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kun je een afspraak maken voor spreekuren op maandag,
woensdag en donderdag van 19:30 tot 21:00 uur. Op de
website kun je tot 17:00 uur een afspraak maken voor
diezelfde avond, maar er kan uiteraard ook een afspraak
worden gemaakt voor een andere dag. Je wordt na het maken
van een afspraak op het door jouw gekozen tijdstip anoniem
gebeld door een van onze juridische adviseurs. Onze ervaren
medewerkers luisteren aandachtig naar jouw verhaal en
verstrekken naar aanleiding van het telefonische gesprek een
advies. Onze juridische adviezen zijn geheel kosteloos. Tot
slotte kun je ons op Facebook en Instagram volgen om op de
hoogte te blijven van Stichting Rechtswinkel Oss. Daar delen
we regelmatig leerzame tips en adviezen.

Kosteloos juridisch advies
nodig? Ook in coronatijd
helpen wij je graag!
Bij Stichting Rechtswinkel Oss kun je sinds 2009 terecht
met al jouw juridische vragen. Vragen over je huurcontract,
arbeidscontract of juridische positie? 4760 mensen gingen je al
voor. De vrijwilligers van Rechtswinkel Oss luisteren graag naar
jouw verhaal en zijn bereid je te helpen. De vrijwilligers zijn
gevorderde studenten Rechten van de Radboud Universiteit te
Nijmegen of Tilburg University. In verband met de uitbraak van
het coronavirus zijn de spreekuren in Wijkcentrum Schadewijk
tijdelijk vervangen door telefonische spreekuren.
Op de website www.rechtswinkeloss.nl/afspraakformulier

W ijkcentr um Schadewijk
Leeuwerikstraat 2, Oss

DATA EN TIJD

Dinsdag 27 juli

van 9:15 - 12:15 uur of van 12:45 - 15:45 uur

LOCATIE

Aanmelden is verplicht en kan tot 25 juli.
Klik hier om je aan te melden. VOL=VOL

Kosten €5,-

Wijkcentrum Schadewijk
Leeuwerikstraat 2, Oss

www.schadewijk-oss.nl

www.sport-expertise-centrum.nl
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Bezoek wijkmuseum
Schaduwrijk; een reünie
met mooie, oude foto’s
en attributen.
Veel mensen uit Schadewijk zijn geïnteresseerd in de
geschiedenis van hun wijk bleek bij navraag onder 100 mensen
uit Schadewijk. Dit is de basis voor museum Schaduwrijk en
door medewerking van werkplaats Schadewijk en Brabant
Wonen komt het museum er ook. In dit museum is een
zeer fraaie collectie van foto’s en attributen te zien over de
historie van de Schadewijk. Door medewerking van het Osse
stadsarchief en bewonerscommissie uit Schadewijk kun je dat
zien op onderstaande data:
- Zondag 19 september in de Verzetsheldenbuurt,
plein basisschool de Nieuwe Link.
- Zondag 26 september in de Vogelbuurt,
plein basisschool Teugelaar
- Zondag 3 oktober in de Roofvogelbuurt,
grasveld Landweerstraat Noord
- Zondag 10 oktober in de Weidevogelbuurt,
grasveld Goudplevier
- Zondag 17 oktober eindtentoonstelling in
wijkcentrum Schadewijk
Het mobiele museum staat die zondagmiddagen steeds
van 14.00 tot 17.00 uur op bovenstaande plekken. Door
medewerking van Jumbo Kardinaal de Jongstraat kunnen we
ook alle bezoekers die zich vooraf aanmelden ontvangen met
koffie/thee/fris en wat lekkers erbij. Aanmelden is gratis en
kan door een mail te sturen naar atelieralex@outlook.com.
Inmiddels hebben zich al 54 mensen aangemeld.
Tijdens de eindexpositie op 17 oktober in wijkcentrum
Schadewijk laten kinderen van de 3 basisscholen uit Schadewijk
hun gemaakte schatkisten zien. Tijdens die dag zijn ook alle
foto’s op A3 formaat te zien en die worden verkocht voor
een goed doel. Ook zijn er die dag memoryspellen te koop,
mogelijk gemaakt door de wijkraad, waarbij steeds een oude
foto gekoppeld wordt aan een nieuwe foto die gemaakt is op
dezelfde plek. Tevens vertoont fotograaf Frédèrique Niewöhner
een artistieke combinatie van oude en nieuwe foto’s van Oss.
Als je zelf iets wil laten zien tijdens de eindtentoonstelling
dan is dat zeker mogelijk. Denk aan oude foto’s uit de eigen
collectie of een oud meubelstuk of een fraaie verzameling. Zo
laat bewoner Anton Wintjes een tiental oude radio’s en tv’s
uit zijn unieke collectie zien. Schroom niet en meld je aan via
atelieralex@outlook.com.

De Schadewijker

Als je het museum bezoekt kun je ook meebeslissen welke vier
foto’s of schilderwerken er komen op de toegangswegen van
de Verzetsheldenbuurt, Weidevogelbuurt, Roofvogelbuurt en
Vogelbuurt. Op vier gevels komen die te hangen, zodat je je
meteen thuis voelt in de Schadewijk. Meer informatie nodig,
bel dan Alex van der Heijden; 06-14342781
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Coronastress
eruit boksen!!!!!!

