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Aan de bewoners van dit pand

•	 Prijsuitreiking 50 jaar 
Ruwaard

•	 Communiceren met 
de wijk

•	 Wijkbus: route en 
chauffeurs

•	 Honden uitlaatbeleid 
•	 Vraag en aanbod
•	 Rommel in de wijk
•	 Alzheimercafé

Onder andere 
in deze editie

Nieuw jaar 
nieuwe uitdagingen
 
Een nieuw jaar ligt voor ons, vol uitdagingen en 
hoopvolle ontwikkelingen. Laten we een voorbeeld 
nemen aan bovenstaande nieuwe bewoners van de 
kinderboerderij. Onbevangen dartelen zij rond, zich 
van geen kwaad of schuld bewust. Mooi wanneer we 
in de wijk zo ook samen met elkaar om kunnen gaan. 
Daar gaan we mee aan de slag.

Vanuit dat idee moeten we ook de dreigende 
vervuiling tegengaan, niet wijzen naar elkaar, maar 
zoeken naar een oplossing. In deze Rucreant reiken 
we u ook extra “gereedschap” om de communicatie 
naar elkaar te verbeteren. Dat is waarschijnlijk de 
grootste uitdaging: “communicatie”, oftewel “hoe 
verstaan wij elkaar”.

Veel leesplezier

Nieuwe bewoners Lars en Leo voor het eerst op de schapenwei bij 
NME-Centrum en kinderboerderij De Elzenhoek. Foto: Helene Smits

Waar kan jij ons helpen
 
“Samen maken we de wijk”, al vijftig jaar. Je 
hebt altijd voortrekkers en volgers, de een 
kan niet zonder de ander. Met een groeiende 
groep actieve wijkbewoners wordt veel tot 
stand gebracht. Vanuit het idee “vele handen 
maken licht werk” doen wij een beroep op u. 
 
Lijkt het jou wat om:
•	 Het Rucrea-bestuur te versterken;
•	 Correspondent te zijn voor jou eigen buurt;
•	 De redactie te versterken;
•	 De Rucreant mee te verspreiden;
•	 Mee te helpen met activiteiten voor 

kinderen. 

Neem vrijblijvend eens contact op via 
secretariaatrucrea@gmail.com
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Het blad “de Rucreant” is al jaren een 
vertrouwd gezicht in de wijk. Deze papieren 
uitgave voorziet in een behoefte, gezien de 
reacties uit de wijk. 
Toch bereiken wij, vanuit Rucrea en vanuit 
de redactie, hiermee niet iedereen. We 
zijn daarom op zoek gegaan naar meer 
contactmogelijkheden. Maar, wat wij ook 
bedenken, alles moet ingevuld en mede 
gedragen worden door actieve wijkbewoners. 
Zonder deze actieve mensen gebeurt er niets. 
Vanuit Rucrea en vanuit de redactie dragen we 
de instrumenten aan, jij moet hiervan gebruik 
willen maken. Twee-richting-verkeer dus. 

De Rucreant
Ons maandblad verschijnt tien keer per jaar. 
Het wordt gevuld met bijdragen uit en over de 
wijk. Voor een groot deel worden deze geleverd 
door groepen en samenwerkingspartners, 
voor een deel ook door ons bijeengezocht via 
diverse media. En soms stapt de redactie zelf 
op zaken af om e.e.a. vast te leggen in foto’s of 
een interview. Alle bijdragen worden door de 
redactie verwerkt tot een leesbaar blad. Er zit 
twee weken tussen de sluiting van de kopij en 
het verschijnen, actueler kunnen we helaas niet 
zijn. En de adverteerders, die maken de uitgave 
mede mogelijk!

Communiceren
met de wijk

Facebookpagina Rucreant
www.facebook.com/rucreant
Sinds half 2015 draait de Facebook-pagina 
van de  Rucreant. Via deze pagina publiceren 
we als redactie de actuele nieuwsberichten 
uit en over de wijk. We bereiken hiermee de 
mensen sneller. En we bereiken hiermee naar 
verwachting  ook mensen die wij niet bereiken 
met de Rucreant. Door het overnemen van 
berichten, het doorplaatsen en het “liken” 
ontstaat een actieve gemeenschap. Het zou mooi 
zijn wanneer actieve buurtbewoners, maar vooral 
ook buurtgroepen, aanhaken op deze pagina. 
We denken als Rucrea en als redactie dat een 
actief online platform bijdraagt aan een betere 
communicatie binnen de wijk.

Website Rucrea
www.rucrea.nl
De afgelopen weken is gewerkt aan een nieuwe 
opzet van de Rucrea-website. Toegankelijker, 
een frisser uiterlijk, toegerust om de centrale 
rol in de digitale communicatie in te nemen. 
Daar vind je de basisinformatie over en uit de 
wijk, het nieuws komt ook via Facebook en de 
Rucreant hier binnen. Maar ook is hier aandacht 
voor actuele thema’s en wijk-activiteiten. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan “50 jaar Ruwaard” en 
“Midzomerfestijn”. Naast Rucrea heeft ook de 
wijkraad Ruwaard hier een extra “voordeur” voor 
informatie naar en van de wijk.

Met bovenstaande drie-eenheid hopen wij de 
wijk beter te informeren. Maar ook hopen wij dat 
jij je uitgenodigd voelt om mee te doen in deze 
communicatie.

Oproep
Om e.e.a. verder te ontwikkelen zijn we op zoek 
naar wijkbewoners die als “correspondent” actief 
achter het nieuws in wijk of buurt aan willen gaan: 
signaleren van nieuwtjes, het doen van een 
interview, het maken van foto’s. 

Iets voor jou? 
Laat het ons weten via:
rucreant@gmail.com
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Kinderdisco JWR de Deel
Zaterdag 20 februari is er weer een 
leuke disco-avond in boerderij de Deel,                               
aan de Treubstraat in Oss. De avond begint om 
19:00 uur en eindigt om 22:00 uur. De disco is 
voor alle kinderen van groep 3 t/m groep 8.
De toegang is gratis. We verkopen snoep, chips, 
limonade fris en snacks voor kleine prijsjes. 
Uiteraard draait onze DJ hele coole muziek, maar 
we doen ook leuke spellen zoals stoelendans 
en stopdans. Er zijn 2 playstations, een Wii, 
een tafelvoetbal spel, sjoelbak en diverse 
gezelschapsspellen waar alle kinderen gebruik 
van mogen maken. We maken er weer een 
gezellige avond van, kom dus gezellig langs. 
Als je voor het eerst bent, dan laten we je alles 
even zien. We zien graag dat papa of mama je ‘s 
avonds weer op komt halen. 
Tot 20 februari in de Deel. 
Anita, Harold, Ramona, Geert, Rob, Nicole, 
Tamara, Kim, Marleen en Lisette.
 
