme omhelzing of een omarming. Het is ook mo-
gelijk om het kledingstuk intact te laten en de mouwen op te vullen 
zodat die omgeslagen kunnen worden. In dat geval maak je een 
knuffeltrui. De ontvanger van het nekkussen of de knuffeltrui her-
kent de stof, de kleur, het materiaal of de geur van de oorspronkelij-
ke drager. Het nekkussen kan worden gedragen, gebruikt als kussen 
in bed of als een soort knuffel. Het nekkussen vormt de verbinding 
met gezin, familie of vriend(en).
 
Helpdesk
In nauw overleg en samenwerking met de zorgprofessionals wordt 
gekeken naar het niveau van de cliënt en zijn of haar mogelijkhe-
den. Op de website van Muzelinck staan instructievideo’s die verwij-
zen naar de technische en praktische aspecten van het maken van 
het nekkussen en de knuffeltrui. Indien nodig, dan biedt Muzelinck 
verdere technische ondersteuning.
 Voor meer informatie ga je naar www.muzelinck.nl

en te vragen of alles goed met ze gaat en of ze ergens hulp bij nodig 
hadden”, aldus coördinator Alex van der Heijden van Ons Welzijn. 
Een video van deze actie vind je op onze website
www.schadewijk-oss.nl of scan de
QR-code met je smartphone.

Muzelinck biedt een
warme omhelzing

Ouderen verrast met pakketjes
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De afgelopen maanden zijn zwaar geweest vanwege de coronacri-
sis. De meeste mensen waren met andere zaken bezig dan met de 
isolatie van hun woning. Daarom is de looptijd van het Buurkracht 
Project Isolatie verlengd tot eind 2020. Via dit project kun je korting 
krijgen op diverse vormen van isolatie zoals spouwmuur-, vloer-, 
dak-, en glasisolatie.

Korting
Samen met een onafhankelijk energieadviseur van Nibag heeft het 
buurtteam Ussen/Loovelt twee bedrijven uit de regio gekozen die 
de beste offertes leverden qua prijs, kwaliteit, dienstverlening en 
keurmerk. De firma Duits Isolatie uit Nijmegen geeft gemiddeld 20% 
korting op de isolatie van vloeren, spouwmuren en daken. De firma 
Langenhuizen Glasservice uit Heesch verleent een korting van 15% 
op glas en 17,5% op glas en kozijnen.
 
Wie gebruik wil maken van het aanbod, kan direct contact opnemen 
met de bedrijven onder vermelding van het Buurkracht project.
Je kunt ook een e-mail sturen naar
buurkracht.ussen.loovelt@gmail.com.
Dit aanbod geldt voor heel de gemeente Oss.

Heb je vragen over websites van de overheid of hoe je zaken met de 
overheid digitaal kunt regelen? Bijvoorbeeld over je DigiD, donorre-
gistratie, rijbewijs, studiefinanciering, inburgering enzovoort. In de 
Bibliotheek staan medewerkers voor je klaar die je verder kunnen 
helpen.
 
Praktisch
Het gratis spreekuur is op afspraak, iedere werkdag van
14.00 - 16.00 uur. Een afspraak maken kan telefonisch via
0412-622618. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek
om gebruik te kunnen maken van het Informatiepunt.

Vragen over de nieuwe Donorwet
Bibliotheek Oss helpt je verder
Op 1 juli gaat de nieuwe Donorwet in. Heb je jouw keuze nog niet 
geregistreerd in het nieuwe Donorregister en heb je hierbij hulp 
nodig? Op de website van de bibliotheek vind je extra uitleg over de 
nieuwe wet én een handige mini cursus met stap-voor-stap uitleg. 
Ga hiervoor naar www.bibliotheekoss.nl   
 
Wil je liever persoonlijke hulp? Maak dan een afspraak bij het 
Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Oss. Zij gaan dan 
samen het Donorregister bekijken en laten je zien hoe je jouw keuze 
kunt vastleggen.
 
Het gratis spreekuur is op afspraak, iedere werkdag van
14.00 – 16.00 uur. Een afspraak maken kan telefonisch via
0412-622618. Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek om
gebruik te kunnen maken van het informatiepunt.