Matties & Meer
Hallo allemaal,

Hallo, Ik ben Aniel Jamal van sportschool Maruti Martial Arts.
Voor iedereen is het momenteel een moeilijke tijd door het
coronavirus.
We zijn genoodzaakt om ons dagelijks leven te veranderen. Het
gaat elke dag over het coronavirus beperkingen, besmettingen en
natuurlijk veel mensen die zich zorgen maken. Onzekerheid speelt
momenteel een grote rol.
Je hoort steeds meer dat mensen het moeilijk hebben deze periode
door drukke thuiswerkers, thuisstudies en onlinelessen. Waardoor je
snel gestrest kan raken, en wat kan leiden tot een burn-out, depressie
en eenzaamheid.
Fysiek contact is op dit moment een stuk lastiger. Toch is het
raadzaam om in de huidige situatie in beweging te blijven door te
sporten. Waarom dan niet al je frustraties eruit boksen en trappen!
Dit wordt natuurlijk gecontroleerd uitgevoerd.
Wil jij ook jouw coronastress eruit slaan?
Meld je dan aan voor een personal of groep Taekwon-do/kickboks/
bokszak training!
Uiteraard zijn de trainingen volgens de RIVM-richtlijnen.
Tijdens de training werk je aan:

Wij zijn vorige jaar Matties & Meer gestart voor jong
volwassenen met weinig sociale contacten die wat hulp
kunnen gebruiken bij het maken van nieuwe contacten en het
onderhouden ervan.
Wij brengen graag gelijkgestemden in de leeftijd van 18 t/m 35
jaar met elkaar in contact voor vriendschap en eventueel wat
meer.
M&M is bedoeld voor mensen zonder labeltje waar weinig
andere activiteiten voor worden georganiseerd, zij die in een
grijs gebied vallen waar verder weinig of geen aandacht voor is.
We hebben inmiddels al een leuk groepje, die binnen de
mogelijkheden van de corona maatregelen, al leuke contacten
met elkaar hebben gelegd. Het zijn tot nu toe veelal jongens/
heren en hoe leuk zou het zijn als er meiden/dames zijn die de
groep nog gezelliger komen maken? De mannen zijn natuurlijk
nog steeds van harte welkom!
Ben jij of ken jij iemand die interesse zou hebben om zich
bij ons aan te sluiten om leuke dingen te gaan doen en je
vriendenclub uit te breiden? Neem dan geheel vrijblijvend
contact met ons op, ons mailadres is: matties&meer@gmail.
com

• Conditie
• Combinaties in Boksen
• Traptechnieken
• Doorzettingsvermogen
• Vergroot je wilskracht
• Versterkt je spierontwikkelingen
• Zelfvertrouwen
• Zelfbeheersing
• Discipline

Je kunt ook alvast een kijkje op onze Facebook pagina.
Graag tot snel!

Per kwartaal kost dit € 53,- voor 2 lessen in de week.
De kosten willen we zo laag mogelijk houden zodat het voor
iedereen betaalbaar is. Graag aanmelden per E-mail of per app:
E-mail: anielmaruti@gmail.com
App/telefoon: 0612740188
Locatie: Leeuwerikstraat 2 5348 XA Oss

Groetjes Riquette, Renalda en Anne-Marie

De Schadewijker
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Ik ben opgeroepen om
mensen te helpen
Door: Eefje Ruijs
Een heel gewone vrouw, althans zo zegt ze het zelf, de
achtentachtigjarige Lina Brouwer, je zou het haar niet geven. Ze is
vrijwilligster in hart en nieren, “ik help mensen met alle liefde.”

vrij. Verder doet Brouwer alles in het huishouden zelf. Van wassen tot
boodschappen doen, en alles daar tussenin. “Er is niemand hier in
huis die het voor mij kan doen.”

Mevrouw Brouwer opent met een grote glimlach haar
appartementsdeur op de vierde verdieping en zegt: “kom erin, doe
alsof je thuis bent, koffie?”. Ze kijkt hier heerlijk weg naar de grote
kerk en de nieuwe huizen op de plek van de oude Bergoss fabriek.
Tot zes jaar terug woonde ze ergens anders in de Schadewijk. “Ik ben
gek op tuinieren en had dan ook een hele grote tuin. Ik heb zelfs 18
jaar de tuin van mijn buurman bijgehouden.” Ze mist haar tuin, maar
is tevreden en wat wil een mens nog meer? “Ik heb heel fijn werk
en mijn rijbewijs is weer verlengd met vijf jaar”, verteld ze trots. “Ik
kwam bij de dokter en die deed zo”, Lina steekt haar duim, al lachend,
hoog de lucht in.

Brouwer kan niet stilzitten. Ze staat ’s morgens om 6 uur op en gaat
om 23 uur, na Hart van Nederland, naar bed. “Als ik niks te doen heb
zit ik te breien. Ik heb nu tien truien en vesten af, en al veel mensen
blij gemaakt met een zelfgemaakte trui. Ik ben nu alleen op zoek naar
een nieuw patroon en dat is een hele uitdaging”, lacht ze. Voor de
coronatijd ging Brouwer ook nog kaarten bij de Hille. Dat mist ze nu.
’s Avonds zit ze dan televisie te kijken of speelt ze een spelletje op de
computer.
Heilsoldaat
Van oudsher is Lina een heilsoldaat. Wanneer je haar vraagt hoe lang
ze al vrijwilligerswerk doet, antwoordt ze: “Al mijn hele leven. Ik heb
bij het Leger des Heils altijd zwaar mannenwerk gedaan, maar altijd
alles met liefde. Ik ben opgeroepen om mensen te helpen, wat moet
je anders.”

