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Aan de bewoners van dit pand

•	 Prijsuitreiking 50 jaar 
Ruwaard

•	 Disco de Deel 
•	 Interview sociaal team
•	 Landerije van Tosse
•	 Frisbee 50 jaar 

Ruwaard
•	 WhatsApp groepen

Onder andere 
in deze editie

Regionale Jeugdkeepersdag SV Ruwaard (27 maart) wederom geslaagd!

Rucrea bestaat dit jaar 50 jaar! Bij dit 
bijzondere jubileum hoort een mooie 
bijeenkomst van en voor de wijk. Al 50 jaar 
zet Rucrea zich, samen met heel veel actieve 
wijkbewoners, in voor een leefbare Ruwaard. 
Rucrea verbindt mensen en ideeën, en geeft 
een steuntje aan nieuwe initiatieven. 

De wijk verandert en de mensen veranderen 
daarin mee. De vragen van toen zijn niet meer de 
vragen van nu ….. Daarom aan jou de vragen: 
“Wat houdt jou bezig in de wijk, wat inspireert 
je, waar loop je tegenaan, wat zou je willen 
veranderen …..?”

“Ik en mijn wijk” 
50 jaar Rucrea

Op zaterdag 5 november organiseert Rucrea een 
inspiratiemiddag waarin we met elkaar handen 
en voeten willen geven aan jouw ideeën.
 We doen dit samen met een aantal vrijwilligers
(-organisaties), ONS welzijn en het sociaal team 
Ruwaard. Verbinden staat daarin centraal. Jouw 
vraag vindt vast en zeker weerklank in de wijk. 
Maar dan moet je hem wel eerst stellen!

Heb je een idee? Meldt het ons!
Mijn vraag: ….
Mijn idee: ….
Mijn teleurstelling: ….
Mijn activiteit: ….. 

Graag je reacties en vragen naar: 
secretarisrucrea@gmail.com
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Eén ding is nu zeker: aan de nieuwe d’n 
Iemhof wordt niet eerder dan in de loop van 
2018 begonnen. 

Het is van het grootste belang dat dit nieuwe 
wijkcentrum gaat voorzien in de behoeftes van 
alle wijkbewoners. Daarom wordt er nu al aan 
gewerkt om een nieuw stichtingsbestuur samen 
te stellen. En een activiteitencommissie die als 
taak krijgt de tijd tussen nu en de ingebruikname 
van het nieuwe centrum zo veel mogelijk op te 
vullen. Dit heeft als doel te zorgen dat als het 
nieuwe centrum opent, het activiteitenprogramma 
ook is klaargemaakt voor de nieuwe tijd.

In de vorige Rucreant werd al een oproep 
gedaan aan alle wijkbewoners en organisaties 
binnen de wijk om mee te denken en met 
ideeën te komen. Bovendien worden mensen 
gezocht die belangstelling hebben om deel te 
nemen in het nieuwe stichtingsbestuur of in de 
activiteitencommissie. 

Belangstelling? 
Neem dan contact op met Peter Geerts, 
tel. 0412-640566 voor nadere informatie. 

Alles wat vóór de ingebruikname van de 
nieuwe Iemhof wordt ondernomen geschiedt 
onder verantwoordelijkheid van het huidige 
stichtingsbestuur. Daarna berust de organisatie 
bij het bestuur in samenwerking met Rucrea 
en Wijkraad. Met beide organisaties zal ook in 
de komende periode over de toekomst overleg 
worden gepleegd.

