De Rucreant

Nummer: 07		

Jaargang: 48 		

Datum: 26 maart 2016

Pagina: 01

Aan de bewoners van dit pand
Onder andere
in deze editie

•
•
•
•
•
•

Prijsuitreiking 50 jaar
Ruwaard
Vraag en aanbod
Cursus “omgaan met
dementie”
Disco de Deel
Terugblik paaseieren
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Paaseieren zoeken in speeltuin Elckerlyc (meer foto’s blz. 10)

Lente!

Waar kan jij ons helpen

Dat betekent nieuw leven, verwachting en hoop. De
natuur ontwaakt, vrolijke kindergeluiden overstemmen
de bezorgde stemmen en het afkeurende boegeroep.
Er is veel aan de hand in buurt, wijk en stad. En ook
daarbuiten. Het zou mooi zijn als we ons af en toe iets
meer laten inspireren door de onbevangen reactie
van kinderen. Niet zwaar op hand, ontwapenend,
soms helder en vooral eerlijk.

“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.

Afgelopen zondag gingen weer veel kinderen “los”
bij het jaarlijkse paaseieren zoeken in speeltuin
Elckerlyc, vergezeld door ouders en opa’s en
oma’s. Dat is elk jaar weer een feest. Een feest van
ontmoeting. Gewoon genieten van elkaar en het
enthousiasme van de kinderen. Daaruit putten we
hoop op een menselijke en plezierige wijk.

Lijkt het jou wat om:
• De Rucreant te bezorgen (zie ook blz. 2)
• Stukjes te schrijven over jou eigen buurt
• De redactie van de Rucreant te versterken
• Het Rucrea-bestuur te versterken
• Meedenken over de invulling van de
nieuwe Iemhof in het stichtingsbestuur
Neem vrijblijvend eens contact op via
secretariaatrucrea@gmail.com
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Uitnodiging
bewoners
Wagenaarstraat
Renovatie park Wagenaarstraat
De bewoners van de Wagenaarstraat worden
uitgenodigd om op dinsdag 29 maart om
13.30 uur een kijkje te komen nemen in het
park aan de Wagenaarstraat. De gemeente,
ONS welzijn en de wijkraad gaan samen met
de bewoners bekijken wat er nodig is om het
park te renoveren. Vertrek bij het speeltuintje
aan de waterkant.
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Stichting
BijdeHandjes
BijdeHandjes is een vrijetijdsclub voor
kinderen van 6 tot 14 jaar met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Zij kunnen hier eens in de twee weken op
woensdagmiddag naar toe komen voor
begeleide activiteiten. Denk hierbij aan
knutselen, spelletjes doen, buiten spelen, muziek
maken, naar de speeltuin gaan en dergelijke.
Waar: De Deel, Treubstraat 27 in Oss.
Tijd: van 14.00 tot 16.30 uur.
Kosten: € 50,- per schooljaar.
Informatie: www.stichtingbijdehandjesoss.nl,
E-mail: info@stichtingbijdehandjesoss.nl
Telefoon: 0412-648365 of 06-40542670.

Uitbreiding
Buurttuin
De Ruwaard Buurttuin ligt tussen Sterrebos
en de Brederodestraat.
Er is goed nieuws: de tuin wordt uitgebreid,
met medewerking van de gemeente. Zo kan
de wachtlijst weggewerkt worden. Er komen
meer vakken met grond. En ook meer betegelde
paden.
De buurttuin heeft er zelf nog twee bakken bij
geregeld i.s.m. de Stadse Boeren Oss. Kom deze
prachtige tuin gerust eens bewonderen! Nog één
wens: wie heeft er nog een tuinbankje over?
Informatie Sonja Haven
Telefoon: 0412-668000 of 06-10649710
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In het kort
DigiBuurt
Stuit u wel eens op problemen met uw computer,
tablet of smartphone? DigiBuurt kan u helpen.
Inloopspreekuur zonder afspraak: tijdens de
openingstijden kunt u vrijblijvend langskomen.
U bent van harte welkom op het Sint Barbaraplein
6, 5341 LK in Oss:
• Maandag 13.00-16.00 uur,
• Dinsdag, woensdag en donderdag 09.3012.30 uur en 13.00-16.00 uur,
• Vrijdag 09.30-12.30 uur.
Individuele instructie volgens afspraak: aanpak
en tempo worden dan afgestemd op uw
persoonlijke wensen.
Kostenindicatie: tot 10 minuten gratis. Langer
dan 10 minuten: € 5,- per uur. Daarnaast
éénmalig € 5,- administratiekosten.
Interesse? Bel 0412-626467, mail naar:
info@digibuurt.nl of kijk op www.digibuurt.nl.
Financiën Buitenspeeldag
Organiseer jij in jouw buurt dit jaar ook een
Buitenspeeldag? Kom je net niet uit met je
financiën, bedenk dat ook het jeugdfonds Jantje
Beton subsidie kan geven. Kijk eens op:
http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/geldvragen/buitenspeelidee/
Cliëntenraad ONS Welzijn
ONS Welzijn is op zoek naar nieuwe leden voor
de te vormen Cliëntenraad. De Cliëntenraad
zorgt ervoor dat de belangen van alle klanten
goed worden behartigd. Hiertoe overlegt
deze raad meerdere malen per jaar, waarvan
tenminste twee keer met de leiding van de
organisatie. Bent u zelf klant of heeft u affiniteit
met onze cliënten?
Aanmelden en informatie via:
088-3742525 of info@ons-welzijn.nl.
Mirza
Rectificatie telefoon nummer Mirza. In onze
afgelopen editie stond bij de advertentie van
kapsalon Mirza het verkeerde telefoonnummer
vermeld. Het juiste nummer is: 0412-750321