 
Subsidie Overheid 
en duurzaam-
heidslening Oss
Financiering is mogelijk 
via een aantrekkelijke 
duurzaamheidslening 
(1,6%) van de gemeente 

Oss. Daarbij is het mogelijk subsidie te krijgen bij het uitvoeren van 
twee isolatiemaatregelen (SEEH). Vanaf 1 juni is het nog aantrekke-
lijker om verduurzamingsplannen uit te voeren want de subsidie is 
tijdelijk verhoogd naar 30% van de investeringskosten!
 
Alle informatie hierover en over het Project
Isolatie is te vinden via de buurkracht-app en de website:
https://sites.google.com/view/buurkrachtussenloovelt 
Of scan de QR code met je smartphone.

Buurkracht Oss Project
Isolatie verlengd tot eind 2020

Informatiepunt Digitale 
Overheid bij bibliotheek Oss
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Samenwerken aan 
communicatie in de wijk

Wijkkrant De Schadewijker is er natuurlijk voor en door de bewo-
ners 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 buurt, wil je iets onder de 
aandacht brengen of vind je het leuk om verhalen te schrijven voor 
de wijkkrant? Laat het ons dan weten. 

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 

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 
31 oktober 2020. Wil je bij het schrijven er rekening mee houden 
dat het stuk niet te lang wordt. Als je ongeveer 300-400 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.

Aan de Berghemseweg 145 zit sinds 1,5 jaar een kringloopwinkel. 
Deze wordt gerund door de 56-jarige Ali. Samen met zijn vrouw 
tevens eigenaar van een transportbedrijf. Via hun transportbedrijf 
werden zij al geregeld gevraagd om huizen leeg te halen, bijvoor-
beeld na een overlijden. Omdat veel klanten dit wisten, zette zij 
vaak spullen buiten voor ze klaar om mee te nemen. Deze werden 
dan weer afgegeven mensen die het hard nodig hadden. Op een 
gegeven moment hadden zij zoveel spullen verzameld, dat het idee 
voor een Kringloopwinkel was ontstaan. 

En nog steeds zetten zij zich in voor mensen die om wat voor reden 
geen geld hebben voor nieuwe meubels. Een keer per week geven 
zij iets gratis weg aan iemand waarvan zij weten dat die het nodig 
heeft. De ene keer is het een stoel, de andere keer een bed. Ze 
helpen soms cliënten van het Verdihuis die op zichzelf gaan wonen. 
Dan kijken ze wat voor budget ze hebben en daar doen ze dan nog 
wat meubels extra bij. “Het is heel dankbaar werk. Het is fijn om op 
die manier mensen te kunnen helpen en dat spullen een tweede 
leven krijgen”, aldus Ali. “Want dat er veel wordt weggegooid is een 
ding wat zeker is. We krijgen alles gratis, dus we hoeven ook niet al-
les voor de volle mep te verkopen. Het gebeurd weleens dat iemand 
iets ziet, maar op dat moment niet genoeg geld heeft. Ze mogen het 
dan vaak meenemen om het op een later moment te betalen. En 
dat gaat altijd goed. Je krijgt van de mensen terug wat je ze geeft. Ik 
denk dat we wel de gunfactor hebben hierin”. 

Bezorgen en ophalen
Door het transportbedrijf zijn zij al in het bezit van vervoer. De 
bezorgkosten zijn voor vaste klanten gratis of maximaal 7,50 euro 
voor andere klanten. Zij komen op verzoek ook huizen leeghalen bij 
mensen die overlijden, samen gaan wonen of kleiner gaan wonen. 
Even bellen en het wordt zo voor je geregeld. 

Uitbreiding
De kringloopwinkel lijkt nu al uit haar jasje te groeien, maar gelukkig 
gaat de verkoop goed. Kleine spullen worden 1 keer per 3 maanden 
uitgezocht. Meestal wordt het eerst afgeprijsd en als het te lang 
blijft liggen gaat het naar mensen die op markten staan of naar een 
andere kringloop. 