Schilderworkshop Stichting Chaja
Stichting Chaja biedt mensen  in de regio Oss, 
die te maken hebben (gehad) met kanker, 
een laagdrempelige mogelijkheid tot creatieve 
verwerking. Op zondagmorgen 31 januari van 
9.30 uur tot 12.30 uur verzorgt zij een gratis 
schilderworkshop. Voor meer informatie: 
www.stichtingchaja.nl, stichtingchaja@live.nl 
of 06-39507185 

Liederentafel
Op donderdag 18 februari wordt weer de 
maandelijkse liederentafel gehouden. Onder 
begeleiding van het Iemhof Combo en de beide 
zangeressen zingen we samen met u een 
selectie van oude en nieuwe liedjes. Iedereen 
die in een gezellige sfeer samen met anderen wil 
zingen is vanaf 19:30 uur weer van harte welkom 
in D’n Iemhof, Sterrebos 35 in Oss.

Zwembad van der Heijden: eerste plaats. 
Op de website www.zwemles-vergelijken.nl 
kunnen bezoekers een klantcijfer geven aan een 
zwemlesaanbieder. De klanten van Zwembad 
van der Heijden gaven een gemiddeld cijfer 
van 7,6! Dat betekent de eerste plaats in Noord 
Brabant! Zwembad manager Ingemar van der 
Heijden is terecht trots op deze klantwaardering.

In het kort

SV Ruwaard en Keepersacademie 
Allesvoorkeepers.nl verlengen hun 
samenwerking in 2016
In februari begint Keepersacademie 
Allesvoorkeepers.nl weer met hun speciale 
jeugdkeeperstraining op ons sportcomplex. 
Ook jij kunt daarbij zijn. Het gaat om tien 
professionele trainingen op zondagochtend van 
trainers met ervaring op het hoogste niveau.
Zeg het voort! Jeugdkeepers in Oss en omgeving 
(en daarbuiten) zijn van harte welkom.
Meer info: info@allesvoorkeepers.nl.

Drie keer goud voor Van Buel Sports
Onlangs vond in Eindhoven voor de 40e keer het 
Dutch open Espoir toernooi plaats, met ruim 
1900 deelnemers uit 22 landen. 
Ziggy Horsten pakte het goud bij de heren onder 
18 jaar tot 73 kilogram. 
Martin Kip was de sterkste bij de heren onder 
21 jaar in de categorie +100.
Laurens Wilms sloot het topweekend af door de 
eerste plaats te bemachtigen bij de heren onder 
15 jaar tot 42 kilogram.
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Sinds ruim een jaar rijdt de wijkbus door Oss, 
bestuurd door vrijwilligers uit de wijk. Vanaf 
december jl. is de route aangepast.  
De bus stopt in de wijken Ruwaard, Oss Zuid, 
Oss Centrum en Ussen bij een aantal voor de 
passagiers belangrijke punten. Het deel van de 
route door de Ruwaard vindt u in het kaartje.  
 
De bus wordt niet gerekend tot het openbaar 
vervoer, daarom kunnen passagiers alleen mee 
als zij lid worden (eenmalig € 5,00), en daarnaast 
€ 1,20 per rit betalen. Meer info bij de chauffeur 
van de bus. De hele route wordt elk uur gereden. 

U kunt alle informatie hierover ook vinden op:  
https://www.oss.nl/gemeente/inwoners/openbaar-
vervoer/wijkbus.htm

In de titel van dit artikel leest u ook “door u”. Lijkt 
het u leuk om ook regelmatig de bus te besturen? 
In bijgaande advertentie leest u alles hierover. 
Laten we samen een succes maken voor deze, in 
onze ogen, noodzakelijke voorziening.

Bent u de chauffeur
voor de Osse wijkbus? 

Bent u:
• In het bezit van rijbewijs B
• Bekend in Oss
• Een voorbeeld in het verkeer
• Communicatief en sociaal vaardig
• Zelfstandig en verantwoordelijk

Dan zijn wij op zoek naar u! 

Voor meer informatie
Neem contact op met Marscha van de Poppel 
E-mail: wijkbus@oss.nl
www.oss.nl/wijkbus

Word vrijwilliger!Wijkbus

Lievekamp

Tollenstraat
Da Costastraat

Heihoeksingel

Heihoek

Schaepmanlaan

Sterrebos

Vivaldistraat
Wagenaarsstraat

Van Anrooijstraat

Sibeliuspark

Bern
hoven

Oude M
olen

str
aa

t

Molenstraat

Station

Kortf
oorts

tra
at

Hu
ize

 K
at

w
ijk

Kromstra
at

Vlasstraat

Opaalweg

Looveltlaan

Biezenkamp

Schalkskampweg

Zaltbommelseweg
De Wellen

Eikenboomgaard

Anton Jurgenshuis

Hille

Joost van den 

VondellaanKempenaerstraat

Raadhuislaan

Bilderdijk

Bern
hoven

Walstraat



Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de 
WIJKRAAD RUWAARD

De Rucreant Nummer: 05  Jaargang: 48   Datum: 23 januari 2016 Pagina:  05

Gemeentenieuws
Afvalkalender
Vanaf 2016 ontvangt u geen papieren 
afvalkalender meer. U kunt de kalender digitaal 
raadplegen en/of zelf printen. Dat kan via de 
gratis app AfvalWijzer of www.oss.nl/afval. Hulp 
nodig? Bel dan de gemeente via 14 04 12. Heeft 
u geen computer, smartphone of tablet? Dan 
kunt u bij de gemeente telefonisch een papieren 
kalender aanvragen via 14 04 12.