D’n Iemhof 

Wolfskooi 23, 5345 MH Oss
T: 0412-760410
E: aeonfysio@gmail.com
I: www.aeonfysio.com

• Fysiotherapie 

• Ontspanning 

• Acupressuur

Onze jaarlijkse playbackshow in maart was 
weer een groot succes. 
Zaterdag 21 mei is er wéér een leuke discoavond 
in boerderij de Deel aan de Treubstraat in Oss. 
Deze 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 dansbare muziek, maar we doen ook leuke 
spellen zoals stoelen- en stopdans. Er zijn twee 
Playstations, een Wii, een tafelvoetbalspel, een 
sjoelbak en diverse gezelschapsspellen. Ook kun 
je lekker kleuren en knutselen. De avond duurt 
van 19.00 uur tot 22.00 uur. We zien graag dat 
papa of mama je ‘s avonds weer op komt halen.

Vind je het leuk om ons team te komen 
versterken? 
Facebook: www.facebook.com/jwrdedeel

Kinderdisco 
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Rommelmarkt Da Costastraat
Buurtbewoners, vrienden en familie organiseren 
in de Da Costastraat in Oss weer hun jaarlijkse 
rommelmarkt. Iedereen is uitgenodigd om deze 
te bezoeken op 16 mei aanstaande, dat is 2e 
Pinksterdag. De entree is gratis.

Programma Alzheimer Café 
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?

Maandag 13 juni: 
“Gedragsveranderingen bij dementie”
Bij veel mensen met dementie is er regelmatig 
sprake van onbegrepen en moeilijk hanteerbaar 
gedrag. Twee psychologen geven deze avond 
uitleg om het gedrag beter te kunnen begrijpen 
en te hanteren.

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, 0412-653233, erubbens@rigom.nl.

Collecteweek Zonnebloem Ruwaard
Van 17 mei tot en met 20 mei 2016 vindt de 
jaarlijkse collecte plaats van de Zonnebloem, 
afd. Ruwaard. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan bewoners met een lichamelijke 
beperking in onze wijk, jong en oud.

Wij zijn dringend opzoek naar enkele 
collectanten. Heeft u in deze week nog een 
uurtje over, meldt u aan bij Kees van Vliet, 
penningmeester Zonnebloem. 
cahvanvliet@gmail.com of 06-15645235.
Heeft u de collectanten gemist? 
U mag uw bijdrage ook overmaken 
op bankrekeningnummer:
NL16RABO 0170 453 405 
t.n.v. Zonnebloem Ruwaard.

In het kort
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organiseren

O
 

 

ca. 40 km 
Start: 10.30 

Kosten 
(kinderen t/m 12 jaar gratis)

organiseren 

GEZINSFIETSTOCHT
Op zondag

ca. 40 km (met halverwege rustplaats)
Start: 10.30 –

Kosten € 2
(kinderen t/m 12 jaar gratis)

  
 i.s.m.   
                      

         

 een 

GEZINSFIETSTOCHT
zondag 22

(met halverwege rustplaats)
– 11.30 De Deel Treubstraat

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

i.s.m.     

 
     

GEZINSFIETSTOCHT
22 mei 201

(met halverwege rustplaats)
0 De Deel Treubstraat

(incl. consumptie)
(kinderen t/m 12 jaar gratis)  

GEZINSFIETSTOCHT 
mei 2016

(met halverwege rustplaats)
0 De Deel Treubstraat

(incl. consumptie)

 
6 

(met halverwege rustplaats) 
0 De Deel Treubstraat 

(incl. consumptie) 

WhatsApp-groep 
in uw buurt?
Buurtpreventie tegen inbraak, dat is 
het kerndoel van een WhatsApp-groep. 
Op 24 maart was er een drukbezochte 
informatiebijeenkomst over dit onderwerp. 
De informatie uit deze bijeenkomst, met uitleg, 
afspraken, regels en werkwijze is te vinden 
op de website: www.rucrea.nl.

Het starten van een buurt WhatsApp is een 
zaak van de bewoners, het idee moet gedragen 
worden in de buurt, anders werkt het niet.