Wat vind je van deze wijk?
“Ja, heel leuk! Ik wist van tevoren ook niet echt wat ik moest ver-
wachten, ik had namelijk weinig contact met Ossenaren.
Maar ik moet zeggen sinds dag 1 ben ik goed opgenomen in de wijk. 
De mensen zijn vriendelijk, als iemand me ziet sjouwen dan vragen 
ze gelijk of ze kunnen helpen, hele sociale behulpzame mensen.
Er zijn ook buurbewoners die aangeven dat je maar hoeft te bellen 
als je hulp nodig hebt. De winkel is een echte buurtwinkel, want 
mensen komen er ook voor een praatje of voor de gezelligheid”.Kringloopwinkel

Berghemseweg



Ooit gestart als DJ JD bracht de zaandamse John vele uren door 
achter draaitafels op locaties in heel Nederland. Na een lange 
periode van 15 jaar was ie het zat als DJ, het verhaal en de 
beleving van de muziek werd niet meer gedraaid, en organisa-
ties was daar veel schuldig aan, ook de 2 uurs sets werd niet 
meer gedaan, dus toen kwam het moment om te stoppen, in 
die periode ook verhuisd naar brabant, waar hij nu inmiddels 
alweer 12 jaar in het brabantse Oss woont Tegenwoordig is John 
de drijvende kracht achter zijn eigen internet radio- en tv-station 
Beats2Dance. Een online platform voor House, Trance en Techno 
liefhebbers. Luisteraars van over de hele wereld schakelen online 
in om te luisteren naar allerlei tracks van zo’n 236 DJ’s. Deze DJ’s 
leveren hun muziek aan John en die zorgt er weer voor dat deze 
via zijn platform te luisteren zijn. Met zo’n 11.000 – 15.000 we-
kelijkse luisteraars, is dit dus wel een serieuze hobby te noemen. 

John is begonnen in de tijd dat hij thuis kwam te zitten nadat hij 
zijn baan kwijtraakte. Omdat hij daarvoor al voor een ander onli-
ne radiostation een eigen programma had, had hij hier dus al wel 
ervaring mee. Na het starten van een kleine stream met House, 
Trance kwam op een gegeven moment, maar vooral Techno was 
in opkomst. Dit zorgde ervoor dat hij van 1 naar 3 kanalen ging. 
Elk genre heeft namelijk zijn eigen doelgroep. Op het platform 

vind je dus 3 verschillende muziekkanalen, en een livestream 
tv-kanaal en als er geen live stream is is er de videoclip playlist 
te zien. Deze videoclips worden 24/7 uitgezonden. John verzorgt 
ook op diverse locaties livestreams van feesten die dan via zijn 
kanaal wordt uitgezonden. Zo is hij in 2018 te gast geweest op 
Dance Valley en mocht hij als eerste online radiostation daar live 
uitzenden. Muziek is zijn passie en grote liefde. Het liefst zou hij 
ooit zijn eigen radiostudio willen en zijn passie commercialise-
ren. Echter is commercie niet zijn sterkste kant. Hij gunt iemand 
liever zijn of haar succes dan dat hij zijn/haar portemonnee leeg 
trekt. Maar om van zijn hobby zijn werk te kunnen maken en uit 
de kosten te komen, is het wel van belang dat iemand hem op 
zakelijk gebied zou kunnen ondersteunen.  Vooralsnog haalt hij 
zijn plezier uit Beats2dance radio en wie weet komt die radiostu-
dio er in de toekomst wel bij.

Meer info:
www.beats2dance.com 
Facebook Radio:
https://www.facebook.com/beats2danceradiostation/
Facebook TV:
https://www.facebook.com/beats2dancetv/
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Interesse om als vrijwilliger iets te betekenen voor iemand met 
een beperking? Verspreid in Oss - ook in de Schadewijk - zijn we 
voor verschillende hulpvragers op zoek naar een vrijwilliger. Neem 
voor meer informatie of interesse contact op met Blink via
info@blinkuit.nl of bel naar 088-3742525. Een klein gebaar kan 
voor hen van grote betekenis zijn!

Over Blink
Blink werkt vanuit het informele kader door vrijwilligers in te 
zetten bij mensen met een lichamelijke, verstandelijke of sociale 
beperking én bij mensen met een chronische ziekte of niet aange-
boren hersenletsel. Ons doel is het ontlasten van de mantelzorger 
en/of het ondersteunen van de hulpvrager bij het participeren in 
de samenleving. De hulpvraag kan bijvoorbeeld hulp bij vrijetijds-
besteding, de behoefte aan gezelschap of speelhulp betreffen, 
maar ook vragen voor oppashulp en gastgezin komen bij ons 
terecht. blinkuit.nl/vacatures

Zoekt vrijwilligers!

