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Aan de bewoners van dit pand
Onder andere
in deze editie
•
•
•

Midzomerfestijn

•
•
•
•
•

Midzomerfestijn
4/5 juni
Sociaal Team
Frisbee 50 jaar
Ruwaard
Vraag en aanbod
Vrijwilligerspunt
Speel-o-theek
Opgeven KAKO
Bon TOMBOLA 4 juni

Het seizoen komt loopt op zijn einde, de zomer
komt eraan ….
Voordat het zover is, staat er nog een ander op
stapel in de wijk. Voldoende spektakel om het
feestjaar “50 jaar Ruwaard” mooi af te sluiten. In
het Midzomerfestijn, dit jaar al voor de negende
keer, komen alle lijntjes samen. De tassen- en
fotoactie wordt afgesloten met een ballonvaart
voor de winnaars, en alle organisaties die
hun steentje bijdroegen zijn aanwezig op de
promotiemarkt. Het cultuurproject “diversiteit en
verbinding” krijgt vorm in een kunstwerk van en
voor de wijk.
In de verschillende buurten wordt de
buitenspeeldag gevierd, verder zijn er hier
en daar barbecues georganiseerd. Al met al
voldoende “bewijs” dat we samen in een actieve
en mooie wijk wonen.
De redactie van de Rucreant heeft alles dit
feestjaar voor jou gevolgd, hopelijk met succes.
In de volgende editie blikken we nog een keer
terug.
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PROTA zoekt
vrijwilligers

Het Platform Regio Oss tegen Armoede
(PROTA) zoekt vrijwilligers die Maatje willen
zijn voor iemand die in een sociaal isolement
zit of dreigt te komen vanwege financiële
armoede.
•
•
•
•
•

Om de 14 dagen 1 á 2 uur tijd hebben om
een huisbezoek te brengen.
Goed kunnen luisteren, niet oordelen maar
een stukje willen meelopen.
Samen met de deelnemer stappen zetten in
de richting van meer zelfredzaamheid en een
groter sociaal netwerk.
In training en intervisie willen leren een goed
maatje te zijn.
Na 1 of 2 jaar eventueel gekoppeld willen
worden aan een andere deelnemer.
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PROTA zoekt
vrijwilligers

De weersverwachtingen waren matig tot
slecht. Desondanks stapten 27 deelnemers
op de fiets. Een afwisselende tocht richting
Berlicum en daarna door de polder. De pauze
was bij de Blauwe Sluis. Op een paar spetters
na hielden we het bijna droog.

Neem vrijblijvend deel aan de introductie-avond
die in juni wordt gehouden.
Wil je meer weten of je aanmelden?
Neem dan contact op met een coördinator van
het Maatjesproject.
Contact:
Maatjesproject@erzijnvoorjou.nl
Tel. 06-21850860

Vanwege het slechte weer
gaat deze fietstocht op
HERHALING
Noteer in uw agenda:
zondag 11 september 2016
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Buitenspeeldag
De Landelijke Buitenspeeldag is dit jaar op
woensdag 8 juni. De volgende straten in de
Ruwaard doen mee:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Staringstraat (speeltuin)
Staringstraat (oneven)
Wildestraat
t Woud
Da Costastraat
Drijvershof
Wagenaarstraat
Palestrinastraat
Speelplaats De Komeet

Stadswandelingen
Maasland Gilde

Is een initiatief van BrabantWonen
In samenwerking met bewoners, Wijkraad, Wijkstichting,
Gemeente Oss, Politie Brabant-Noord, stichting Vivaan
www.keten-in-de-buurt.nl

Nu de lente er is en de zomer nadert, even
aandacht voor de stadswandelingen die door
gidsen van het Maasland Gilde begeleid
worden.
In het seizoen worden op een aantal
woensdagmiddagen en donderdagavonden
stadswandelingen gehouden. De kosten
bedragen € 3,50 p.p.
Op woensdagmiddag om 14.00 uur met
vertrekpunt de VVV.
Data: 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus en 7
september.
Op donderdagavond om 19.00 uur met
vertrekpunt “De Groene Engel”.
Data: 19 mei, 16 juni, 21 juli,
18 augustus en 15 september.