Liederentafel
Op donderdag 14 april a.s. wordt in de grote
zaal van D’n Iemhof te Oss weer de maandelijkse
liederentafel gehouden. Onder begeleiding van
het Iemhof Combo en de beide zangeressen
zingen we een keur aan liedjes van vroeger en
nu. Er zal dus voor iedereen weer volop mee
te zingen zijn. Sluit u aan bij onze vaste groep
bezoekers, u bent van harte welkom!
De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open
vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.
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Cursus ‘Omgaan
met dementie’
Op woensdag 30 maart start de cursus
‘Omgaan met dementie’ voor familieleden en
mantelzorgers van mensen met (beginnende)
dementie.
Aan de orde komen:
• Wat is dementie, wat zijn de oorzaken, wat
zijn de symptomen?
• Hoe ga je ermee om als de persoon met
dementie gaat veranderen?
• Hoe kan de persoon met dementie zolang
mogelijk actief blijven?
• Waar kun je terecht voor zorg en hulp?
• Hoe verwerk je verdriet?
• Hoe zie je de toekomst?
Daarnaast is er gelegenheid om contact te
leggen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te
ondersteunen.
De cursus start op woensdag 30 maart van
14.00-16.00 uur én van 19.00-21.00 uur en vindt
plaats in het kantoor van ONS welzijn (Anton
Jurgenshuis) Schadewijkstraat 6 te Oss.
Het zijn zes bijeenkomsten op de volgende data:
30 maart, 13 april, 20 april, 11 mei,
18 mei en 25 mei. Na een half jaar volgt nog een
terugkombijeenkomst.
Cursuskosten: € 30,- (inclusief cursusmap en
koffie).
Voor meer informatie en/of aanmelding:
Eef Rubbens ONS welzijn
Telefoonnummer: 0412-653233
E-mail: eef.rubbens@ons-welzijn.nl
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Dogside
Het hondenbeleid in Oss schrijft voor dat een
hond tijdens een wandeling aangelijnd moet
zijn en alleen op de daarvoor aangewezen
plaatsen los mogen lopen. Die plaatsen zijn
vaak grasvelden die een hond niet uitdagen.
Gelukkig kunnen we onze honden die
uitdagingen zelf bieden, dit kan door spelletjes te
doen. Die spelletjes kan je tijdens een wandeling
doen of gewoon thuis. Vandaar dit stukje met een
ideetje om je hond bezig te houden.
Voor de veiligheid van dier en mens ben je altijd
zelf verantwoordelijk, let dus op waar je een spel
doet!
Voertjes zoeken
Voor het aanleren neem je een deel van het
dagelijkse voer en een rubberen mat met van
die gaten erin. Strooi het eten van je hond uit in
de mat en laat je hond zoeken. Veel honden zijn
daar even mee bezig, dat zorgt ervoor dat je
hond leert zoeken.
Als je hond dit leuk vindt kan je ook voertjes
uitstrooien in het gras. Zoek dan een plek uit
waar het rustig is, zodat je hond op zijn gemak
kan zoeken zonder dat er een andere hond bij
komt.
Tijdens de wandeling in het bos kan je voertjes
verstoppen in de boomstammen en takken die er
liggen. Je kan er makkelijk voertjes induwen.
Let er wel op dat je hond ze er ook makkelijk uit
kan halen.
Ook een boomstronk kan je als puzzel inzetten,
daar kan je van de hoogte van de boomstronk
gebruik maken om je hond uit te dagen.

Vrolijke peuters,
tevreden ouders
• Spelen met kinderen uit eigen omgeving
• Veilig, creatief, leerzaam en gewoon leuk!
• Voorbereiding op de basisschool:
Kom
betaalbaar en voor iedereen
er

varen

Hou het leuk, gun je hond succes en veel plezier
samen.
Groetjes Ineke Bos/ Dogside.