De 43-jarige Aniel Jamal is sinds twee jaar actief in wijkcentrum 
Schadewijk met Maruti Martial Arts. Met meer dan 32 jaar ervaring 
in verschillende vormen van Martial Arts geeft hij Teakwon-do train-
gen voor alle leeftijden. Daarnaast doen zij jaarlijks mee aan diverse 
Teakwon-do, Karate en Kickboks wedstrijden. Aniel is viermaal 
Nederlands kampioen geweest en is daarnaast ook actief geweest in 
het Nederlands team. Hiermee zijn ze Europees kampioen gewor-
den. 
Aniel is met Maruti gestart omdat hij iedereen een kans wil geven 
om te sporten. Ook voor mensen die geen geld hebben om te 
kunnen sporten. Zijn contributie is daarom betaalbaar, maar niet 
leidend. Het gaat hem niet om het geld, maar om mensen een kans 
te geven. Hij ziet hierdoor ook dat er veel talenten tussen zitten. 
Maruti Martial Arts is voor Aniel dan ook vooral een hobby naast 
zijn fulltime baan. 
Maruti telt nu 35 leden, maar iedereen is welkom kennis te komen 
maken. Zij trainen twee keer per week. De afgelopen weken hebben 
ze buiten moeten trainen op het Cruiffcourt, maar als de nieuwe 
maatregelen ingaan, kunnen ze weer in het wijkcentrum trainen. 
Doordat ze buiten trainde, leerden veel mensen Maruti kennen. Dan 
zijn ze namelijk veel zichtbaarder. Trainen bij Maruti Martial Arts be-
tekend trainen in een vertrouwde en veilige omgeving met vrienden 
en familie waar iedereen welkom is. Maruti Maruti Martial is een 
gemoedelijke groep mensen, waarbij iedereen in zijn waarde wordt 
gelaten. Het belangrijkste vinden zij hierbij dat je altijd respect voor 
elkaar blijft houden.
Toen Aniel nog elders les gaf, kreeg hij een tip van een van zijn leer-
lingen over het wijkcentrum. Aniel wilde graag een eigen vereniging 
starten en was dan op zoek naar een locatie. Het voordeel van dit 
wijkcentrum is dat de gymzaal vloer zacht is en vloerverwarming 
heeft. Dat is vooral in de winter prettig. Tijdens zijn beginperiode 
werd een van zijn oud-klasgenoten sponsor en kreeg hij zo diverse 
trainingspakken aangeboden. Een andere sponsor heeft voor sport-

tassen gezorgd. Door zijn positieve instelling heeft hij de gunfactor. 
Je krijgt wat je geeft. Meer informatie vind je op
www.marutimartialarts.com

Maruti Martial Arts al bijna twee jaar actief
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Dumpingen van afval

Bij de ondergrondse containers aan het Kardinaal de Jongplein, ter 
hoogte van de Jumbo, zien we regelmatig afval liggen wat daar niet 
thuishoort. Wanneer je afval op straat dumpt, zorg je ervoor dat je 
last kunt krijgen van ongedierte. Wij roepen dan ook dringend op, 
om afval weg te brengen daar waar het hoort. 

Wat jij kunt doen:

• Controleer altijd eerst of de containers gewoon open zijn. Bij 
storing van de plastic afvalcontainer graag de zakken mee naar 
huis nemen. Deze zakken worden ook huis-aan-huis opgehaald, of 
probeer de container op een later moment. Je kunt ook naar een 
andere container rijden. 

Krijg je per WhatsApp een dringend hulpverzoek van een bekende? 
Er kan sprake zijn van fraude. Bij fraudepogingen via WhatsApp kan 
het gaan om een appje van een ‘familielid’, met het verzoek even 
geld voor te schieten. Het gaat vaak om een volwassen zoon of 
dochter. Deze heeft dringend geld nodig en belooft het snel weer 
terug te betalen. In werkelijkheid komt het appje van een oplichter 
die zich voordoet als jouw zoon of dochter.