Gaatje vrij?
Mevrouw Brouwer heeft een drukke planning: van dinsdag t/m
zaterdag doet ze met en voor mensen boodschappen. Mensen in
de flat weten allemaal dat ze vrijwilligerswerk doet en zeggen dan:
“Ga je weer op stap?” In de winkels wordt Brouwer ook herkent,
de mevrouw met de rode jas. “Ze kennen mijn naam niet, maar dat
geeft niet.” Lina houdt er niet van om in de schijnwerpers te staan en
is dan ook erg bescheiden. “Doe maar gewoon”, zegt ze dan, ietwat
verlegen. Zondag bezoekt ze nog enkele mensen en maandag is ze

De Schadewijker

Hoe trots ze is? Daar hoeft ze niks van te hebben. “Van trots ga je
naast je schoenen lopen. Ik kan het, en als het kan, mag het.” Ze is
vooral blij met het werk dat ze bij mensen uit handen kan nemen.
“Dat ik dit kan en mag doen, is een hele eer, daar ben ik alle dagen
dankbaar voor.”
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Vabebo Jeugdcircus Oss
Door: Marga van de Ven
Jeugdcircus Vabebo uit Oss, opgericht in 1958 door Wim van
der Valk (VA), Wim van Beek (BE) en Eddie van Boekel (BO).
Zij zijn de naamgevers van het circus. Het waren 3
jeugdvrienden en misdienaars bij de Gerardus Majella kerk.
Wim van der Valk was de directeur. De familie Strik (Sjaak en
Nel) van een snackbar aan de Berghemseweg was de grote
gangmaker. Het circus trad op in Oss en ver daarbuiten: o.a.
in België, Duitsland en Frankrijk. Het haalde zelfs de televisie
(1961):

Het circus groeide uit tot een van de grootste jeugdcircussen
van Nederland. Deze foto is gemaakt in 1959 op het terrein
aan de Berghemseweg tussen de pastorie en de meisjesschool.

(Foto collectie Stadsarchief Oss)
Staand v.l.n.r : 1 onbekend, 2 onbekend, Anneke Leijten, Wim
van Ewijk, onbekend, Wim van der Valk, Wim Dousi, onbekend,
Sjaak Strik, onbekend, Rinie Strik, Bert van Uden, Tonnie van
Oorsouw, onbekend, Toon van Hoogstraten, Jan Biermans, ? de
Bie, Will van den Broek, Marion Ceulemans.
Zittend/knielend v.l.n.r : Sjanne van de Veerdonk, Sheila van
Berkel, Rudie Pennings, Ad van Hoogstraten, onbekend.

De meeste leden waren lid van turnvereniging Turnoss.
Ook deden er kinderen mee van de balletschool van Liesbeth
van Berkel. Koorddansen, jongleren met ballen, fietsen,
goochelen, het hoorde er allemaal bij. Ze traden ook op in de
Lievekamp en hebben meegedaan aan de Osse revue:

De Schadewijker
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van den Hoogen. Het was een geweldige groep jongelui die
allemaal goed met elkaar overweg konden, en we hadden
altijd de grootste lol. Het nam hier en daar een weekend in
beslag, maar het hield de jeugd van de straat, en we deden het
allemaal met groot plezier. Het was een aardigheid om te zien
hoe het publiek hiervan genoot, vooral de kinderen natuurlijk
maar ook de bejaarden in de tehuizen waar we optraden.
Prachtige herinneringen van een geweldig leuke tijd.

Aan het woord is Jacqueline Hoeks destijds
spreekstalmeesteres:

Herinnering Franka van Oss: Dit is ongeveer rond 1972
geweest. Ik weet nog dat we een keer moesten oefenen met
de acrobaten en dat Sjaak Strik van de friettent kwam.
Hij had altijd een blauw geruite broek aan. Hij wilde een
salto aan ons voordoen en toen is hij finaal uit zijn broek
gescheurd… En we hebben een keer een week in Wanroij
gestaan met het circus:

Rond 1970 werd mij gevraagd, door Nel Strik Manders,
toendertijd getrouwd met Sjaak Strik, of ik bij het circus wilde
komen als Spreekstalmeesteres. Ik was 15 en moest een
paar keer komen proeflezen, om te kijken of mijn stem goed
over kwam en na de goedkeuring werd mij de tekst op een
briefje overhandigd, en daar stond ik opeens. Een van mijn
eerste optredens was in de Lievekamp in Oss. Ik kan me de
aankondiging nog letterlijk herinneren; ‘Hooggeëerd Publiek,
Namens de directie van Jeugdcircus Vabebo uit Oss heet ik U
van harte welkom. Wij brengen U een zeer gevarieerd circus
programma waaraan vele artiesten deelnemen. Als eerste
treden voor U op Vabebo’s raspaardjes onder leiding van Miss
Diana .... (In Duitsland was dat ‘Meine Damen und Herren,
Das Jugend Zirkus Vabebo aus Oss, heisst Ihr allen ein Herzlich
Wilkommen, wir bringen euch.... en bij een optreden net
buiten Parijs; ‘Mesdames et Messieurs, La cirque jeunesse
Vabebo de Oss vous souhait un bienvenue....’