Stichting Peuterwerk Oss
* spelen * educatie * opvang

Met 14 locaties altijd dichtbij!
www.spo-oss.nl
SPO-adv-125x90.indd 1 voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting
15-12-15 11:55
Informatieblad
voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de
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Gemeentenieuws
WeCycle / Stichting Hulphond
Heeft u nog kleine elektrische apparaten en
spaarlampen in huis waar u niets meer mee
doet? Lever deze dan vóór 30 april 2016 in bij
de Milieustraat en maak kans op een nieuw
apparaat. In totaal doen 25 gemeenten mee aan
deze actie. De gemeente met de hoogste score
maakt kans op een cheque van € 1.000,- voor
hun uitgekozen goede doel. Gemeente Oss heeft
gekozen voor Stichting Hulphond. Zo doe je mee:
1. Ga naar de milieustraat van de gemeente
Oss;
2. Lever je oude apparaten en kapotte
spaarlampen in;
3. Ga ter plekke op je smartphone naar
wecycle.nl/inleveren;
4. Klik op ‘Check in’ en support het goede doel;
5. Ontdek direct of je een nieuw apparaat mag
uitkiezen!
Kijk voor meer informatie op:
www.wecycle.nl en www.hulphond.nl.
Vrijwilligers gezocht voor 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 op:
Telefoonnummer 14 04 12
E-mail:wijkbus@oss.nl.
Zie ook: www.oss.nl/openbaarvervoer.
De Tuin der Lusten
Dit bijzondere schilderij van Jheronimus Bosch
komt helaas niet naar ’s-Hertogenbosch voor
de grote tentoonstelling. Daarom is er een
bijzonder alternatief. Met tentoonstellingen, films,
wandelingen, lezingen, arrangementen laten
Osse ondernemers, instellingen en kunstenaars
samen zien waar we allemaal trots op zijn in Oss.
Kijk voor een overzicht van alle evenementen op:
www.datisoss.nl/tuinderlusten.
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Zet een vrijwilliger in het zonnetje
Kent u iemand die veel vrijwilligerswerk verricht
in Oss? Geef die op voor een Gouden Oogappel!
Ieder jaar krijgen zes inwoners uit de gemeente
Oss deze gouden speld met een diamantje, een
oorkonde en een waardebon van 250 euro.
Aanmelden/Informatie:
Website: www.oss.nl/goudenoogappel
E-mail: goudenoogappel@oss.nl
Geef duidelijk aan om wie het gaat en waarom
deze persoon een oogappel verdient.
Gespot in Herperduin
Alexander Buil en Hans Meulblok hebben in 2014
een boshut gebouwd in Herperduin. Hiervandaan
hebben zij zo’n 600 vogelfoto’s gemaakt die
momenteel geëxposeerd worden in de hal van
het gemeentehuis.
Wisenten in de Maashorst
Onlangs zijn de wisenten, dat zijn Europese
bizons, losgelaten in Natuurgebied De
Maashorst. Hier vinden excursies plaats onder
leiding van gidsen. U kunt dan de dieren op
afstand observeren. Per keer kunnen maximaal
25 deelnemers mee op pad. De eerstvolgende is
op zondag 27 maart.
Kosten: € 7,50 volwassenen en € 2,50 kinderen.
Reservering en informatie: 0412-611945,
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.
Activiteit in Herperduin en De Maashorst
De gemeente Oss is onlangs weer van start
gegaan met werkzaamheden in Herperduin en
De Maashorst. Zo is er aanplant van nieuwe
boom- en struiksoorten. Ook wordt de structuur
van het bos verbeterd. Zondag 8 mei om
10.30 uur start vanuit Recreatieve Poort
De Kriekeput de eerste excursie over de
ontwikkeling van dit gebied.
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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Kindercoaching

Rechtswinkel

Wij zijn Bea Zwanenburg van
Trots-Kindercoaching Oss en
Conny de Bont van Connect Oss.

De beëindigingsovereenkomst:
waar moet u op letten?
Stel, uw werkgever wil uw
arbeidsovereenkomst beëindigen. U krijgt
een beëindigingsovereenkomst voor u
waarin de afspraken over uw ontslag staan.
Wanneer is het verstandig om te tekenen?