Nieuwe hondenuitlaatregels
De regels voor het uitlaten van honden zijn 
aangepast. Vanaf 1 januari 2016 zijn er geen 
hondenuitlaatplaatsen meer maar wel (nieuwe) 
losloopterreinen. Heeft u een hond? Dan moet 
u overal in de openbare ruimte de hondenpoep 
opruimen, behalve op de hondenlosloopterreinen 
en buiten de bebouwde kom. Ook bent u tijdens 
het uitlaten van uw hond verplicht om een 
opruimmiddel bij u te hebben. Om u hierbij te 
helpen deelt de gemeente Oss tijdelijk gratis 
hondenpoepzakjes uit. Deze kunt u ophalen  
bij de Ir. Diddewerf, Singel 40-45 en bij het 
gemeentehuis in Oss. U mag ook een schepje of 
ander opruimmiddel gebruiken. Om aan te tonen 
dat u de poep van uw hond opruimt, moet u altijd 
een opruimmiddel zoals een zakje of schepje bij 
u hebben. Heeft u geen opruimmiddel bij u? 
Dan riskeert u een boete. 

In de losloopterreinen mogen honden loslopen. 
Op alle andere openbare plekken in onze 
gemeente moet uw hond zijn aangelijnd. Ook 
in het buitengebied. In sommige delen van de 
gemeente Oss mogen helemaal geen honden 
komen. Dit zijn bijvoorbeeld speelplekken, 
begraafplaatsen en sommige natuurgebieden. 
Binnen de bebouwde kom zijn deze gebieden 
aangegeven door een rood bordje met opschrift 
‘verboden voor honden’. De kaarten met 
losloopterreinen kunt u vinden op 
www.oss.nl/honduitlaten.

Buurtbus tussen Maren-Kessel en Oss
Sinds 14 december 2015 rijdt weer de Buurtbus 
262 Maasdorpen van Arriva tussen Maren-Kessel 
en Oss. 
Meer informatie op: www.oss.nl/openbaarvervoer.

Nieuwe subsidieregeling voor duurzame 
energie
Burgers en ondernemers die zelf in huis of in 
het bedrijf duurzame energie willen opwekken 
kunnen vanaf 2016 subsidie aanvragen voor 
zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels.  
Kijk voor informatie op:
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws.

Lever gebruikt (frituur)vet apart in
Van gebruikt frituurvet en restjes bakolie kan 
biobrandstof worden gemaakt. Gooi het daarom 
niet in de afvalbak, maar lever het apart in bij 
een inzamelpunt bij u in de buurt. zoals bij de 
Milieuwerf, supermarkten en sportclubs. Tik op 
www.vetrecyclehet.nl uw postcode in en vind 
snel het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Voor meer informatie over al deze gemeentelijke 
informatie kunt u contact opnemen met de 
gemeente Oss:  
E-mail: digitaalloket@oss.nl 
Telefoon:14 0412 of 0412 629 911
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Wij wensen iedereen een creatief 2016.
Hierbij nodigen we alle creatieve mensen uit de 
wijk uit om een kijkje te komen nemen bij Rucrea 
Creatief. We zijn iedere woensdagochtend van 
9.30 uur tot 12.00 uur te vinden in de biljartzaal 
van “d’n Iemhof”. Deelname is gratis, materiaal 
en	koffie	betaalt	u	zelf.	

Rucrea Creatief 
Het Alzheimer Café is bedoeld voor patiënten, 
hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, 
hulpverleners en andere belangstellenden. 
Aanmelding is niet nodig en de toegang is 
gratis. 

Maandag 15 februari
Wat kan men nog regelen bij een dreigende 
dementie? 
Mr. Barbara van Kampen, notaris.
Over levenstestament, de volmacht, 
mentorschap, bewindvoering en onder curatele.

Maandag 14 maart
DemenTalent.
Vrijwilligers DemenTalent en Gemma Mombarg &                
Eef Rubbens, projectleiders.
DemenTalent biedt mensen met dementie de 
mogelijkheid om als vrijwilliger actief te zijn. 

Maandag 11 april
Verlies bij leven.
Cathrien Meuwissen, geestelijk verzorger.
Kun je als partner en familielid het verlies van je 
naaste verwerken, ook als hij of zij er nog wel is? 
Hierbij staan we deze avond stil.

Maandag 9 mei
Dilemma’s bij dementie.
In	twee	korte	films	vertellen	mantelzorgers	
hierover.

Plaats en tijd:
Ontmoetingscentrum ‘de Binnenstad’, 
St. Barbaraplein 6, 5341 LK Oss
Tel. (0412) 638897. De zaal is open vanaf 19.00 
uur. Het programma begint om 19.30 uur en 
eindigt rond 21.30 uur. 
Het is na 18.00 uur vrij parkeren in de omgeving 
De	toegang	en	een	kop	koffie	zijn	gratis.

Voor meer informatie:
Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door 
de Alzheimerafdeling Oss-Uden-Veghel en ONS 
Welzijn (voorheen RIGOM) i.s.m. BrabantZorg, 
Samen In Zorg en Interzorg Thuiszorg. 
Eef Rubbens
tel. (0412) 65 32 33 E-mail: erubbens@rigom.nl

Alzheimer Café
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Gastvrouw/-heer 
gezocht
In het eerste kwartaal van 2016 opent 
gezondheidscentrum Plein Zwanenberg zijn 
deuren. Plein Zwanenberg zoekt vrijwilligers 
voor de functie van gastheer / gastvrouw. 
 
We zoeken iemand: 
•	 die goed kan samenwerken;
•	 met een verzorgd uiterlijk;
•	 die stevig in de schoenen staat. 

De werktijden worden afgestemd op de 
mogelijkheden en op jouw wensen.

Binnen Plein Zwanenberg biedt een aantal 
organisaties ieder hun eigen vorm van zorg en 
welzijn. Ook organiseert het gezondheidscentrum 
activiteiten die helpen lichamelijk en geestelijk 
gezond te blijven of te worden. 

Geïnteresseerd?
Neemt u dan contact op met Sonja Haven 
0412 - 66 80 00 
sonja.haven@brabantzorg.eu 
Een brief kunt u sturen naar BrabantZorg, 
Sterrebos 62, 5344 AR Oss.

Sterrenschool 
Poolster
Op donderdag 28 januari 2016, van 19.30 
tot 21.30 uur is er weer een info-avond voor 
ouders, verzorgers en wijkbewoners in de aula 
van Sterrenschool Poolster. 