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

De Rucreant

Nummer: 09		

Jaargang: 48 		

Datum: 28 mei 2016

Pagina: 04

Waar kan jij ons
helpen?

Straatrenovatie
Wagenaarstraat

“Samen maken we de wijk”, al vijftig jaar.
Je hebt altijd kartrekkers 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.

Begin mei is er begonnen aan de renovatie
van de bestrating van de hofjes van de
Wagenaarstraat. Inmiddels is het eerste hofje
klaar.

Lijkt het jou wat om;
• de Rucreant te bezorgen;
• stukjes te schrijven over jou eigen buurt;
• de redactie van de Rucreant te versterken;
• het Rucrea-bestuur te versterken;
• mee te werken aan kinderactiviteiten.
Neem vrijblijvend eens contact op via
secretariaatrucrea@gmail.com

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

Stichting Peuterwerk Oss
* spelen * educatie * opvang

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

Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw
RUCREA in samenwerking met15-12-15
de
SPO-adv-125x90.indd 1
WIJKRAAD RUWAARD
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Gemeentenieuws
Eikenprocessierupsen
In de maanden april, mei, juni en juli kan op
eikenbomen de eikenprocessierups voorkomen.
De gemeente probeert een plaag te voorkomen
door zo snel mogelijk de rupsen te bestrijden.
We behandelen uitsluitend gemeentelijke bomen.
Als u in uw eigen bomen rupsen aantreft, moet
u zelf contact opnemen met een bedrijf voor
bestrijding. De gemeente bestrijdt geen rupsen
in bos- en natuurgebieden en langs onverharde
wegen. U kunt als u een eikenprocessierups
ziet contact op nemen met de gemeente Oss,
telefoon 14 0412. Vermijd contact met rupsen,
vrijgekomen brandharen en lege nesten.
Daardoor voorkomt u gezondheidsklachten. Meer
informatie vindt u bij de GGD in uw regio en op
de websites.
Week van de Natuur
Gezellig wandelen over de boerenmarkt, leren
hoe je vlinders in je tuin lokt of zelf vogelhuisjes
maken. Allemaal dingen die je in de Week van de
Natuur kunt doen. Deze is van zaterdag 11 juni
tot en met vrijdag 17 juni. Alle activiteiten staan in
het teken van natuur en biodiversiteit in de stad.
Jonge ondernemers gezocht!
Heb jij misschien een briljant idee voor een
bedrijf, maar weet je niet hoe je moet beginnen?
Dan is het project ZomerOndernemer iets voor
jou! ZomerOndernemer laat jongeren tussen de
15 en 22 jaar tijdens de zomervakantie kennis
maken met het ondernemerschap en geeft hen
informatie en ervaring om een eigen bedrijf te
starten. De ZomerOndernemers die zelf met een
idee komen om iets voor zichzelf te beginnen,
kunnen rekenen op inspirerende begeleiders,
een startkapitaal, boeiende trainingen en
workshops en toegang tot een groot netwerk van
gevestigde ondernemers.
Start in Oss-Bernheze op 26 juli. Je kunt je nu
inschrijven via www.zomerondernemer.nl of
oss-bernheze@zomerondernemer.nl
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’Caesar was here’
Langs de Maas tussen Maren-Kessel en Lith
lag in de Romeinse tijd een belangrijk centrum.
Julius Caesar was hier in 55 voor Christus als
aanvoerder van een veldslag met Germaanse
stammen. De unieke bewijzen van deze veldslag
kunt u bewonderen in Museum Jan Cunen. In
de hal van het gemeentehuis zijn tegelijkertijd
resten van een Romeinse tempel te zien die
later op deze locatie heeft gestaan. De dubbele
tentoonstelling duurt tot en met 26 juni 2016.
Cursus Politiek Actief!
Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen
worden genomen in de gemeenteraad? Denkt
u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Of wilt
u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar
weet u niet hoe? Volg dan de gratis cursus
Politiek Actief! De cursus start op dinsdag 31
mei. U kunt zich aanmelden via
raadsgriffie@oss.nl.
De cursussen vinden plaats in de avonduren.
• Dinsdag 31 mei, gemeentehuis Oss:
Introductie en kennismaking, algemene
staatsinrichting.
• Dinsdag 7 juni, raadhuis Landerd:
De gemeente.
• Dinsdag 14 juni, Klooster Zijtaart:
De gemeenteraad.
• Dinsdag 21 juni, gemeentehuis Bernheze:
Lobbyen bij de gemeente.
• Dinsdag 28 juni, gemeentehuis Uden:
Debatteren.
Raadsvergadering bijwonen in uw eigen
gemeente.
Meer informatie: www.prodemos.nl of bel met de
Raadsgriffie 14 0412.