Heb je hup nodig bij het opzetten? 
Zowel voor advies, maar ook voor hele praktische 
zaken, bijvoorbeeld folders, kun je contact 
opnemen met o.a. secretariaat wijkraad of 
Rucrea. Zij brengen je in contact met de juiste 
persoon. Het melden van je nieuwe of bestaande 
WhatsApp-groep kun je ook daar doen. Hoe 
meer groepen, hoe meer informatie gekoppeld 
kan worden. Op die manier werken we samen 
aan een veiliger Ruwaard, en daar heeft iedereen 
plezier van. 

Let wel, via een buurt WhatsApp heb je een 
aantal ogen en oren in de wijk, je signaleert, en 
geeft dit signaal door aan de politie. Die gaat 
daar mee aan de slag.

Informatie avond WhatApp-groep
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Gemeentenieuws
Aangepaste openingstijden
Het gemeentehuis is 
gesloten op de volgende dagen:
Koningsdag 27 april 2016, Bevrijdingsdag/
Hemelvaartsdag 5 mei 2016, 6 mei 2016, 
Tweede Pinksterdag 16 mei 2016.
Extra open: van 5 april tot 28 juni 2016 is de 
afdeling Burgerzaken elke dinsdag open  tot 
19.00 uur en op donderdag 28 april, 26 mei en 
30 juni 2016 tot 21.00 uur. 
Maak een afspraak via www.oss.nl/afspraken.

Ster ZLM Toer 2016 
Op donderdag 16 juni strijkt het internationale 
profwielerpeloton in Oss neer voor de 2e etappe 
van de Ster ZLM Toer. Er wordt die dag ook een 
speciaal activiteitenprogramma georganiseerd 
voor mensen met een verstandelijke of fysieke 
beperking. Voor deze dag kunnen wij nog 
volop vrijwilligers gebruiken! Meld u aan via 
bijzondersportief@sportinoss.nl.

Afval
Nog steeds komen we op veel plekken in Oss 
afval tegen dat onnodig naast de container is 
geplaatst. De containers zijn niet vol en toch 
staan de zakken PMD ernaast. Maar er staat ook 
afval dat niet in één van de containers thuis hoort. 
Zoals bijvoorbeeld: emmers, vloerbedekking, 
elektrische apparaten en meubels. 

Actie
Gemeente Oss zette een actie uit op een aantal 
probleemlocaties. Een van deze locaties is 
winkelcentrum de Ruwert. Op zaterdag 16, 
woensdag 20 en vrijdag 22 april stonden 
medewerkers van de Gemeente Oss met een 
kraam bij de ondergrondse afvalcontainers. Hier 
gaven zij informatie over het scheiden van afval. 
Ook spraken ze met burgers over het vele afval 
dat naast de containers wordt geplaatst en hoe 
we dit tegen kunnen gaan. Burgers kregen de 
mogelijkheid hun ervaringen en eventuele tips 

op te schrijven. In totaal bezoekt de Gemeente 
Oss drie locaties. Winkelcentrum de Wolfskooi 
en de Ruwert zijn beide al drie maal bezocht. 
Winkelcentrum Vierhoeksingel volgt nog op 
13, 19 en 28 mei. 

Niet gestemd? Dan zijn wij naar u op zoek!  
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
in Oss was de opkomst slects 42,5 procent. 
Daarom hebben de Osse politieke partijen 
de Raadswerkgroep Opkomst Verkiezingen 
opgericht. In verband hiermee zijn we op zoek 
naar bewoners die:
•	 De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 

niet gestemd hebben;
•	 Het leuk vinden om in een creatieve 

bijeenkomst mee te denken over hoe we het  
opkomstpercentage kunnen opkrikken naar 
minstens 60%.

We zoeken ongeveer 20 inwoners uit Oss die 
mee willen doen aan de bijeenkomst op 25 mei 
om 18.30 uur. Aanmelden liefst zo spoedig 
mogelijk	bij	raadsgriffie@oss.nl	of	bel	14	0412.	