Henk en Ingrid de Visser van “Fides” geven dan 
informatie en tips om het zelfvertrouwen en de 
weerbaarheid van uw kind te verbeteren. 
Het is voor kinderen, ouders en leerkrachten 
fijn	als	kinderen	zich	goed	kunnen	ontwikkelen,	
overweg kunnen met emoties en zich gelukkig 
voelen. Ook is het belangrijk dat kinderen hun 
talenten kunnen ontplooien en hun minder sterke 
kanten accepteren. Nog te vaak lukt dit echter 
niet. 

Er zijn uiteraard ook leerkrachten aanwezig waar 
u kennis mee kunt maken Wij vertellen u graag 
wat	meer	over	onze	fijne	school.	De	avond	is	
bedoeld voor volwassenen.

Aanmelden
Om verzekerd te zijn van een plekje, kunt u zich 
aanmelden. Doet u dat alstublieft zo spoedig 
mogelijk per mail: 
SterrenschoolMR@gmail.com. 
Vermeld a.u.b. uw naam, achternaam en aantal 
deelnemers. U krijgt van ons per mail een 
bevestiging of er plek is.  

Op de avond zelf kunt u zich bij binnenkomst 
melden bij één van onze leerkrachten en/of leden 
van de MR die bij de ingang staan.
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Energie besparen is goed voor ons milieu en 
voor onze portemonnee. Voor de toekomst 
van onze planeet, en dus voor onze kinderen. 
Toch komt het er in veel huishoudens niet 
van. Te druk, gedoe, geen idee wat een 
investering oplevert. In navolging van twee 
andere Osse buurten, gaan inwoners van het 
Schrijverskwartier samenwerken met Buurkracht, 
een initiatief van Enexis Holding N.V. Het doel: 
bewust omgaan met energie en samen zorgen 
dat we minder verbruiken. 

Gertruud Verbruggen, Anne-Marie de Man, 
Len Krijgsman en Hans Zwart, vormen samen 
het buurtteam van het Schrijverskwartier. De 
hofjes in de Potgietersstraat, Da Costastraat en 
Tollensstraat stammen uit het begin van de jaren 
zeventig. In die tijd was er in de bouw nog maar 
weinig aandacht voor isolatie. Alleen al daarmee 
valt in veel woningen waarschijnlijk veel energie 
te besparen. Maar ook wie geen geld op de 
plank heeft liggen voor grote maatregelen, kan 
het	eigen	energieverbruik	flink	beperken.

Het buurtteam trekt de kar, Buurkracht 
ondersteunt. Bijvoorbeeld door de 
besparingsmogelijkheden in de buurt te 
onderzoeken en het buurtteam te helpen bij het 
opvragen en beoordelen van offertes. Bovendien 
krijgt de buurt een eigen internetpagina. 

Gertruud: “Je kunt je nu al aanmelden op 
www.buurkracht.nl/schrijverskwartier en 
zien welke maatregelen voor jou persoonlijk 
interessant kunnen zijn. We beslissen samen 
welke maatregelen we aanpakken en als inwoner 
bepaal je zelf of en aan welke maatregel je wilt 
meedoen. Je bent nergens toe verplicht.” 

Het buurtteam organiseert op 25 januari a.s. een 
bijeenkomst waarin ze meer over haar plannen 
gaat vertellen. Deze bijeenkomst begint om  
20.00 uur in accommodatie “t Woud”. 
Belangstellenden zijn hierbij van harte 
uitgenodigd.
Voor meer informatie: neem contact op met het 
buurtteam via schrijverskwartier2015@gmail.com.

Schrijverskwartier 
energiebesparing
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Apotheek Hofsteede
Misschien hebt u het al gemerkt, apotheek 
Hofsteede is druk bezig om de wachttijden in  
de apotheek zo kort mogelijk te maken. Na de 
“Herhaalservice” maken zij binnenkort een start met 
“Track & Trace”.

Herhaalservice
De herhaalservice blijkt zeer succesvol en 
heeft de wachttijd duidelijk verminderd. 
Hiermee wordt gezorgd dat de chronische
 medicatie, ruim voordat de medicijnen 
thuis op zijn, voor 90 dagen klaarstaat.  
Wilt u hieraan deelnemen vraag dan in de 
apotheek om verdere informatie.

Track & Trace
Binnenkort wordt het Track & Trace systeem in 
gebruik genomen. Hierbij ontvangt de cliënt een 
email als zijn of haar medicijnen klaar staan om 
opgehaald te worden.  Zo wordt voorkomen dat 
mensen voor niets naar de apotheek komen. 

In deze email  wordt een code vermeld die 
gekoppeld is aan het recept. Bij binnenkomst in 
de apotheek tikt de cliënt deze code in op het 
nummerapparaat . De  assistente krijgt een seintje 
dat  de cliënt binnen is om de bestelling op te 
halen. Op deze manier wordt men nog sneller 
geholpen. De volgende stap is dat mensen ook 
geïnformeerd kunnen worden via  WhatsApp en 
SMS.

Als u van deze service gebruik wilt maken 
dan hebben wij uw emailadres en mobiele 
telefoonnummer nodig. Deze worden bij 
ons geregistreerd en gekoppeld aan uw 
medicijndossier. In de apotheek ligt hiervoor 
een inschrijfformulier. 
U vindt dit formulier ook op onze site: 

 www.apotheekhofsteede.nl. Of u kunt een mail 
sturen naar: info@apotheekhofsteede.nl. 

Apotheek Hofsteede bv
Sterrebos 44, 5344 AM Oss

tel. 0412 622611 
info@apotheekhofsteede.nl 
www.apotheekhofsteede.nl
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De winnaars van de bigshopper actie van 
vorige maand bijna allemaal gevonden
De eerste prijs is gewonnen door Annie 
Leerendvelt-v.d. Boogaard zei kreeg de prijs 
uit de handen van Rinus de Jong.  
 
Mevrouw Eefje de Jong ontvangt, namens 
haar dochter Josephina McDonald, de 3e prijs 
uit handen van de heer Johan-Paul Kemps, 
manager van AH-Sterrebos.

De winnares van de 2e prijs van de 3e 
trekking, mevrouw Derya Acar ontving een 
waardebon uit handen van Nicole Cardinaels, 
nms winkeliersvereniging “De Ruwert”.