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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Vrijwilligerspunt

Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten.
De één geeft les op de lokale voetbalclub, de
ander schenkt koffie in het verzorgingstehuis
om de hoek.
Er wordt gewandeld met ouderen, voorgelezen
aan kinderen, geklust in de lokale buurttuin of
gedanst met geestelijk gehandicapten. Of het
nou een uurtje in de maand of 20 uur in de week
is, het is allemaal even waardevol.
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Iedere dinsdag t/m donderdag is er een
inloopspreekuur van 09.30 tot 11.30 uur.
Komt een andere tijd je beter uit?
Maak dan een afspraak met een van onze
bemiddelaars.
Je kunt ons bereiken per mail via
vposs@ons-welzijn.nl,
telefonisch op 0412-692080
facebook.com/vrijwilligerspuntoss!

Het Vrijwilligerspunt in Oss is er voor alle
vrijwilligers en iedereen die geïnteresseerd
is in vrijwilligerswerk. Wij zoeken de juiste
vrijwilligersvacature bij de vrijwilligers. Samen
met jou gaan we op zoek naar de vacature die
het beste bij jou past.
Ben je benieuwd naar onze vacatures? Heb je
een vraag over vrijwilligerswerk? Kom dan eens
langs! Het Vrijwilligerspunt Oss is gevestigd aan
de Boterstraat 206 in Oss.
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Ik en mijn wijk

De Ruwaard verandert en de mensen
veranderen daarin mee. De vragen uit het
verleden zijn niet meer de vragen van nu …..
Maar welke vragen aan en voor de wijk zijn nu
belangrijk?
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Frisbeeën

De eerste week na de meivakantie is er tijdens
de buurtsport extra aandacht besteedt aan
de toffe sport frisbeeën. Naast het ‘gewoon’
overgooien van een frisbee zijn er diverse
leuke spelletjes gespeeld met de frisbees.

Wij vragen dit aan jou!
“Wat houdt jou bezig in de wijk, wat inspireert
je, waar loop je tegenaan, wat zou je willen
veranderen …..?”
Rucrea bestaat dit jaar 50 jaar! Een mooie
aanleiding om met elkaar een nieuwe en
inspirerende agenda op te stellen voor de wijk.
Een agenda waar we samen mee aan de slag
kunnen.
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!
Graag je reacties en vragen naar:
secretarisrucrea@gmail.com

Zo is er bijvoorbeeld een jeu de boules variant
met de frisbees gedaan.

Er is een tennisspel met de frisbees gespeeld.

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.

• Fysiotherapie
• Ontspanning

En is er overgegooid met de frisbee, terwijl de
balans bewaard moest worden op een smal
paaltje.