Subsidies voor klimaatbestendige 
maatregelen
Iedereen heeft te maken met de verandering 
van het klimaat. Samen nemen we al diverse 
maatregelen om met klimaatverandering om te 
gaan. We roepen inwoners, verenigingen en 
bedrijven op om gezamenlijk aanpassingen 
te doen als groene daken, buurtmoestuinen 
en geveltuintjes. Wij hopen dat wijk- en 
buurtverenigingen initiatieven aandragen en deze 
subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie en 
het aanvraagformulier op de website 
www.aaenmaas.nl/klimaat. 
Contact Waterschap Aa en Maas, 
Erwin Kerkhof 
Telefoon: 088-1788000
E-mail klimaat@aaenmaas.nl. 

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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De eerste week na de meivakantie gaan we 
leren hoe te frisbeeën. Van Rucrea kregen we 
200 frisbees omdat de wijk Ruwaard dit jaar 
50 jaar oud is. Namens het SEC bedanken wij 
Rucrea hartelijk voor dit sportieve cadeau. 
We doen deze keer dus eens wat anders dan de 
gebruikelijke sporten tijdens de buurtsport en de 
tussenschoolseopvang. Kom je ook? Je ouders 
zijn ook welkom. 

Maandag 14:45 – 15:45 uur   Schoolplein  
  Sterrenschool Poolster/   
  Montessorischool Elzeneind 
Maandag  16:00 – 17:00 uur  
   Speelveld  ‘t Woud   
Donderdag 14:15 – 15:15 uur   Schoolplein  
  Sterrenschool Poolster/   
  Montessorischool Elzeneind  

Mocht je nog vragen hebben:
E-mail: hugo@sportinoss.nl of paul@sportinoss.nl 
Website: www.sportinoss.nl

Ultimate frisbee
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De winnaars van de bigshopper actie van 
vorige maand zijn gevonden.

Van links naar rechts: heer Johan-Paul Kemps, manager AH-
Sterrebos, mevrouw Liesbeth van Tongeren (1ste prijs 3de 
trekking) uit de Ruwaard, mevrouw Willeke van der Togt (3de 
prijs)  uit de Ruwaard, in het midden mevrouw Cisca Imminck 
(2de prijs 6de trekking) met haarman Jan Imminck en hun 
6-jarige kleinzoon Wes Imminck, de heer Karel Donkers nms 
winkeliersvereniging “de Ruwert”, de heer Hans Oor (1ste 
prijs 6de trekking) uit de Ruwaard en de heer Rinus de Jong, 
bestuurslid Rucrea.

Winnaars 
vorige 
maand

Het Ruwaard Midzomerfestijn komt snel 
dichterbij, en het programma wordt ook 
al steeds meer duidelijk. In de volgende 
editie van de Rucreant volgt een uitgebreid 
programmaoverzicht. 

Maar voor nu willen we nog even aandacht 
vragen voor het volgende: er zijn nog steeds 
fietsen	beschikbaar	voor	het	goede	doel.	Er	
wordt	gefietst	op	zaterdag	van	13.00	uur	tot	
23.00 uur en op zondag van 11.00 uur tot 
16.00 uur. Meld je aan als team bij Els Mulders 
en	fiets	tijdens	ons	mooie	evenement	een	
leuke cent bij elkaar voor jullie goede doel. 
Aanmelden kan via egkmulders@gmail.com.

Ook kun je jezelf nog aanmelden voor de 
hobby- en promotiemarkt op zondag 5 juni van 
13.00 uur tot 17.00 uur. Een kraam kost € 10,-  
en aanmelden kan via 
midzomer.promotiemarkt@gmail.com. 
Ook kun je via dit mailadres aanmelden voor 
de kinderrommelmarkt.

Natuurlijk kan zo’n mooi evenement als het 
Ruwaard Midzomerfestijn niet zo groot worden 
zonder voldoende vrijwilligers. Lijkt het je leuk 
om tijdens dit mooie evenement ons te komen 
helpen, meld je dan aan via 
egkmulders@gmail.com want enthousiaste 
vrijwilligers zijn van harte welkom.