De volgnde prijswinnaars van de 4de trekking 
zijn helaas nog niet gevonden. Bij deze nog 
een oproep voor de 2de en 4de prijswinnaars 
van de vorige editie of jullie je alsnog willen 
melden.  

 
Op de foto vlnr de heer Rinus de Jong, bestuurslid Rucra, de 

heer Johan-Paul Kemps, manager AH-Sterrebos, mevrouw 

Annie Leerendvelt-v.d.Boogaard uit de Ruwaard, Frank van 

Willes van “Frank’s Dierenshop”, Nicole Cardinaels nms 

winkeliersvereniging “de Ruwert” , Derya Arcer (iets verscholen) 

uit de Ruwaard en mevrouw Eefje de Jong, nms haar dochter 

Josephina McDonald uit Halls Gap / Australië.

Winnaars 
vorige 
maand

De eerste vergaderingen voor het 
Midzomerfestijn 2016 zijn inmiddels achter 
de rug en de werkgroep is alweer druk bezig 
om er voor u een spetterend festijn van te 
maken. 

Het Midzomerfestijn 2016 wordt gehouden 
op 4 en 5 juni. Noteer deze datums vast in 
uw agenda want het belooft nóg mooier te 
worden dan de voorgaande jaren. Enkele 
vaste elementen, zoals de kindermiddag, het 
Preuvenement, de brunch en de hobby- en 
promotiemarkt zullen ook nu niet ontbreken. 

Maar omdat onze mooie wijk de Ruwaard 
50 jaar bestaat, maken we er tijdens dit 
midzomerfestijn een extra bijzonder feestje van. 
Wat we allemaal gaan doen rond dit jubileum 
houden we nog even geheim. Maar in de 
volgende Rucreant zullen we vast een tipje van 
de sluier oplichten. Houd dus de 
februari-uitgave goed in de gaten! 

We hebben ook een facebookpagina 
Midzomerfestijn Ruwaard 2016 waarop
we regelmatig laten weten wat er allemaal 
op het programma komt te staan. 

Tot ziens op het Midzomerfestijn
op 4 en 5 juni 2016.

Midzomerfestijn
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De Ruwaard bestaat 50 jaar. Een heel jaar 
lang besteden wij hier aandacht aan. We zijn 
immers trots op onze wijk! Koop een tas en 
doe daarmee je dagelijkse boodschappen.
De tas kost €2,00. Met deze tas maakt 
iedereen kans op een prijs.

Hoe werkt het
Op willekeurige tijden (van augustus 2015 
- mei 2016, op verschillende dagen en 
tijdstippen) worden winkelende mensen met 
een “50 jaar Ruwaard” tas anoniem op de foto 
gezet. Maandelijks worden er minimaal tien 
foto’s gemaakt. Iemand trekt hieruit, namens 
het Rucrea-bestuur, “blind” minimaal drie 
prijswinnaars per maand. De eerste prijs is een 
ballonvaart, de tweede prijs een waardebon 
van € 40,- beschikbaar gesteld door de 
winkeliersvereniging “de Ruwert”, de derde 
prijs is een waardebon van € 20,- beschikbaar 
gesteld door Albert Heijn. Gedurende de hele 
periode geldt: maximaal één prijs per persoon.
Tijdens het Midzomerfestijn 2016, worden de 
actie en het feestjaar afgesloten. Dan vindt ook 
de ballonvaart plaats.

De 1e prijs is gewonnen door:

Bigshopper actie
De 2e prijs is 
gewonnen door:

De 3e prijs 
gewonnen door: 

 
Bewoners die zichzelf herkennen op een 
van de foto’s kunnen zich melden bij Rucrea 
om hun prijs in ontvangst te nemen. Melden 
uiterlijk 1 februari, i.v.m. publicatie in het 
februari-nummer.  

Vragen: ruwaard50jaar@gmail.com
 
De 5e trekking werd 
verricht door Frank van 
“Frank’s Dierenshop” 
in het winkelcentrum 
“De Ruwert” in 
aanwezigheid van de
heer Rinus de Jong, 
bestuurslid van 
wijkstichting Rucrea. 
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Aan de Hogendorplaan in Oss woont Ria 
Reijkers, samen met haar man Antoon. 
Vijftig jaar geleden woonde zij samen met 
haar man in een deel van een huis in de 
roofvogelbuurt. 
De ruimte was zeer beperkt, er was nauwelijks 
ruimte om een kinderbox te plaatsen. Op 
dat moment werden de eerste huizen in de 
Ruwaard gebouwd en ze zei toen tegen 
Antoon dat het geweldig zou zijn om zo’n huis 
toegewezen te krijgen. Maar dat zou wel nooit 
gebeuren. Nu vijftig jaar later woont ze nog 
steeds in hetzelfde huis. 

Ria is niet de enige die er al zo lang woont. De 
Heihoeksingel bestond nog niet, er was slechts 
een zandpad en heel veel polder in de buurt. 
Dat is nu wel veranderd. De Heihoeksingel 
is een ontsluitingsweg geworden voor 
de Vlashoek en Ussen en staat dagelijks 
afgeladen vol met verkeer. Maar nog steeds 
wonen Ria en Antoon er met veel plezier. 

Natuurlijk is er wel veel veranderd de 
afgelopen jaren. De huur bedroeg in 1965 
92 gulden, in die tijd een gigantisch bedrag. 
Na haar huwelijk is Ria gestopt met haar 
werk in een naaiatelier om voor de kinderen 
te zorgen. Maar ze heeft nooit stilgezeten. 
Jarenlang is ze actief geweest voor 
verschillende mensen als mantelzorger, maar 
ook voor de school van haar kinderen heeft 
ze veel gedaan. Nog steeds is ze actief bij 
hospice de Oase en ze maakt met een aantal 
vriendinnen ansichtkaarten. De grootste 
verandering is echter dat de gemoedelijkheid 
van vroeger is verdwenen. 

Ria Reijkers Tegenwoordig leeft bijna iedereen op zichzelf 
en is het burengevoel zo goed als verdwenen. 
Iedereen verschuilt zich achter gordijnen en 
een hoge erfafscheiding. 