Wij hebben vanaf 1 oktober 2015 een praktijk in
de Ruwaard, in de Rossinistraat 9, waar ook het
Buitenschoolse Net gevestigd is. Bij ons kunnen
kinderen, jongeren en ouders terecht. Wij bieden
coaching, begeleiding en opvoedondersteuning.
Zit je kind niet lekker in zijn vel en kan het een
steuntje in de rug gebruiken dan is het bij ons op
het juiste adres!
Ondersteuning bij:
• angsten
• weerbaarheid
• prikkelgevoeligheid
• opvallend gedrag
• echtscheiding
• rouw/verlies
• sociale vaardigheden
Wij gunnen kinderen dat ze inzicht krijgen in
hun gevoelens en in wat er speelt en bedenken
samen met hen oplossingen, waardoor ze met
meer zelfvertrouwen in het leven staan.
Kunt u als ouder een steuntje in de rug gebruiken
ook dan zijn wij er voor u! Neem gerust contact
met ons op als u vragen heeft .
Trajecten op maat. Mogelijk met vergoeding
vanuit aanvullende zorgverzekering.
Contact: www.connectoss.nl of
www.trots-kindercoachingoss.nl

Reden ontslag
Het belangrijkste is dat uit de
beëindigingsovereenkomst moet blijken dat uw
werkgever het initiatief heeft genomen om de
arbeidsovereenkomst te beëindigen en dat u niet
wordt ontslagen om een dringende reden. Als
dit wel uit de beëindigingsovereenkomst blijkt,
dan kan het UWV besluiten dat u niet meer in
aanmerking komt voor een WW-uitkering.
Opzegtermijn
Ten tweede moet u erop letten dat uw werkgever
de wettelijke opzegtermijn in acht neemt. Dit is
belangrijk, omdat het UWV kan beslissen dat u
geen WW-uitkering ontvangt tijdens de wettelijke
opzegtermijn. Als u korter dan 5 jaar in dienst
bent, geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Bent u 5 tot 10 jaar in dienst, dan is de
opzegtermijn 2 maanden. Bij 10 tot 15
dienstjaren, geldt een opzegtermijn van 3
maanden. Als u langer dan 15 jaar in dienst bent,
geldt een termijn van 4 maanden.
Bedenktijd
Als u onder druk een beëindigingsovereenkomst
hebt getekend of als u het achteraf niet eens bent
met de afspraken, dan kunt u binnen twee weken
na het tekenen het voorstel van uw werkgever
alsnog nietig laten verklaren.
Laat een beëindigingsovereenkomst altijd
controleren. Meestal kunt u meer afspraken
opnemen dan u denkt. Denk bijvoorbeeld aan
de hoogte van uw transitievergoeding en een
positief getuigschrift!
Meer vragen?
Wilt u een beëindigingsovereenkomst laten
controleren? Of heeft u andere juridische vragen?
Kom dan langs op één van onze spreekuren. Kijk
eens op onze website: www.rechtswinkeloss.nl.
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SV Ruwaard
Ruwaard op zoek naar jeugdleden van
3-18 jaar.
Voetbalvereniging SV Ruwaard: De club waar JIJ
je thuis voelt, voert niet voor niets deze slogan.
De vrijwilligers binnen de jeugdafdeling zorgen
voor een enthousiasme bij spelers en ouders. Er
worden namelijk veel activiteiten en toernooien
georganiseerd. En uiteraard wordt er gevoetbald.
Vanaf 3 jaar kun je al terecht bij onze club.
Op zaterdag kunnen jongens en meisjes van
3 of 4 jaar vrijblijvend voetballend spelen bij
de Kabouters (geen contributie). Vanaf 5 jaar
kunnen ze kleine wedstrijdjes (4 tegen 4) spelen
bij de Mini Pupillen en vanaf 7 jaar stromen ze in
de F-afdeling binnen. Vanuit daar zijn er bij elke
leeftijdscategorie jongens en meiden welkom
om de huidige teams te versterken. Er ligt zelfs
een plan voor het nieuwe seizoen voor een heus
Meiden (D-jeugd) team.
Kom eens langs, of mail voor meer informatie:
info@svruwaard.nl.
Proeftrainingen behoren ook tot de mogelijkheid.
Je bent van harte welkom bij SV Ruwaard: De
club waar JIJ je thuis voelt !
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De Blinkerd
Onze school is gevestigd in Kindcentrum de
Komeet, aan de Troelstrastraat 10, midden in
de wijk de Ruwaard.
Wij zijn een kleinschalige wijkschool waar waarin
we het best mogelijke onderwijs voor onze
kinderen mogelijk maken. Elk kind is ‘de moeite
waard’, we zorgen voor elkaar. Naast twee
onderwijsassistenten voor extra ondersteuning,
hebben we een leerkracht die kinderen met
Nederlands als tweede taal begeleidt en
ondersteunt. Onze school heeft 7 groepen
(waarvan 2 kleine kleutergroepen) en extra
taalstimulering voor kleuters.
Wij draaien een continurooster van 8.30 uur tot
14.30 uur. De leerkrachten pauzeren samen met
de kinderen. De Blinkerd viert ook samen met
de wijk het 50 jarig bestaan van de Ruwaard.
De kinderen van onze school dragen op
creatieve wijze bij aan het Ruwaard-kunstwerk.
Zij ontwerpen met verschillende dessins twee
banieren voor de Ruwaard.
Meer weten of wilt u een keer een kijkje komen
nemen?
Loop een keer binnen voor een afspraak,
Telefoonnummer: 0412-691635
E-mail: richellevanhaaren@skbo.nl