De oplichters gaan daarbij zeer geraffineerd te werk. Eerst laten 
ze via een app weten een ‘nieuw telefoonnummer’ te hebben, 
compleet met profielfoto van de persoon van wie ze de identiteit 
gebruiken. Deze foto hebben ze van social media gehaald, evenals 
informatie over familierelaties en hoe mensen elkaar aanspreken.

Pogingen tot telefonisch contact en kritische vragen weten ze han-
dig te omzeilen. Gemiddeld zijn de slachtoffers
ruim 2.000 euro kwijt.

Deze hulpvraagfraude voorkomen

• Maak dus nooit geld over op basis van een app of mail alleen.
• Kan jouw ‘familielid’ niet bellen maar wel appen? Vraag dan een 
gesproken berichtje te sturen. Zo kun je horen of je werkelijk met 
hem of haar te maken hebt.
• Maak ook afspraken met je familie over hoe je elkaar benadert 
mocht er zich werkelijk een (financiële) noodsituatie voordoen. 
Spreek bijvoorbeeld af dat je nooit alleen via WhatsApp of een an-
dere berichtendienst om geld zult vragen maar dat er altijd sprake 
zal zijn van live contact.
• Rapporteer het telefoonnummer van de afzender bij WhatsApp.
• Wees terughoudend met het delen van persoonlijke informatie op 
internet.

• Heb je grofvuil wat niet in de grijze container hoort, breng het dan 
naar de Milieustraat. Voor veel zaken is dit meestal gratis. Mocht 
je zelf niet in staat zijn om afval weg te brengen, vraag dan iemand 
in de omgeving of die je wil helpen. Een oproep op bijvoorbeeld 
Facebook is ook een optie. 

• Snoei- en tuinafval wordt gratis opgehaald. 

• Papier en plastic kun je gratis inleveren bij de Milieustraat.

• Zie je iemand afval achterlaten? Spreek elkaar er dan vriendelijk 
op aan. Meer info op www.oss.nl/afval

Opgepast met fraude
via Whatsapp!
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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

Theun Sloot, Joyce Verhoeven,  
Marian van der Burg, Marga van  
de Ven, Thijs  Verhoeven, Jeremy 
van Leeuwen, Rob van Erp, Max 
Westerveld, Kees Dings 

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

Kopij voor de volgende 
 editie aanleveren voor
31 oktober 2020. 

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.

Corona heeft ook de wijkraad behoorlijk in 
de wielen gereden. We stonden op het punt 
om met onze caravan de wijk in te trekken. 
Maar die moest jammer genoeg nog even in 
de stalling blijven.
Nu zal je denken: “Wat moet de wijkraad 
met een caravan?” Nou, gewoon de hort 
op. Onze bewoners opzoeken in plaats van 
wachten tot ze naar ons toe komen. Dus 
is de caravan opgepimpt en mag deze in 
september eindelijk van stal!

Dan gaan we naar de Kuipers Rietbergstraat 
om daar de bloemetjes letterlijk buiten 
te zetten. Bij-vriendelijke bloemetjes om 
precies te zijn. Omdat dit het beste wapen 
tegen die andere plaag van de laatste tijd 
blijkt te zijn; de eikenprocessierups. Details 
komen nog op www.schadewijk-oss.nl.
Die website is sowieso een bezoekje waard. 
Daar komen natuurlijk ook andere locaties 
en data voor bezoekjes met de caravan op 
te staan.

Wij hopen je daar te treffen voor een kop 
koffie, ideeën of misschien wel om je aan 
te sluiten als wijkraadslid. Want een paar 
extra leden kunnen wij goed gebruiken. En 
dan vooral mensen van onder de 30 om ook 
de jeugd en jongeren in de wijk een stem te 
geven.

Wil je niet wachten tot na de vakantie? Dan kun 
je jezelf natuurlijk ook nu al melden door een 
mail te sturen naar wijkraad@schadewijk-oss.nl.
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakan-
tie.
Blijf gezond!

DE WIJKRAAD ZOEKT JOU! 

Wil jij bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk? 
Heb jij goede ideeën, een eigen mening en luiste-
rend oor? Meld je dan aan als wijkraadslid! 

Iedereen is welkom en we zoeken ook mensen 
van 30 jaar en jonger zodat we ook de jongere 
generatie een stem kunnen geven.  
Aanmelden via: wijkraad@schadewijk-oss.nl

 

Nieuws van de Wijkraad 