Toen ze 25 jaar in haar huis woonde heeft ze 
een buurtfeest georganiseerd, wat elke vijf jaar 
herhaald wordt. Uiteraard zijn daarbij ‘nieuwe’ 
bewoners ook welkom. Dit jaar werd een deel 
van het feest door Brabant wonen gesponsord. 
Op dit moment is ze mantelzorger voor haar 
man Antoon, die herstellend is van een zware 
infectie. Ria hoopt nog lang te mogen genieten 
van haar woning in de Ruwaard.

Ik ben Nellie de Groot en 50 jaar geleden 
woonde ik in de St. Antoniusstraat (de oude 
Wittehoef). 
Ik heb daar een heerlijke jeugd gehad. Ik zat 
toen op de Edith Stein Mulo. We keken uit op 
de bouw van het klooster in de Verdistraat. 
Mijn moeder en tante hebben daar in de 
bouwkeet	nog	koffie	geschonken.	Vlakbij	was	
het Sterrebospad, de verbinding tussen onze 
straat en de Ruwaardstraat. 

Geboren ben ik in 1950 in de Heihoekstraat, 
dat huis staat er nog. Tot voor kort zat daar de 
Voedselbank in. Toen ik 2 jaar was verhuisden 
wij naar de St. Antoniusstraat. Toen de huizen 
daar werden weggekocht  door de gemeente 
verhuisden wij in 1967 naar de Gerbrandylaan. 
In de omliggende straten gingen veel mensen 
uit de Ruwaardstraat, de Bosschestraat en de 
Wittehoef wonen. Ik ben daarna  nog drie keer 
verhuisd, maar bleef altijd in de Ruwaard. En 
nog altijd woon ik er met veel plezier.

Nellie de Groot

Bewoners van het eerste uur
In deze rubriek willen we de komende maanden bewoners aan het woord 
laten die al 50 jaar in de Ruwaard wonen.
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Op 10 november, was de dag van de 
mantelzorger. In verschillende wijken in Oss 
vonden lunches plaats waarin mantelzorgers 
elkaar konden ontmoeten, maar bovenal: 
gewaardeerd werden. Zo ook in de wijk 
Ruwaard. Voor ruim 50 mensen vond de lunch 
plaats in d’n Iemhof. 

Onder	het	genot	van	een	kop	koffie,	thee	en	
een plakje cake (gemaakt door de cliënten van 
de Hulst) werden mantelzorgers ontvangen. 
Bij aanvang van de lunch was er muzikale 
begeleiding van een accordeonist. Ook was er 
een interactieve quiz georganiseerd en konden 
aanwezigen hun wens kwijt op een wensboom.

Er zijn enquêtes ingevuld die onder andere een 
beeld geven van waar mantelzorgers tegen aan 
lopen, welke problemen ze ervaren en waar men 
behoefte aan heeft. Deze enquêtes zijn inmiddels 
verwerkt. Middels deze enquêtes hebben ruim 
60 mantelzorgers aangegeven mee te willen 
denken en praten over het vervolg, over de 
mantelzorgwaardering in 2016.

Bent u mantelzorger en wilt u hier ook graag over 
meepraten, meldt u dan aan middels: 
info@sociaalteamosswest.nl

Mantelzorgdag 
2015

Carnaval met 
KBO Ruwaard
KBO Ruwaard organiseert ook in 2016 een 
gezellige Carnavalsmiddag. Daarvoor is 
iedereen op vrijdag 5 februari 2016 vanaf half 
twee welkom in d’n Iemhof.
 
Het belooft weer een prachtig spektakel te gaan 
worden met:
•	 Vanaf half twee rustige Carnavalsmuziek 

zodat u gezellig kunt ’buurten’ en genieten 
van een drankje en een hapje.

•	 Verkiezing van de best verklede dame en 
heer.

•	 Om vier uur een bezoek van Stadsprins 
Anton I met zijn Adjudant Wilbert en 
Stadsjeugdprins Gijs met Adjudant Wessel 
met hun gevolg.

•	 Een spectaculaire show door de Dansgarde 
die hun allerbeste beentjes zullen voorzetten.

Elke bezoeker ontvangt bij binnenkomst enkele 
consumptiebonnen en de hapjes zijn die 
middag ook gratis. Wij rekenen dan ook op veel 
feestvierders die eens helemaal uit hun dak willen 
gaan. 

Onthouden dus: vrijdag 5 februari 2016, 
half twee in d’n Iemhof.
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Vernieuwingen 
in Cafetaria de 
Carrousel.
Tijd voor een nieuwe generatie. Op 1 januari  
is het officieel geworden en is onze zoon 
Ziggy mede-eigenaar van “De Carrousel”.  

Iedereen kent hem natuurlijk al omdat hij vanaf 
z’n 15e meewerkt in de zaak. Ook tijdens zijn 
studie en na het behalen van zijn Master, is hij 
het vak leuk blijven vinden en nu, inmiddels 
30 jaar jong, heeft hij besloten er mee door te 
willen gaan. Zo ontstond het idee om de zaak 
over te nemen als wij, John en Nummy, met 
pensioen gaan. Dat laatste duurt nog wel even 
zodat we de komende jaren als familie het bedrijf 
met z’n drieën zullen runnen. Bijna familie zijn ook 
onze vaste medewerkers die onveranderd hun 
beste beentje blijven voorzetten om u te voorzien 
van onze gewilde frietjes en snacks, waarvan er 
inmiddels veel uit eigen keuken komen. Maar dat 
alles is niet het enige wat er verandert. Ook onze 
bakwand wordt aangepast zodat wij u sneller van 
dienst kunnen zijn. 

Verder zijn we al een tijdje bezig om het bestellen 
via internet mogelijk te maken. Het proces vordert 
gestaag maar er zijn nog wel wat hindernissen te 
nemen vanwege de technische aspecten van de 
webshop (webmenu) die speciaal voor en samen 
met ons ontwikkeld wordt. Dit alles om uiteindelijk 
ook een goede service aan te kunnen bieden via  
www.afhaalfriet.nl. 