DE
BLINKERD
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Disco in de Deel

Zaterdag 16 april is er weer een leuke discoavond in boerderij de Deel, aan de Treubstraat
in Oss. De avond begint om 19.00 uur en
eindigt om 22.00 uur.
Het thema is dan Hollandse avond, we doen dan
leuke oude en nieuwe Hollandse spellen.
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 en kan
er volop gedanst worden. Er zijn 2 playstations,
een Wii, een tafelvoetbalspel, sjoelbak en diverse
gezelschapsspellen waar
alle kinderen gebruik van mogen maken.
Ook is er gelegenheid om lekker te kleuren en te
knutselen.
We maken er weer een leuke avond van, kom
dus gezellig langs en als je voor het eerst bent
dan laten we je graag alles even zien.

We zien graag dat papa of mama je ‘s avonds
weer op komt halen.
Tevens zijn wij nog op zoek naar nieuwe
enthousiaste vrijwilligers, misschien papa’s en/
of mama’s, die het leuk vinden om eens in de
maand ons team te versterken.
We zien je graag op 6 april in de Deel.
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Op zondag 20 maart is er, samen met de
paashaas, naar paaseieren gezocht in
speeltuin Elckerlyc.
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Winnaars
vorige
maand

De winnaars van de bigshopper actie van
vorige maand zijn allemaal gevonden.
1e prijs, ballonvaart gewonnen door dhr. Johan
Berendsen
2e prijs, bon van € 40,- van winkelcentrum de
Ruwert gewonnen door mevr. Petra v.d Hoven
3e prijs, bon AH € 20,- euro gewonnen door
mevr. Will Segers.

Van links naar rechts.
Dhr Kraan neemt de 1e prijs van de 5e trekking in ontvangst
voor zijn zoon Marco. John Pennings, ass. manager Albert Heijn
winkelcentrum de Ruwert. Willeke Berendsen neemt de 1e prijs
van de 6e trekking in ontvangst voor haar man Johan. Frank
Mees, eigenaar van Bruna winkelcentrum de Ruwert. Will Segers
winnares van de AH bon van € 20,-. Paul van Boxtel, secretaris
wijkstichting Rucrea.
De winnares van de bon van € 40,- van winkeliers vereniging de
Ruwert, Petra vd Hoven, was helaas verhinderd.
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Bigshopper actie
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:

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 7 april, i.v.m. publicatie in het
april-nummer.
Vragen: ruwaard50jaar@gmail.com
De 7e trekking werd
verricht door Frank Mees
van de Bruna in het
winkelcentrum
“De Ruwert” in
aanwezigheid van de
heer Paul van Boxtel,
bestuurslid van
wijkstichting Rucrea.
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Midzomerfestijn
Op 4 en 5 juni 2016 wordt voor de 9de keer
het Ruwaard Midzomerfestijn gehouden.
Dit jaar een extra groot feest vanwege het
feestjaar 50 jaar Ruwaard.
Iets wat jaarlijks terugkomt zijn de fietsers,
teams kunnen zich aanmelden als ze willen
fietsen voor een goed doel, op zaterdag van
13.00 uur tot 23.00 uur en op zondag van
11.00 uur tot 16.00 uur. Nog niet alle fietsen
zijn bezet, dus heb je een goed doel, en heb je
een team dat daarvoor wil fietsen, meld je aan
bij Els mulders egkmulders@gmail.com! Laat
jezelf sponsoren en haal zo geld op voor je
goede doel.
De kindermiddag is op zaterdag van 13.00
uur tot 16.00 uur en biedt weer nieuwe
activiteiten en nieuwe workshops. Ook (groot-)
ouders zijn tijdens de kindermiddag van
harte uitgenodigd. Aansluitend is er weer het
“Preuvenement”, waarin bewoners van allerlei
nationaliteiten je laten proeven van hun cultuur.
Het avondprogramma is dit jaar goed gevuld.
De ballonvaart voor de winnaars van de
big-shopper wedstrijd, begeleid door de
muzikanten van Dale Cana en een gezellige
muziekavond verzorgd door Double Five.
Vergeet niet jouw favoriete nummer door te
geven via onze facebook pagina! Aan het
eind van de avond komt er nog behoorlijk wat
spektakel en het heeft iets met vuur te maken…
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i.s.m.
organiseren een

GEZINSFIETSTOCHT
O
Op zondag 22 mei 2016
2016

ca. 40 km (met halverwege rustplaats)
Start: 10.30 – 11.30
0 De Deel Treubstraat

Kosten € 2.50
2
(incl. consumptie)
(kinderen t/m 12 jaar gratis)