Ook willen we het preuvenement nieuw leven in 
blazen en er een klein multicultureel feestje van 
gaan maken. En ook het proeven erin terug 
brengen.

Volgende keer volgt een uitgebreid programma 
van het hele midzomerfestijn.

Midzomerfestijn

Elzenhoek Park
4 & 5 Juni 2016
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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 13 mei, i.v.m. publicatie in het 
april-nummer.  

Vragen: ruwaard50jaar@gmail.com
 
De 8e trekking werd
verricht door Wes in 
aanwezigheid van  
Rinus de Jong. 
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Niet iedereen is hetzelfde, maar iedereen telt 
mee.
Binnen het Sociaal Team Oss-West is Robert 
Jans (48) degene die daarvoor zorgt. Eerst in 
dienst van MEE, de organisatie die mensen met 
een  beperking (praktische) ondersteuning biedt 
door met hen “mee te denken, mee te helpen en 
mee te doen”. Sinds 1 januari jl. is MEE uit deze 
regio gefuseerd met drie andere welzijnsinstel-
lingen en heet het ONS welzijn, de nieuwe 
grote sociale instelling in Oss en omliggende 
gemeenten. Maar voor Robert blijft zijn inzet 
voor de mensen met een beperking hetzelfde. 
Sinds zijn 17e jaar is hij al werkzaam in het 
ondersteunen van mensen met beperkingen. 

De samenleving verandert, daar er steeds 
meer een beroep wordt gedaan op de eigen 
kracht en verantwoordelijkheid van burgers. 
Maar je moet het als burger ook maar allemaal 
kunnen. Opvoeden, onderwijs, werken, wonen, 
geldzaken, allemaal terreinen waarop de 
burger geacht wordt zelf zijn zaken te regelen. 
Veel mensen die door het leven gaan met een 
beperking zoals een verstandelijke beperking, 
Autisme, ADHD, of chronisch ziek zijn, zien door 
de bomen (van de regelgeving) het bos niet 
meer. Er zijn voor hen té veel keuzes, té veel 
regels en té ingewikkelde procedures om je 
ergens in te schrijven of om iets aan te vragen. 
En dan is de kans groot dat zaken onduidelijk 
worden en er problemen ontstaan.

Als zich zulke situaties voordoen kunnen deze 
mensen zich zelf, of met instemming van 
hen door anderen, gemeld worden bij Ons 
Welzijn. Robert Jans en zijn collega’s van het 
Sociale Team gaan daar dan mee aan de 
slag. Ze bekijken samen met het netwerk de 
mogelijkheden, maken een plan van aanpak 
en nemen de stappen door, die gezet moeten 
worden. Hierbij is het belangrijk dat het een 
plan is van de burger zelf en niet iets dat de 
hulpverlener of de omgeving graag wil zien. 
Het moet voor de burger duidelijk zijn. Soms zijn 
andere visuele middelen (tekeningen/plaatjes/
schema’s) nodig om zaken begrijpelijk te maken. 
Het zijn vaak lange trajecten, maar je kunt ook 
echt wat betekenen. Geen ad-hoc oplossingen, 

Sociaal Team
maar ook op langere termijn bekijken hoe die 
burger op zijn eigen wijze de kwaliteit van zijn 
leven in wil richten. 