Bijna alle locaties van BrabantZorg zijn 
begonnen aan de drie maanden durende 
Energiewedstrijd. Hierbij moet er zoveel 
mogelijk energie bespaard worden, met 
behoud van comfort. Ook het nieuwe kantoor 
in Oss doet mee. 
”Energie besparen past binnen onze visie om 
zo duurzaam mogelijk te zijn”, aldus Wilma 
de Jong van de Raad van Bestuur. “Geld dat 
we besparen, kunnen we investeren in de 
zorg. Maar het moet ook vooral leuk zijn, iets 
dat medewerkers en bewoners samen delen. 
Energiebesparing is niet ingewikkeld. Doe 
het licht uit als je een ruimte verlaat, zet de 
verwarming als dat kan een graadje lager.”   
De locatie die op 21 maart - bij het begin van de 
lente - de grootste besparing heeft, krijgt een 
Energiefeest aangeboden. En iedere locatie 
mag het bespaarde bedrag investeren in nieuwe 
energiebesparende voorzieningen.

BrabantZorg let 
extra op energie
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Stichting Peuterwerk Oss
* spelen * educatie * opvang

Met 14 locaties altijd dichtbij!
www.spo-oss.nl

•  Spelen met kinderen uit eigen omgeving

•  Veilig, creatief, leerzaam en gewoon leuk!

•  Voorbereiding op de basisschool: 
betaalbaar en voor iedereen

Vrolijke peuters, 
tevreden ouders

Kom ervaren

SPO-adv-125x90.indd   1 15-12-15   11:55

Politiebericht
Ik ben Mark Hoffman. Martin Kuijs en ik zijn de 
wijkagenten in de wijk Ruwaard te Oss.
Het aantal meldingen van vernielingen 
in onze wijk is in 2015 met 22 gedaald.                                                                 
In 2014 waren er 112 meldingen en in 2015 
nog 90. Een mooie daling. 

Ook het aantal woninginbraken is in 2015 
gedaald: van 53 in 2014 naar 33 in 2015.
In de laatste 2 weken van 2015 zijn er vier 
inbraakpogingen geweest in de omgeving van 
de Van der Brugghenstraat, de Kappeijnestraat 
en de Camphuysenstraat.  
 
Heeft u het idee dat er wordt ingebroken. 
Bel 112. Lopen er personen die zich vreemd 
gedragen in de wijk, bent u getuige van 
vernieling of constateert u schade in de wijk bel: 
0900-8844.

Afval dumpen
Op verschillende plekken in Oss staan 
containers die gratis te gebruiken zijn, 
zo ook in de Ruwaard. Containers voor 
huishoudelijke verpakkingsmateriaal, voor 
glas en voor textiel.  
Onderstaand een foto van restafval (stukken 
tapijt, een stapel schrootjes, een kerstboom 
enz) dat gedumpt werd naast de containers 
bij winkelcentrum de Ruwert. Allemaal                            
afval dat gewoon GRATIS naar de milieustraat 
kan worden gebracht. Er is dus geen reden 
om afval naast de container te gooien. Of is het 
gemakzucht? 

Het opruimen en afvoeren van gedumpt afval 
kost de gemeenschap jaarlijks ruim € 120.000, 
exclusief loonkosten. Dit is geld wat beter aan 
andere mooie dingen besteed kan worden. Heel 
veel mensen doen hun best voor een mooie, 
gezellige en schone wijk. Jammer dat een 
enkeling dit niet doorheeft. 

Laten we elkaar aanspreken op het dumpen van 
afval in de openbare ruimte. Want wennen doet 
dat nooit.

Foto: Locatie
parkeerplaats
Albert Heijn
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Wolfskooi 23, 5345 MH Oss
T: 0412-760410
E: aeonfysio@gmail.com
I: www.aeonfysio.com

• Fysiotherapie 

• Ontspanning 

• Acupressuur

Elzeneindhuis
2016 is goed van start gegaan voor het 
Elzeneindhuis, we hopen van harte ook voor 
jullie!

Net voor kerstmis mochten we een donatie 
van € 1.500,00 in ontvangst nemen van de 
Elzeneindschool. De kinderen hadden speculaas 
verkocht ten behoeve van het goede doel. Dat 
was dit keer het Elzeneindhuis van SlowCare. 
We zijn hier ontzettend dankbaar voor en 
hebben dit bedrag besteed aan het inrichten 
van de snoezelruimte. Het blijft bijzonder en 
hartverwarmend om te ervaren hoeveel mensen 
de gehandicapte medemens een warm hart toe 
dragen.

Vele handen hebben het werk lichter gemaakt 
waardoor de dagbesteding in een van de twee 
boerderijtjes op 11 januari jl. van start kon gaan. 
Met een tweedehands rolstoelbus halen we 
‘s morgens om 9:00 uur de deelnemers thuis op 
en brengen we ze ‘s middags om 16:00 uur weer 
naar huis. 

Omdat respect, aandacht en zorg vanuit het 
hart de pijlers zijn waarop onze zorgvisie 
is gebouwd, nemen we de tijd voor onze 
deelnemers om ze goed te leren kennen. Zodra 
we een aantal maanden draaien, nodigen we 
de buurt uit om eens een kijkje te nemen en de 
verbouwingsplannen te bekijken. “Beter een 
goede buur, dan een verre vriend”, is onze wens. 
Naar ons idee komt dat helemaal goed op deze 
mooie plek in de Ruwaard.

Hartegroet, ook namens de deelnemers van het 
Elzeneindhuis,

Lucian en Ingeborg van Heumen

Burenruzie
Buurtbemiddeling kan de oplossing zijn
Geluidsoverlast, rommel rond huis, blaffende 
honden, spelende kinderen of overhangende 
takken kunnen leiden tot ergernis en zelfs 
burenruzie. In dat geval kan buurtbemiddeling 
uitkomst bieden. Onder begeleiding van 
onafhankelijke en deskundige bemiddelaars 
gaan buren met elkaar in gesprek om samen 
een oplossing te vinden. Natuurlijk geldt wel: hoe 
eerder u een bemiddelaar inschakelt, hoe groter 
de kans op succes. De bemiddeling is gratis. 

Bel ‘ONS welzijn’
Soms kan een duwtje in de rug genoeg zijn om 
een probleem met buren bespreekbaar te maken 
en op te lossen. Uit ervaring blijkt dat 70% van 
de gevallen waar Buurtbemiddeling optreedt, het 
probleem wordt opgelost. Dus zeker de moeite 
waard om te bellen als u er samen niet meer uit 
komt. 