Elzenhoek Park
4 & 5 Juni 2015

Ook op zondag hebben we weer een vol
programma, met de brunch en de
promotiemarkt en een bijzondere drumcirkel
waar iedereen aan deel kan nemen, dat belooft
iets heel moois te gaan worden.
Op zondagmiddag rond de klok van enen is
de onthulling van een mooi kunstwerk voor en
door Ruwaard bewoners.
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Naar buiten met
Fifty Fit
Lekker buiten wandelen of fietsen. Werken aan
je conditie en uithoudingsvermogen. Voel je
gezond en vitaal!
Vanuit dit oogpunt is de Fifty Fit wandel- en
fietsclub ontstaan. Maar ook gezelligheid
en sociale contacten zijn bij ons belangrijke
elementen. Fifty Fit is een vereniging voor actieve
senioren uit Oss en omgeving. De activiteiten:
samen wandelen, fietsen en nordic walking.
Zo wandelen we iedere woensdagmorgen door
de prachtige bossen, de mooie heide en langs
de fraaie waterpartijen van de Maashorst. Onder
begeleiding wordt er stevig doorgewandeld,
maar het tempo is zodanig dat er onderweg
voldoende kan worden bijgepraat. Start: Hotel
De Naaldhof, Docfalaan 22 in Oss. Na 8 km
wandelen nemen we samen gezellig een kopje
koffie of thee.
Ben je 50 jaar of ouder?
Wil je ‘actief ouder worden’ en conditie
opbouwen? Meld je dan aan!
Meer informatie vind je op www.fiftyfitoss.nl.
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Programma
Alzheimer Café

Maandag 11 april: “Verlies bij leven”.
Als iemand lijdt aan dementie verandert hij of
zij. Daarmee verandert ook de relatie die je
met elkaar hebt. Dit is vaak heel moeilijk. Bij dit
‘verlies bij het leven’ staan we deze avond stil.

Datum: 26 maart 2016
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Terugblik
Elckerlyc toveren

Maandag 9 mei: “Dilemma’s bij dementie”.
In twee korte films vertellen mantelzorgers over
dilemma’s die spelen bij de zorg voor hun naaste
met dementie. Hoe komen zij tot keuzes en welke
afwegingen spelen daarbij mee?
Ontmoetingscentrum ‘de Binnenstad’,
St. Barbaraplein 6, 5341 LK Oss, 0412-638897.
Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.
Toegang, parkeren en een kop koffie zijn gratis.
Aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie:
Eef Rubbens
Telefoon: 0412-653233
E-mai: erubbens@rigom.nl.
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Wijkverpleegkundigen in het
Sociaal Team
“Deze nieuwe samenwerking in het Sociaal
Team maakt dat we veel meer voor de
buurtbewoners kunnen doen. We lossen
problemen op, maar nu meer en ook nog beter
dan vroeger.”
Dit zijn de woorden van de wijkverpleegkundigen
Marcella van de Steeg (48) en Anny van
Nistelrooij (62), die samen deel uitmaken van
het Sociaal Team. Ze zijn in dienst van twee
verschillende zorginstellingen: Breederzorg en
Pantein, maar in het Sociaal Team zijn ze er voor
de Ruwaard en voor de samenwerking met de
andere organisaties. De andere zorginstellingen
zijn geen concurrenten, het gaat juist om de
samenwerking. Zo maakt het Sociaal Team
gebruik van de het wijkpunt in de Sterrebos.
In het Sociaal Team zit ook een Wmo-consulente
van de gemeente Oss. Dat maakt dat de hulp bij
urgente gevallen veel gemakkelijker is geworden.
Bij ingewikkelde situaties zijn de korte lijnen
en de snelle informatie-uitwisseling een grote
vooruitgang. De beide wijkverpleegkundigen zijn
daar enthousiast over.
Ook op sociaal gebied is de samenwerking met
de collega’s van ONS welzijn in het Sociaal Team
een vooruitgang. De twee verpleegkundigen
komen niet alleen gezondheidsproblematieken
tegen, maar ook de gevolgen daarvan, zoals
bijvoorbeeld overbelasting van mantelzorgers
of eenzaamheid. Via het netwerk van het
Sociaal Team zijn dan, samen met bewoners,
oplossingen te vinden.
Beiden vinden dat de overbelasting van
mantelzorgers een toenemend probleem is.
Doordat er minder zorg geleverd wordt, ouderen
langer thuis blijven wonen moeten de familie en
bekenden meer doen. Welke maatregelen nodig
zijn om die overbelasting te voorkomen is nog
steeds de vraag. Wat vinden de mantelzorgers
zelf? Mantelzorgers uit de Ruwaard en
daarbuiten, hebben aangegeven, hierin mee te
willen denken. Marcella en Anny willen zich hier
hard voor maken.