Robert Jans geeft aan dat het belangrijk is dat 
een ieder, met zijn kwaliteiten maar ook met zijn 
beperkingen deel moet kunnen uitmaken van 
onze samenleving. Met name deze kwetsbare 
burger heeft het moeilijk om hiermee om te 
gaan. Ook is het van belang de omgeving van 
die persoon te wijzen op de identiteit en kracht, 
die hij of zij heeft. Te vaak wordt alleen maar 
gekeken naar het gedrag. Samen met de burger 
wordt het netwerk rond de betrokkene in kaart 
gebracht en zorgt hij dat naast het netwerk ook 
andere professionals de signalen leren zien. 
“De samenleving moet leren te accepteren dat 
niet alle mensen hetzelfde zijn”.
Robert Jans blijft in beeld bij de betrokkenen, 
zodat ze niet halverwege de weg kwijt raken, 
want het vinden, maar ook het blijven volgen 
van deze weg wordt steeds ingewikkelder. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het versterken 
van de eigen kracht het beroep doen op zorg 
voorkomt, uitstelt of vermindert.

Binnen het Sociaal Team Oss-West wordt steeds 
beter samen gewerkt. De combinatie van de 
verschillende deskundigheid binnen het team 
met ook wijkverpleegkundigen en een Wmo-
consulent, zorgt ervoor dat er veel informatie 
aanwezig is en men veel van elkaar leert. 
Volgens Robert Jans levert dit veel positieve 
energie op, waardoor iedereen er zin in heeft 
om het nieuwe team goed neer te zetten voor de 
burgers uit Ruwaard. En trouwens ook voor die 
uit Geffen, want het Sociaal Team Oss-West gaat 
over de hele Ruwaard én ook over Geffen.

Het Sociaal Team 
Oss-West is te bereiken 
via het telefonisch 
aanmeldteam van 
ONS welzijn
 088-3742525.  
Ook zijn de sociaal 
werkers vaak fysiek 
aanwezig in de wijk en 
kunt u ze aanspreken.

Robert Jans
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In sommige gevallen ligt de oplossing voor 
betalingsproblemen bij budgetondersteuning. 
Hierbij leren huurders inkomsten en uitgaven 
in evenwicht te brengen en te houden. 
De budgetcoach geeft de huurder handvatten 
waarmee ze zelf weer verder kunnen. Mensen 
maken vrijwillig gebruik van de diensten van een 
budgetcoach, ondernemen zelf acties en blijven 
zelf	verantwoordelijk	voor	hun	eigen	financiën.	

Contact budgetcoach
Heeft u (tijdelijk) 
problemen om uw huur 
te betalen, neem dan 
contact op met Petra 
de Gooyert. Zij is 
budgetcoach en 
behandelt uw vragen 
in vertrouwen.  
                                                     
Telefoonnummer: 
0412–664911
E-mailadres: 
p.de.gooyert@brabantwonen.nl

Budgetcoach

Op donderdag 12 mei a.s. wordt in de 
grote zaal van d’n Iemhof te Oss de laatste 
liederentafel van het seizoen gehouden. 

En zoals de traditie verlangt zal dan het bekende 
C-manskoor er weer zijn met een aantal 
meezingbare zeemansliederen. De avond begint 
om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur en 
de toegang is gratis.

Liederentafel
Petra de Gooyert

Toernooi voor senioren
uit de Ruwaard en KBO-leden

Op dinsdagmiddag 24 mei wordt wederom ons 
jaarlijks individueel toernooi voor de liefhebbers 
van het spel Jeu de Boules gehouden. Dit 
zal gespeeld worden op de baan bij de 
Brederodestraat / Sterrebos. 
Zijn er veel aanmeldingen van senioren uit de 
Ruwaard dan kan de donderdagmiddag 26 mei 
hierbij getrokken worden. 
We willen graag starten om 13.30 uur.

Wilt u deelnemen aan dit toernooi dan kunt u zich 
vóór 17 mei opgeven bij: 

Jo van Amstel, telefoonnummer: 0412-481612                        
email: vanamsteljo@gmail.com 

Sonja Haven, telefoonnummer: 0412-668000                        
email: sonja.haven@brabantzorg.eu

Jeu de Boules 
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Museum Jan Cunen presenteert Osse 
geschiedenis.