De kleintjes moesten vroeg naar bed en de jeugd (waaronder
mijn zus Gerrie van Oss) mochten dan in de arena nog een
feestje vieren.
Herinnering Gerrie van Oss: Ik moest een keer uit een kist zien
te ontsnappen waar een geheim slotje op zat. Maar tijdens het
vervoer was dat slotje verbogen waardoor ik niet uit de kist
kon komen.
Herinnering Mari van Orsouw: Ik was ongeveer 14 jaar oud
en deed mee met acrobatiek. In die tijd was Harry Tax de
directeur. Die vroeg op een keer of ik samen met iemand een
pony op wilde halen op de Hescheweg bij de “Koning”.
De pony was om te trainen bij Sjaak Strik. Maar op de
terugweg hebben we samen een hele tijd op de pony gereden.
Toen we terug kwamen was dat beest helemaal uitgeput.
Toen werd er gezegd: “Wat hebben jullie toch met die pony
gedaan”

Als 15 jarige was ik een van de oudere kinderen.Je mocht
niet ouder dan 18 zijn om lid van een ‘jeugd’ circus te zijn,
en gedurende je 18de jaar ging je of weg, of je werd een
van de begeleiders. Later als begeleider was ik voor vele
van de kleintjes een tweede moeder. Doordeweeks werd er
geoefend in ’t Zaaltje’ voor de verschillende nummers zoals
wipplank artiesten (kunst en durf,het toppunt van evenwicht),
jongleren (Marcel van Uden), de komische cascadeurs ( Theo
Hoeks en Willy Lowissen), ‘het orkest’ met o.a. Ellie Verwijst
aan de accordeon en Frank van der Heijden aan de drums,
de raspaardjes (Wies, Gerrie, Willeke, Ingrid, Ineke, Hanny,
Christian, Janny), de sterke man (Peter Ploegmakers), de
fakir (Theo Hoeks) en natuurlijk niet te vergeten De Clowns
met o.a. Gerard vd Linden, Frank van der Heijden en Harold

De Schadewijker

Vabebo is in 1980 opgeheven. Het laatste optreden was in
Weert waar voormalig directeur Van de Valk als priester
werkte. Inmiddels is Wim van der Valk rustend priester te
Antwerpen, Wim van Beek is overleden en Ed van Boekel
woont in Twente.
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Ledenwerfactie
tennisclub Hartog
Tennisclub O.L.T.C. Hartog heeft nog plaats voor nieuwe leden.
Omdat er, ondanks de corona-maatregelen, buiten veilig getennist
kan worden en de zomer in aantocht is wil het bestuur van de
oudste Osse tennisvereniging mensen de kans geven kennis te
maken met de club. Daarom bestaat de mogelijkheid om voor de
maanden juni tot en met augustus een tijdelijk lidmaatschap aan
te gaan. Voor slechts €30,- kan men deze 3 maanden onbeperkt
spelen. De 5 kunstgrasbanen banen van O.L.T.C. Hartog liggen op
een ruim park aan de Aengelbertlaan in een bosrijke omgeving.
Het park is omgeven door aarden wallen en ligt mooi beschut door
de vele bomen en struiken. Inlichtingen en opgave voor dit tijdelijk
lidmaatschap is mogelijk via de website van de club:
www.oltchartog.nl

Bak-actie
Wijkraad Schadewijk hield in april een bak-actie voor kinderen van de basisscholen in de wijk. Kinderen konden met een bakpakket in de
meivakantie thuis aan de slag om een lekkere cake te bakken. Een selectie van ingestuurde foto’s vind je hieronder:

De Schadewijker
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dagen open, maar nu al komen mensen speciaal terug voor
dit broodje. “Ik ben gaan kijken wat populair is in Nederland.
Wat eten mensen graag. En zo ben ik thuis gaan uitproberen.
Gewoon improviseren totdat je het juiste recept hebt”.

Lo-Qanta, nieuw eetcafé
in de Schadewijk

Netwerk
Zoals eerder vermeld heeft de vader van Turhan een groot
Turks netwerk. Hij had vroeger een evenementenbureau
waarmee hij Turkse artiesten naar Nederland haalde en
hiervoor kaarten verkocht. Ook binnen de moskee is hij
een graag geziene gast. Dit bereik zie je al terug op zijn
Facebookpagina waar vooral mensen uit deze gemeenschap
hun reacties plaatsen.

Pas 26 jaar is de kersverse ondernemer Turhan Tok. Samen
met zijn broer en vader runt hij het nieuwe eetcafé/restaurant
Lo-Qanta aan de Leeuwerikstraat. De naam komt van het
Turkse woord Lokanta, wat restaurant betekent. “Ik heb er zelf
een leukere draai aan gegeven door er een streepje tussen te
zetten en de -k- te veranderen in een Q”.
Als zoon van een bekende Turkse ondernemer zit het
ondernemen in zijn bloed. Op zijn 18e liet hij een ijsmachine
uit Turkije overkomen waarmee hij op diverse markten stond
in o.a. Amsterdam en Rotterdam. Ook op festivals was hij te
vinden. Van kinds af aan had Turhan altijd al een droom om
een eigen restaurant te beginnen. Toen dit pand leeg kwam te
staan, hebben ze er binnen het gezin eerst goed over gepraat.
In coronatijd een zaak beginnen is natuurlijk een risico.
“Mensen moeten toch blijven eten, dat zorgde ervoor dat we
de knoop snel door konden hakken”. Na een goed gesprek
met de pandeigenaar is het snel gegaan. Sinds 22 mei zijn de
deuren geopend.