Voorzieningen als dagbesteding, al is het maar
een ochtend of een middagje in de week, zouden
voor mantelzorgers een goede oplossing zijn.
Goed zorgen voor de mantelzorgers is een
belangrijke preventieve taak.
Binnen het Sociaal Team wordt altijd
afgesproken wie de regie heeft over wat er
in een bepaald geval gedaan wordt. Als de
wijkverpleegkundigen ergens komen dan hebben
zij ook de regie over die situatie. Maar met
instemming van de cliënten kunnen wel andere
professionals ingeschakeld worden. Een mooi
voorbeeld is hoe via ONS welzijn inmiddels
activiteiten voor Turkse vrouwen in de Sterrebos
worden georganiseerd, waardoor zij meer
onderlinge contacten hebben en elkaar ook weer
bij andere zaken kunnen helpen.
Ook het “Broodje Ruwaard”, waar elke dinsdag
van 12.00 tot 13.30 uur, in het wijkpunt
wijkbewoners bij elkaar komen is zo’n prima
voorziening. Ze eten gezamenlijk hun zelf
meegebrachte boterhammetjes op, krijgen gratis
koffie, kletsen met elkaar en maken eventueel
plannen voor activiteiten. Het eigen netwerk
versterken en de bewoners motiveren tot actieve
deelname in de wijk, dat behoort tot de kerntaken
van het Sociaal Team. Heel goed! Marcella en
Anny zijn enthousiast.

Marcella van de Steeg en Anny van Nistelrooij
In het kantoortje van het Sociaal Team in de Sterrebos
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Kortom: op al die veranderingen in de zorg
is veel kritiek te leveren, maar het Sociaal
Team, dicht bij de mensen en met een goede
onderlinge samenwerking is een verbetering.
Tot slot wijzen beide verpleegkundigen op
de website (www.samenbeterthuis.nl) van
de Stichting S@men Beter Thuis, waar veel
informatie te vinden is over allerlei voorzieningen
en mogelijkheden tot verbetering van de
thuissituatie in de regio, dus ook in de Ruwaard.
Heeftt u vragen of wilt u iets melden bij het
Sociaal Team dan kunt u hen bereiken via het
aanmeldteam van ONS welzijn.
Telefoon: 088-3742525
E-mail: info@sociaalteamosswest.nl.
Ook via Breederzorg en Pantein.
Telefoonnummer: 06-38828832
Hier zijn beide wijkverpleegkundigen te bereiken.

Datum: 26 maart 2016
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Elzeneindhuis
Inmiddels draaien we twee maanden in één
van de twee boerderijtjes op het Elzeneind.
Zes ernstig meervoudig gehandicapte
kinderen krijgen dagbesteding van vijf
parttimers.
Ik heb zelf verschillende dagen meegewerkt en
daardoor heb ik nog meer respect gekregen voor
de mensen in de zorg. Wat is het hard werken
en dan ook nog met zoveel liefde en vreugde,
een diepe buiging voor mensen in de zorg. Het
allermooiste is dat alle zes deelnemers het zo
naar hun zin hebben, daar doen we het voor!
Maandagavond 7 maart hebben we voor
omwonenden een inloop/informatieavond
gehouden, in het riet-gekapte boerderijtje. Dit
hebben we opgeknapt om een tweede groep
gehandicapte kinderen dagbesteding aan te
bieden. De opkomst was prima en de reacties
positief. Dat geeft ons weer energie om verder
te gaan! Dankjewel voor de vele complimenten
en bemoedigende woorden. Mensen zijn blij
dat de school duurzaam verbouwd gaat worden
en dat er geen volledige nieuwbouw komt. De
tekeningen voor de verbouwing worden nu in
orde gemaakt door bouwbedrijf Theo van der
Maazen, zodat binnenkort de bouwaanvraag
ingediend kan worden.
Op zaterdagen wordt er al enthousiast door
vrijwilligers en ouders intern gesloopt. Alles
wordt netjes gesorteerd en waar mogelijk
worden materialen, zoals planken, hergebruikt.
Binnenkort gaan we kijken hoe we een klein
tuintje kunnen creëren met een schommel en
ingebouwde trampoline, zodat we in het voorjaar
en de zomer naar buiten kunnen gaan met
“onze” kinderen. Nu de dagen langer worden
en de vogeltjes fluiten, begint bij ons ook het
lentegevoel te kriebelen. We hopen op een
prachtig voorjaar voor iedereen!