Ossenaren vertellen maar wat graag hun 
verhalen. Museum Jan Cunen gaat deze 
verhalen bundelen en presenteren. In een 
Geheugen Lokaal zullen verschillende thema’s uit 
het rijke Osse verleden aan bod komen. 

Het eerste thema is de tapijtfabrikant Bergoss. 
Er zijn archiefbeelden, tapijtstalen, machines, 
werktuigen en gereedschappen. Maar dit alles 
komt pas echt tot leven door verhalen van 
Ossenaren zelf. En daarvoor hebben wij úw 
hulp nodig! Heeft u een interessant verhaal over 
Bergoss? 
Deel dit dan in ons Geheugen Lokaal. Te midden 
van de objecten staat een videozuil waarop u uw 
verhaal kunt opnemen. 
Heeft u een foto, een voorwerp of een brief 
van Bergoss in uw bezit? Toon dit dan bij 
binnenkomst. In overleg tonen we ook dat in het 
Geheugen Lokaal.

Museum Jan Cunen, 
Geopend dinsdag t/m zondag van 
12.30 tot 16.30 uur 

Tentoonstelling Bergoss: t/m zondag 26 juni 2016

www.museumjancunen.nl

Osse 
geschiedenis 

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.

Ruzie met uw 
buren? 
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Aanraders: 
 

19 mei “Alles uit de 
Zee” Een compleet 
verzorgd diner met 
heerlijke  visgerechten 
voor € 17,95 p.p. Kaart-
verkoop  tot 10 mei. 
24 mei Jeu de Boules 
toernooi 13.30 uur. 

24 mei Workshop 
Zeepketting 14.00 uur. 

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

 

 

Creatieve Workshops 
“Dikke Dames”, 
Abstract Schilderen en 
3D-kaarten. 

Er is weer plaats bij deze 
gezellige creatieve workshops. 

Na een paar middagen staat u versteld van uw 
eigen talent! 

Korting in de Avond Gasterij 
Voor de Avond Gasterij hebben we op dinsdagavond 
& donderdagavond heerlijke gerechten op de kaart. 
Komt u gezellig met 2 personen à la carte eten dan 
betaald u van 25 april t/m 25 mei (op vertoon van 
dit bericht) voor een voor- en hoofdgerecht totaal 
maar € 17,50. 

 

 

In de Spil van Sterrebos! 
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Vrijwilligers Midzomerfestijn
Op 4 en 5 juni vindt weer het midzomerfestijn 
plaats. Voor dit geweldige wijkevenement zijn 
we hard op zoek naar vrijwilligers. Alle hulp is 
welkom! Heb je interesse en/of wil je meer info? 
Contact: bart.hoes@ons-welzijn.nl 

Elektricien Midzomerfestijn
Tijdens het Midzomerfestijn is er een bewoner die 
zich gedurende het gehele weekend inzet t.b.v. 
de stroomvoorziening en aansluitingen van dit 
evenement. We zoeken een vrijwilliger die hem 
wilt helpen ter ondersteuning. 

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

Gezocht voor  
Midzomerfestijn

Fruitallee krijgt vorm 
Begin maart hebben we ruim 100 fruitbomen 
geplant	langs	het	fietspadtracé		tussen	de	
Cereslaan en de Nieuwe Hescheweg. Langs 
het Nicolupad, tussen de Cereslaan en de 
Amelsestraat zijn verschillende soorten kersen- 
en pruimenbomen geplant. Op een voormalige 
akker bij de Koningsweg markeren twee rijen 
perenbomen de plaats waar een nog aan te 
leggen	fietspad	de	verbinding	gaat	vormen	
tussen de Koningsweg en het Nicolupad. 
Daarmee wordt een bypass gerealiseerd 
die de gevaarlijke Amelsestraat omzeilt. De 
perceelranden zijn opgevuld met allerlei 
vruchtdragende struiken. Ook komen er een 
picknickbank en zitbankjes.