Toekomstplannen
Als we vragen naar zijn toekomstplannen zegt Turhan het
volgende: “Ik hoop dat ik jarenlang hier kan blijven zitten. Ik
wil vooral groeien en mezelf verbeteren. Meerdere recepten
uitproberen en wie weet in de toekomst aan de slag met
vegetarische gerechten. Nederland is tenslotte koploper op
dit gebied. En het zou mooi zijn meerdere filialen te kunnen
openen”.
Ter afsluiting van dit hartelijke interview heb ik genoten van
een broodje Köfte. Een ontzettend lekker broodje gekruid
gehakt. De volgende keer komen we terug voor het broodje
Lo-Qanta.

Specialiteiten
Bij Lo-Qanta kun je terecht voor diverse broodjes, pizza’s,
Turkse Pides en vleesgerechten van de lavagrill. De specialiteit
is broodje Lo-Qanta. Een zelfbedacht broodje waar zij uniek in
zijn. Het is een stokbrood gevuld met vlees naar keuze, friet,
salade en huisgemaakte saus. Deze saus is er in een pittige en
milde variant. Ten tijde van dit interview is de zaak pas vier
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Lo-Qanta is maandag t/m donderdag geopend van
11.00 uur – 23.00 uur, vrijdag en zaterdag tot 00.00 uur
en zondag tot 22.00 uur. Leeuwerikstraat 1. T: 0412-489952
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een gangpad en men vind dat blijkbaar makkelijk om het
daar neer te gooien. Hierdoor ben ik al zes keer in anderhalf
jaar tijd naar de stort geweest. Ik zal vast niet de enige zijn
waarbij dit gebeurt.

Column
Wendy van de Kamp
Zwerfafval
Op dit moment wordt een deel van onze wijk gerenoveerd.
De huizen worden prachtig opgeknapt wat echt een
meerwaarde zal hebben. Hoe fijn zou het zijn dat ook na
deze renovatie onze wijk schoon blijft. Dat betekent geen
zwerfafval door de wijk en geen kapotte spullen langs de
straat waar het niet hoort. Laten we samen zorgen dat de
vernieuwde wijk ook schoon en mooi blijft.
Een schone wijk betekent ook een betere leefbaarheid. Fijner
voor de kinderen om veiliger te spelen en minder fijn voor de
ratten die onze wijk nu teisteren.
Het gebeurt regelmatig dat ik door de straat loop en zie dat
plastic afval al buiten gezet wordt nadat de ophaaldienst
al weg is en dan blijft het vervolgens een week staan. Als
we met z’n alle daar op gaan letten blijft het in onze wijk
vernieuwde wijk ook daadwerkelijk nieuw.
Voor mensen die de stortkosten niet kunnen betalen kunnen
contact opnemen met de gemeente om te kijken of zij iets
kunnen regelen voor je. Er zijn diverse instanties in onze wijk
actief.

Een schone buurt en milieuvriendelijkere omgeving is toch
fijner voor ons zelf en onze opgroeiende kinderen, toch? Dus
lieve mensen, denk na over wat je met je afval doet. Kom je
er niet uit, neem contact op met de wijkraad of gemeente.

Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om andermans rommel
te moeten opruimen. Het is regelmatig voorgekomen dat er
afval naast mijn huis werd gedumpt. Mijn huis grenst aan

Een schone buurt begint tenslotte bij onszelf.
Wendy.

Kinderen die lid zijn van Mikmakkers zijn uiteraard ook welkom mee
te komen helpen!

Prik-acties voor een
schonere buurt

Voor het inleveren van een volle afvalzak krijg je een gratis kop
koffie, aangeboden voor de wijkraad. Zij zorgen voor het materiaal
zodat jij aan de slag kunt. Alleen door de wijkraad aangeboden
afvalzakken mogen worden gebruikt.

Wijkraad Schadewijk is in mei gestart met prik-acties voor een
schonere buurt. Iedere maand gaan zij de wijk in om zwerfafval te
prikken. Zij roepen bewoners op om aan te sluiten zodat we met
elkaar kunnen zorgen voor een schone buurt. Dat zwerfafval een
probleem is, bleek wel tijdens de online thema-avond over afva In
navolging hiervan gaat de wijkraad dus actief de wijk in.
Iedereen die wil kan zich aanmelden om mee op pad te gaan. Dit
mag ook in jouw eigen buurtje. De bedoeling is om straks in elke
buurt in de wijk een aantal bewoners te hebben die elke maand
even een uurtje gaan prikken. Hiermee zorg je er zelf voor dat
jouw buurt/straat schoon blijft. Afval trekt afval aan, dus zodra het
schoon blijft, is de kans ook groter dat er uiteindelijk minder afval
op straat beland.