• Fysiotherapie
• Ontspanning
• Acupressuur

Een zonnige groet namens het Elzeneindhuis,
Ingeborg van Heumen

Wolfskooi 23, 5345 MH Oss
T: 0412-760410
E: aeonfysio@gmail.com
I: www.aeonfysio.com
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In en om Sterrebos!
De Buurttuin

Jeu de Boules

Er komt een uitbreiding
van de buurttuin

De lente kondigt zich
aan, dus de jeu de
boulesballen zijn uit
het vet gehaald. Op
dinsdag- en donderdagmiddag wordt er
gezellig samen
gebould. De baan is
toegankelijk voor u als
wijkbewoner, maar ook
kinderen kunnen hier
bijv. op woensdagmiddag een balletje
komen gooien.

tussen Sterrebos en de
Brederodestraat. Zie
deze tuin als een soort
volks- of moestuin,
waar van alles geplant
kan worden, zoals
kruiden en groenten.

Vacature
Voor de Avond Gasterij
hebben we op dinsdagavond of donderdagavond een vrijwilliger
nodig die het leuk vindt
om van 16.15 tot
19.15 uur in het
restaurant mee te
helpen.

Aanrader voor
Activiteiten:
30 maart Osse Middag
met de documentaire
“Het einde van een
beruchte bende”
14.30 uur.
13 april Kunst met
koffie 14.30 uur.
19 april Diner Dansant
met Koninklijk Tafelen
17.30 uur.
Voor verdere info:
Sonja Haven
tel. 66 80 00
sonja.haven@brabantzorg.eu
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Vraag & aanbod

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.

Datum: 26 maart 2016
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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.

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

Vraag & aanbod
Vraag

Hulp met tuintegels
Mevrouw, woonachtig in de Staringstraat is niet
bij machte zelf stoeptegels in de tuin recht te
leggen. Ook financieel is er geen mogelijkheid
om dit te laten doen. Vraag is of er iemand is die
mevrouw hiermee wilt helpen?
Maatje gezocht
Man van 25 jaar zoekt iemand om mee af te
spreken om iets leuks te gaan doen. Zoals:
wandelen, koffie drinken, tekenen, muziek
luisteren.
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

Aanbod
Stijldanslessen
Vanaf woensdagavond 2 maart zijn er in de Spil
(Sterrebos) stijldans lessen gestart.
Kosten zijn € 2,- per persoon, per keer. Dit is
inclusief een kop koffie of thee.
Lessen beginnen om 20.00 uur.
U kunt zich aanmelden bij Sonja Haven middels
emailadres sonja.haven@brabantzorg.eu of
telefoonnummer 0412–668000.
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 1 uur.
Kijk ook eens op: www.samsamoss.nl
Reageren of eigen advertentie plaatsen?
Neem contact op met Bart Hoes, sociaal werker
ONS welzijn: bart.hoes@ons-welzijn.nl
Telefoon 06-14342912
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Agenda
11 april
28 maart
29 maart
29 maart
30 maart
30 maart
		
30 maart
2 april
9 april
		
13 april
13 april
14 april
20 april
24 april
9 mei 		
22 mei
4/5 juni

Alzheimercafé
Bijenmarkt kinderboerderij
Schouw parkje Wagenaarstraat
Inloopavond kindcentrum Sirius
Osse middag in Sterrebos
Start cursus “omgaan met 		
dementie”
Beweegvriendelijke Ruwaard
Kunst in de buurt project
Griekse avond in Zorglocatie de
Ruwaard
Kunst met koffie in Sterrebos
Familievoorstelling Pinokkio
Liederentafel
Familievoorstelling Pinokkio
HOI Carmelzaal: bloemschikken
Alzheimercafé
Gezinsfietstocht Rucrea
Midzomerfestijn

www.rucrea.nl

Colofon

Rucreant
Redactie
Simone Jacobs, Cleem van den Aker & Peter Krop:

De Rucreant is een gratis uitgave van wijkstichting Rucrea

rucreant@gmail.com

in samenwerking met Wijkraad Ruwaard voor en door

Ontwerp en vormgeving

Ruwaardbewoners. Verschijnt maandelijks, behalve in juli en

Helene Smits: ontwerp.rucreant@gmail.com

augustus, in een oplage van 6400 exemplaren.
Drukwerk
DB-Rucrea

Drukkerij Wihabo Geffen: 073-5340700

Peter Krop: voorzitterrucrea@gmail.com
Paul van Boxtel: secretarisrucrea@gmail.com

Bezorging

Kees van Vliet: penningmeesterrucrea@gmail.com

Bezorgcoordinator Ton Bax, Da Costastraat 45
Telefoon 0412-642110. E-mail: tonentoos@home.nl

Wijkraad
Elly Slegtenhorst: wijkraadruwaard@gmail.com

Redactionele richtlijnen: Berichten van lezers, instellingen,
verenigingen die betrekking hebben op of van belang zijn voor

Advertenties

De Ruwaard en zijn bewoners, zijn welkom. De redactie behoudt

Paul van Boxtel: 0412-635453, rucreant@gmail.com
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korten. Aangeleverde artikelen zijn bij plaatsing eigendom van
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