Hopveld uitgebreid 
De kranten stonden er bol van: geen 
speciaalbierenhop meer te verkrijgen. Kennelijk 
hebben we afgelopen jaar te maken gehad met 
nogal ongunstige weersomstandigheden in de 
belangrijkste hop-producerende gebieden. Of we 
met ons hopveld een gat in de markt aanboren 
moeten we afwachten, maar dit soort berichten 
geeft wel aan dat er goede mogelijkheden zijn 
om op regionaal niveau in te spelen op lokale 
behoeftes. De eerste VanTosse biertjes van 
onze hop-oogst zijn inmiddels gemaakt door 
Bierbrouwerij Oijen. Volgens de eerste berichten 
lijken	deze	echt	goed	te	worden.	Een	definitief	
smaakoordeel kan echter pas gevormd worden 
nadat dit bier lang genoeg heeft gerijpt.

Hout- en fruitwallen aangeplant
Dit jaar hebben we op zo’n 12 plekken in de 
Stelt weer nieuwe houtwallen en fruitsingels 
aangelegd. Deze wallen en singels fungeren 
als groene aders langs de perceelgrenzen. 
Hierdoor creëren we stroken waar allerlei dieren 
hun rust en verblijfplaats kunnen vinden. De 
fruitwallen hebben nog een bijkomend doel: als 
“smulstroken” leveren ze een tastbare bijdrage 
aan het eetbare landschap. En alles is ook nog 
eens vrij te plukken!

Landerij 
VanTosse
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De Rucreant is een gratis uitgave van wijkstichting Rucrea 

in samenwerking met Wijkraad Ruwaard voor en door 

Ruwaardbewoners. Verschijnt maandelijks, behalve in juli en 

augustus, in een oplage van 6400 exemplaren.

DB-Rucrea   

Peter Krop: voorzitterrucrea@gmail.com

Paul van Boxtel: secretarisrucrea@gmail.com

Kees van Vliet: penningmeesterrucrea@gmail.com

Wijkraad 

Elly Slegtenhorst: wijkraadruwaard@gmail.com

Advertenties       

Paul van Boxtel: 0412-635453, rucreant@gmail.com  

Webbeheerder / social media

Helene Smits: www.rucrea.nl  website.rucreant@gmail.com

Like ons: www.facebook.com/rucreant

Colofon Rucreant   

Redactie

Simone Jacobs, Cleem van den Aker & Peter Krop: 

rucreant@gmail.com

Ontwerp en vormgeving 

Helene Smits: ontwerp.rucreant@gmail.com

Drukwerk 

Drukkerij  Wihabo  Geffen: 073-5340700

Bezorging 

Bezorgcoordinator Ton Bax, Da Costastraat 45

Telefoon 0412-642110. E-mail: tonentoos@home.nl

Redactionele richtlijnen: Berichten van lezers, instellingen, 

verenigingen die betrekking hebben op of van belang zijn voor 

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

zich het recht artikelen en beeldmateriaal aan te passen/in te 

korten. Aangeleverde artikelen zijn bij plaatsing eigendom van 

de Rucreant.

Volgende kopij inleverdatum: 
Vrijdag 13 mei 2016 12:00 uur

24 april  HOI Carmelzaal: bloemschikken
9 mei   Alzheimercafé
9/10/11 mei Frisbee-wedstrijden buurtsport
12 mei  Liederentafel
16 mei  Rommelmarkt Da Costastraat
21 mei Kinderdisco-avond in de Deel
22	mei		 Gezinsfietstocht	Rucrea
24 mei  Jeu de boules toernooi KBO
25/26/27 mei  Rolstoeldriedaagse 
  Zorglocatie de Ruwaard
29 mei Kinderboerderijdag Elzenhoek
4/5 juni  Midzomerfestijn
8 juni   Buitenspeeldag 
  in diverse buurten
13 juni Alzheimercafé

www.rucrea.nl

Agenda