De Schadewijker

Data
14.00 uur - 15.00 uur
1 mei omgeving Duivenstraat
12 juni omgeving Leeuwerikstraat
10 juli omgeving Landweerstraat Noord
16 oktober jouw straat?
13 november jouw straat?
Aanmelden kan door een mail te sturen naar:
wijkraad@schadewijk-oss.nl
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Een gezonde leefstijl is belangrijk voor je gezondheid. Maar de
omgeving waarin je leeft heeft ook invloed. Hoe gezond woon
jij eigenlijk? Hoe is bijvoorbeeld de kwaliteit van de lucht die je
inademt? Zijn er wegen die geluidsoverlast geven? Is er veel groen
waar je kunt ontspannen? En ventileer je wel voldoende in jouw
huis? Via deze pagina vind je informatie en tips.

In huis
Ventileren
Voldoende schone lucht in huis is belangrijk voor je gezondheid.
Dus zorg dat je voldoende ventileert. Doe je dat niet, dan raakt de
lucht in huis vervuild en kun je klachten krijgen. De lucht wordt
bijvoorbeeld vies door roken, koken, kaarsen branden en het stoken
van de open haard.
Schimmels
Er komt ook altijd veel vocht in je huis. Bijvoorbeeld door koken,
douchen, schoonmaken en wassen. Hierdoor ontstaan schimmels.
Ook die zijn ongezond.
Roken in huis
Veel mensen weten niet hóe schadelijk roken in huis is. De rook
zit vol met giftige stoffen. Ook als de rook weg lijkt, zijn de giftige
stoffen nog in huis. Tot wel vijf uur lang. Die stoffen zetten zich vast
op allerlei spullen, ook op speelgoed.

Gezond schoonmaken
Bacterieen en virussen zijn overal. De meeste zijn onschuldig, maar
je kunt er ook ziek van worden. Door slim schoon te maken kun je
dat voorkomen.
Kijk op de website van het RIVM voor tips en adviezen over hygiëne

Luchtkwaliteit in jouw omgeving
Luchtvervuiling
De luchtkwaliteit in Nederland is nu een stuk beter dan 30 jaar
geleden. Toch ademen we allemaal elke dag nog vervuilde lucht in.
De belangrijkste veroorzakers zijn verkeer, fabrieken, veebedrijven
en open haarden/houtkachels. Van luchtvervuiling kun je ziek
worden. Hoe minder vervuilde lucht je inademt, hoe beter.
Houtrook
Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel
gezellig. Maar houtrook is altijd ongezond, voor jezelf en voor je
buren. Houtrook veroorzaakt luchtvervuiling. En niet zo’n beetje
ook. Van houtrook kunnen je buurtgenoten veel last hebben. Ze
kunnen er ziek van worden.
Scan de QR-code voor meer informatie:

Mijn buurt Oss

idee ingediend en een aantal bewoners hebben dit idee
ondersteund door hartjes te geven op de site.
Noortje Spierings, wijkcoördinator en Rob Zijderveld,
gebiedsbeheerder zijn langs gekomen in de straat om met de
betrokken buurtbewoners te praten over het idee: ”Niet alle
buurtbewoners vonden het meteen een goed idee, enkele
wilden bijvoorbeeld absoluut geen voetbalveldje. We hebben
samen gekeken naar wat buurtbewoners wel een goed idee
vinden. Buurtbewoners maken samen een werkgroepje en
zoeken ze uit welke subsidies kunnen worden aangevraagd
om een mooiere speelplek te kunnen maken.”

Bewoners praten graag mee over wat er in hun straat of
buurt gebeurt. Bijvoorbeeld om de buurt veiliger, groener of
leuker te maken. De laatste tijd gebeurt dat meestal digitaal.
Oss is op 1 maart met ‘Mijn buurt Oss’ gestart. Dat is een
website waar bewoners samen ideeën kunnen uitwisselen en
meedenken wat er nodig is en meedoen.
Een bewoner die een idee heeft voor de straat of buurt, kan
dat op de site plaatsen. Het gaat om ideeën waar bewoners
zelf mee aan de slag willen. Bewoners kunnen de ideeën van
de buren bekijken en erop reageren. De wijkcoördinator kan
helpen om de ideeën op te pakken. Bewoners kunnen ook
informatie opzoeken over de grote werkzaamheden van de
gemeente in een straat.
Voor meer informatie, kijk op: www.mijnbuurtoss.nl
Buurtbewoonster Hanneke bedacht dat de speeltuin aan
de Gripper wel anders zou kunnen, de speeltoestellen zijn
verouderd, kinderen spelen er niet meer. Zij heeft dit als

De Schadewijker
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KIDS & FUN

Raad het plaatje (alleen voor kinderen)
Weet jij wat er op deze foto staat en waar die in de wijk te vinden is? Zo ja, kom dit vertellen
bij de volgende Kids ’n Fun middag in het wijkcentrum. Dan staat er een verrassing voor
jullie klaar.

De Schadewijker

12

Juni 2021
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Winnaar fotopuzzel voorjaarseditie 2021

In de vorige wijkkrant hadden we onderstaande fotopuzzel
geplaatst. Dit bleek het klimtoestel in het park aan de Kuiper
Rietbergstraat te zijn. Uit alle goede inzendingen hebben we
Muhammed als winnaar gekozen. Hij ontving een cadeaubon
van Intertoys.