In dat geval, bel “ONS welzijn’. 
Telefoon 088-3742525 en vraag naar 
buurtbemiddeling.



Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de 
WIJKRAAD RUWAARD

Aanrader voor 
Activiteiten  
27 jan. 14.30 uur       
Lezing & foto’s over 125 
jaar Carmelieten in Oss 
 

2 feb. 19.30 uur 
Carnavalsavond met 
erwtensoep & muziek. 
 

Voor het Bridgen op  de 
maandagmiddagen zijn 
nog plaatsen vrij!  
 

 

Voor verdere info:                 
Sonja Haven              
tel.  66 80 00 
sonja.haven@brabantzorg.eu 

 

 

 

Roze Loper 

Voor het 3e jaar op een 
rij hebben we de Roze 
Loper behaald. Dit 
betekent dat iedereen 
moet kunnen zijn zoals 
hij of zij is; dat is ons 
uitgangspunt en geldt 
voor bewoners, mede-
werkers en vrijwilligers. 

Zin in koffie? 

Wilt u graag in contact 
komen met anderen? Ook 
dit kan in Sterrebos. U 
kunt deelnemen aan 
leuke activiteiten, maar 
ook gezellig bij ons op de 
koffie komen of komen 
eten. 

 

 

 

 

 

Verhuizen? 

Heeft u misschien 
plannen om in 2016 
anders te gaan wonen, 
maar u wilt wel 
zelfstandig en 
toekomstbestendig 
wonen?  Wij hebben een  
modelappartement 
om te bezichtigen. Bel 
me gerust voor een 
afspraak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom in de Spil van Sterrebos! 
   

Welkom in de Spil van Sterrebos! 
   

Welkom in de Spil van Sterrebos! 
   

Welkom in de Spil van Sterrebos! 
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Vraag
 
Meedenken?!
Het idee is ontstaan om eens te kijken naar de 
mogelijkheden om  een initiatief op te starten 
net zoals een Repaircafe. We zijn op zoek naar 
mensen die hierin mee willen denken. Lees 
je dit, ben je technisch of wil je hier alleen in 
meedenken, laat me dit weten via: 
bart.hoes@ons-welzijn.nl 

Vrijwilligers gezocht voor Leesexpeditie.
Vind je het leuk om voor te lezen bij gezinnen 
thuis?  Een keer per week één uur? 
Neem dan contact op met:
julie.goosen@ons-welzijn.nl of 06-30398974.

Kunstzinnige bewoners
Voor het project 50 jaar Ruwaard zijn we op zoek 
naar buurtbewoners die het leuk vinden om mee 
te denken, mee te doen en mee te maken! Wat? 
Een kunstwerk voor en door de wijk. 
Het maakt niet uit of u professioneel of amateur 
bent, jong of oud, creatief of juist helemaal 
niet. Vindt u het leuk of heeft u vragen, dan 
kunt u contact opnemen met Vera van Rooij, 
cultuuraanjager bij Muzelinck. 
E-mail adres: vera.vanrooij@muzelinck.nl.

Vraag & aanbod

Aanbod
Wandelgroep op de vrijdagochtend 
Iedere vrijdag start men om 11.00 uur bij de 
ingang van het strandbad met wandelen in het 
Geffense bos. De wandeling is gratis en je hoeft 
je niet van te voren aan te melden. Duur van de 
wandeling ongeveer één uur.

Line-dance cursus
In januari 2016 wordt er nog twee keer gedanst 
op 19 en 26 januari. Je kunt aansluiten als je wilt. 
Kosten	zijn	€	2,-	per	keer	(incl.	koffie	of	thee).						
Opgeven bij julie.goosen@ons-welzijn.nl 
of 06-30398974. Bij voldoende aanmeldingen 
zal er in maart een vervolg gepland worden.

Kijk ook eens op:  www.samsamoss.nl 
een website met vraag en aanbod voor en 
door buren. 
Reageren of eigen advertentie plaatsen neem 
contact op met Bart Hoes, sociaal werker ONS 
welzijn: bart.hoes@ons-welzijn.nl 
telefoon 06-14342912

www.SamSamOss.nl voor elkaar! 
Heeft u hulp nodig? Of heeft u wellicht hulp te 
bieden? Zet het op Samsamoss.nl, een website 
met vraag en aanbod voor en door buren. 
SamSam is voor iedereen en voor alle leeftijden. 
Klushelden, oppasmoeders, kooktalenten, 
sportmaatjes melden daar hun aanbod. Mensen 
die een klusje willen doen voor een zieke. 
Of ouderen die hun kennis willen delen als 
huiswerkbegeleider. En vragers stellen hun 
vraag. Iemand die eenzaam is en gezelschap 
zoekt. Of iemand die tijdelijk hulp nodig heeft bij 
het onderhoud van de tuin. Bij SamSam gaat het 
om diensten die u voor elkaar kunt doen.

Wat voor u een kleine moeite is,
kan voor een ander veel betekenen. 

Nieuwsgierig? 
Ga naar de website www.samsamoss.nl. 
Om gebruik te maken van SamSam dient u zich 
te registreren. Alleen inwoners van de gemeente 
Oss kunnen zich registreren en inloggen om een 
advertentie te plaatsen of te reageren. Inwoners 
die geen internet hebben of hulp willen bij het 
opstellen van een advertentie kunnen terecht bij 
Graag Gedaan! 

Vrijwilligersdienst 
Telefoon: 0412-653248 
Op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur.
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Volgende kopij inleverdatum: 
Vrijdag 12 februari 2016 12:00 uur

2016
25 januari  Buurtbijeenkomst   
   Schrijverskwartier
27 januari   Lezing 125 jaar   
               carmelieten in Oss, 
              Sterrebos 
28 januari   Infoavond “weerbaarheid”  
    Poolster 
5 februari  Carnaval KBO Ruwaard 
15 februari  Alzheimercafé 
8 februari  Liederentafel 
20 februari  Kinderdisco in de Deel 
14 maart   Alzheimercafé
19 maart  Kinderdisco in de Deel 
20 maart  Paaseieren zoeken 
16 april  Kinderdisco in de Deel
21 mei  Kinderdisco in de Deel 
22 mei   Fietstocht Rucrea
4 – 5 juni   Midzomerfestijn

  www.rucrea.nl

Agenda