Mini Moppentrommel
Parkeermeter
Twee honden zien voor het eerst een parkeermeter. Zegt de
ene hond tegen de andere: ‘Nou ja, hier moet je betalen om
te plassen!’
Hoe laat is het?
Johan zegt tegen zijn vriend: ‘Ik kan zonder horloge of klok
zien hoe laat het is.’ ‘Hoe dan?’ vraagt zijn vriend. ‘Nou,’ zegt
Johan, ‘ik pak mijn trompet en ga boven op het balkon een
liedje spelen. Dan komen de bovenburen naar buiten en
zeggen: “Hé mafketel, het is vier uur ’s nachts!”’
Fietsen
Koen heeft een nieuwe fiets gekregen. Zo trots als een pauw
fietst hij op en neer over straat. ‘Kijk eens mama, zonder
voeten!’ Even later: ‘Kijk eens mama, zonder handen.’ Nog
een moment later: ‘Kijk eens mama, zonder tanden!’

De Schadewijker
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Mijn naam is Hubert Verest:

Huber t Verest

Cuijkstraat 6
5402 KZ Uden
tel: 0413-267652
mob: 06-22561280
E-mail: info@hubertverestmuziek.nl
Internet: www.hubertverestmuziek.nl

Mijn naam is Hubert Verest, en ik heb mijn eigen lespraktijk
waarin ik keyboard- en pianolessen geef op 2 locaties: in Uden
en Oss.

MUZIEK

In 1994 en 1995 ben ik afgestudeerd aan het Brabants
Conservatorium in twee hoofdvakken, Elektronisch Orgel
en Keyboards. Daar heb ik mij gespecialiseerd in het
lesgeven op keyboard, synthesizer, piano (lichte muziek) en
muziekproductie op de computer.

Keyboard / Synthesizer / Pianoles - Audio Productie - Cursussen
Naast mijn baan als docent heb ik ook 13 jaar in bij de Udense
Muziekhandel gewerkt als verkoper/adviseur van (toets)
instrumenten en geluidsapparatuur.

Vanaf mijn afstuderen ben ik actief als docent in mijn eigen
lespraktijk en sinds september 2018 verzorg ik de lessen in Oss
in Wijkcentrum Schadewijk waar ik het enorm naar mijn zin
heb. Een mooie locatie met een goede sfeer en vooral met fijne
mensen!

Wandelgroep Schadewijk

Bij mij kunt U terecht voor:
- keyboard/synthesizer/lichte muziek pianoles,
is welkom, jong en oud!
zowel overdagIedereen
als in avonduren
- specifieke cursussen (bv. cursus begeleiden op toetsen
voor singer/songwriters)
Informatie:
-Datum:
advies bij aanschaf van Elke
een maandag
instrument
of randapparatuur:
vanaf 21 juni 2021
keyboards,
synthesizers,
software,
geluidskaarten
Locatie:
Start vanaf Wijkcentrum Schadewijk
- uitleg over de bediening10.00-11.00
van je eigen keyboard/synthesizer
Tijd:

Uiteraard ben ik niet alleen als docent, maar ook als muzikant
actief. Ik heb toetsen gespeeld in diverse bands (het meest
recente project is “Meanwhile..”, een 6 mans formatie met
eigen nummers). Als pianist was ik lange tijd verbonden aan
koor Orféon in Loosbroek en heb ik veel vocalisten begeleid.
In mijn eigen studio houd ik me bezig met allerlei verschillende
projecten, zoals het produceren van orkestbanden en het
opnemen van eigen muziek.

Voor meer informatie: mail, app of bel me.

Wandelgroep
Schadewijk:
info@hubertverestmuziek.nl
Er even tussenuit om met anderen een stuk te gaan wandelen.
06-22561280
Goed voor de gezondheid én gezellig! Ook een mooie gelegenheid
om anderen te ontmoeten en elkaar te stimuleren te bewegen.
Iedereen is welkom, van jong tot oud! Wandelen kan op 1,5-meter
afstand, dus volledig corona-proof!

Wandelgroep Schadewijk

Kom gezellig wandelen als u zin heeft, u bent niet verplicht om
iedere week te komen, maar dat mag natuurlijk wel! Aanmelden is
niet nodig. Bij continue regenbuien gaat de wandelgroep niet door.

Iedereen is welkom, jong en oud!

Informatie:
Datum:
Locatie:
Tijd:

De Wandelgroep wordt georganiseerd door:
Danielle Pashouwers 06-30108230
(in samenwerking met
Floor Jilesen Ons Welzijn 06-14342406)

Elke maandag vanaf 21 juni 2021
Start vanaf Wijkcentrum Schadewijk
10.00-11.00

Wandelgroep Schadewijk:
Er even tussenuit om met anderen een stuk te gaan wandelen.
Goed voor de gezondheid én gezellig! Ook een mooie gelegenheid
om anderen te ontmoeten en elkaar te stimuleren te bewegen.
Iedereen is welkom, van jong tot oud! Wandelen kan op 1,5-meter
afstand, dus volledig corona-proof!
Kom gezellig wandelen als u zin heeft, u bent niet verplicht om
iedere week te komen, maar dat mag natuurlijk wel! Aanmelden is
niet nodig. Bij continue regenbuien gaat de wandelgroep niet door.
De Wandelgroep wordt georganiseerd door:
Danielle Pashouwers 06-30108230
(in samenwerking met
Floor Jilesen Ons Welzijn 06-14342406)

De Schadewijker
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Hiermee kun je meteen planten kopen. In het tuincentrum
vind je op het klimaatplein tips voor planten die bijdragen
aan de biodiversiteit en nog veel meer informatie. Laat je
inspireren!

Doe mee aan het
NK Tegelwippen

Groene derby tegen Den Bosch
Den Bosch en Oss doen mee aan het NK tegelwippen. We
strijden direct tegen elkaar.

Tot 30 september 2021 speelt heel Nederland het Nationaal
Kampioenschap (NK) Tegelwippen. Iedereen kan meedoen
door tegels te vervangen voor groen in zijn eigen (gevel)tuin.
Bedrijven en scholen iedereen mag mee doen. Doe jij ook
mee?

Meer informatie
Voor vragen neem contact op met Anita Smit, via tel. 140412
of mail naar praktischallesgroen@oss.nl

Waarom tegels wippen?
Tegels eruit, groen erin: het heeft veel voordelen. Groen
werkt verkoelend, terwijl tegels juist je tuin opwarmen.
Dat is wel zo fijn als we meer warme zomers en hittegolven
krijgen door de klimaatverandering. Ook trekt groen meer
vlinders en bijen aan, waardoor deze insecten beter in de
stad kunnen overleven. Het regenwater kan beter weglopen
in een groene omgeving. Dit is belangrijk in een tijd waarin
stortbuien steeds vaker voorkomen.

Geveltuinen
Geveltuinen zorgen voor meer groen in de straten. Hiermee
fleurt de buurt nog meer op. Het groen zorgt voor meer
frisse lucht. Plus, het is erg belangrijk voor de insecten en
andere kleine beestjes. Ook kan hierdoor een deel van het
regenwater rechtstreeks de grond in. Daarom willen de
gemeente Oss en woningcorporaties BrabantWonen en
Mooiland dit jaar 100 nieuwe geveltuinen aanleggen in de
gemeente Oss.

Meedoen?
Geef je tegels op bij de Tegelteller op de website van NK
tegelwippen. Scan hiervoor de QR-code. Geef het aantal
tegels dat je gewipt hebt plus twee foto’s. Een foto ‘voor’ en
een foto ‘na’ het tegelwippen. Jouw tegels worden opgeteld
bij de tegelstand van de gemeente Oss.
Stuur ook een mail naar praktischallesgroen@oss.nl. Geef
hierin aan je naam, adres en hoeveel tegels van welk formaat
je weghaalt. De eerste 50 aanmeldingen belonen we met een
waardebon van € 15,- van tuincentrum Coppelmans in Oss.

we een feestje en samen werken we aan de toekomst van de wijk.
Een mooie combinatie toch? En heb jij alleen zin in een feestje, ook
dan ben je van harte welkom.

Vijver Fever
Zondagmiddag 12 september organiseren we een feestje voor de
hele wijk in het waterlaatpark aan de vijversingel. Op en rond het
Cruijffcourt zal de temperatuur flink op gaan lopen.
We durven het weer aan, we denken dat het kan. We zijn er met z’n
allen aan toe. Een feestje waar we elkaar weer kunnen ontmoeten
en begroeten. Wij zorgen voor gezellige muziek, attracties en
demonstraties. Het wijkcentrum zorgt voor een gezellig terras
en bijna alle organisaties die in de wijk werkzaam zijn zullen zich
presenteren. Niet achter een kraampje maar met leuke activiteiten
voor jong en oud die jou uitnodigen om mee te doen.
De wijkstichting en de wijkraad vormen samen met de gemeente
de organisatie. Onder de naam “werkplaats schadewijk” hebben
tientallen organisaties zich verzameld en samen werken zij aan de
toekomst van de wijk. Zij willen dat niet alleen doen. Wij zijn op
zoek naar jullie ideeën, plannen en commentaren. Samen bouwen

De Schadewijker

Houd de (sociale) media in de gaten. De komende tijd zullen we
steeds meer onderdelen van het programma publiceren.
Schrijf het dus vast in je agenda, zondagmiddag 12 september,
vijver fever. Een feestje voor de hele wijk, we zijn er aan toe!
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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.
Verhalen uit de wijk
Heb jij iets bijzonders meegemaakt in je wijk, wil je iets onder de
aandacht brengen of ken je iemand die een bijzondere hobby heeft?
Laat het ons weten. Wij zijn nieuwsgierig!
Mailen kan naar communicatie@schadewijk-oss.nl

Wie zoeken wij nog meer?
• Leden in de redactieraad + schrijvers
• Mensen die graag fotograferen
• Mensen die goed zijn met social media
Voor meer info of aanmelden kun je contact opnemen via:
communicatie@schadewijk-oss.nl
De sluitingsdatum voor nieuwe artikelen voor de volgende editie
is 23 augustus 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.

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.

Advertenties

communicatie@schadewijk-oss.nl

Redactionele richtlijnen:

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

Redactie
Marianne Meijer, Max Westerveld, Thijs Verhoeven,
Jeremy van Leeuwen, Rob van Erp, Marga van de Ven

Contact

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

De Schadewijker
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