• Acupressuur
Wolfskooi 23, 5345 MH Oss
T: 0412-760410
E: aeonfysio@gmail.com
I: www.aeonfysio.com
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Apotheek Hofsteede
medicijnen & vakantie
Gebruikers van medicijnen die onder de opiumwet vallen,
kunnen deze niet zomaar meenemen naar het buitenland.
In veel landen is het bezit ervan verboden en strafbaar. Om
opiumwetmiddelen mee op reis te nemen, is daarom een
verklaring nodig.
Welke medicijnen vallen onder de opiumwet?
Een opiumwetmiddel is een stof met een bepaalde werking
op het menselijk bewustzijn. Deze middelen worden ook wel
‘verdovende middelen’, ‘narcotica’ of ‘drugs’ genoemd. Ook
veel medicijnen vallen onder de opiumwet. Opiumwetmiddelen
zijn verdeeld in twee lijsten. Op lijst I van de Opiumwet staan
de zogenoemde ‘hard drugs’, zoals heroïne, maar ook zware
pijnstillers als morfine en ADHD-medicijnen zoals methylfenidaat.
Op lijst II staan de zogenaamde ‘soft drugs’, waaronder en
slaap- en kalmeringsmiddelen zoals temazepam en oxazepam.
Welke verklaring is nodig?
Er bestaan twee verschillende verklaringen:
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• Schengenverklaring voor reizen naar Schengenlanden
• Voor landen die niet binnen het Schengengebied vallen, heeft
u een Engelstalige medische verklaring nodig.
Let op, beide verklaringen moeten vooraf opgestuurd worden
naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK), dat deze
waarmerkt. Houd rekening met een verwerkingstijd van 4 weken.
Op de website www.hetcak.nl staat alle informatie over reizen
met opiumwetmiddelen. U vindt er beide verklaringen, welke
landen onder het Schengengebied vallen en welke medicijnen
onder de Opiumwet.
Tips voor het reizen met medicijnen
Neem medicijnen mee in de originele verpakking. Verder kunt
u bij ons een medicijnpaspoort aanvragen. Dit is praktisch bij
verlies van medicijnen of wanneer u een arts in het buitenland
raadpleegt. Let op, deze vervangt de verklaring voor
opiumwetmiddelen niet!
Wij wensen u een fijne vakantie!!
Apotheek Hofsteede bv
Sterrebos 44, 5344 AM Oss
tel. 0412 622611
info@apotheekhofsteede.nl
www.apotheekhofsteede.nl
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Ruwaard 50 jaar
BrabantWonen, Muzelinck en Wijkraad
Ruwaard hebben de handen ineen geslagen
om op een creatieve manier aandacht te
besteden aan het 50-jarig bestaan van onze
wijk de Ruwaard, de grootste wijk van Oss.
Aan de hand van de thema’s diversiteit en
verbinding wordt een Ruwaard-kunstwerk
gemaakt. In elke buurt is een kunstenaar
de straat op gegaan en is er samen met
buurtbewoners een onderdeel van het
kunstwerk gemaakt.
Er is inmiddels al veel gebeurd. Zo is
In samenwerking met bewoners van de
componistenbuurt door componist Bram
Verstegen een Ruwaardlied geschreven.
Kinderen van twee basisscholen, de Hertogin
Johanna A en de Blinkerd, hebben textiele
dessins ontworpen. Docente Textiel Petra
Frissen heeft hiervan 2 grote banieren
gemaakt. En de bewoners van de Da
Costastraat en omgeving hebben verhalen
over het leven in de Ruwaard aangeleverd,
die de rappers Rico & Sho hebben gebruikt
voor een flitsende rap. Op 2 april is Annet
Teunissen met haar bakfiets de dichtersbuurt
in geweest en heeft mensen gevraagd naar
een quote over hun leven in de Ruwaard.
In de Van Limburg Stirumstraat en omgeving
dragen alle straten de namen van adellijke
families en staatslieden. Fotografe AnneMarie Vossen draagt dan ook zorg voor
een reeks echte statieportretten. In ‘t Woud
liggen de straten met dierennamen. Daaarom
hebben de bewoners samen met beeldend
kunstenaar Hester Pilz een flink aantal lemen
fantasiedieren gemaakt.
Het totaalkunstwerk dat ontwerper Framk Ulijn
van dit alles gaat maken wordt onthuld tijdens
het Midzomerfestijn op zondag 5 juni om 13.00
uur.
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Winnaars
vorige
maand

De laatste winaars van de bigshopper actie
zijn gevonden.

Van links naar rechts:
De winnares van de 2e prijs, Mirjam Boerboom
uit de Ruwaard, (een waardebon van € 40,--)
van de winkeliersvereniging “de Ruwert”.
De winnaar van de 3e prijs, de heer H. Kerkhof
uit de Ruwaard, (een waardebon van € 20,--)
van de Albert Heijn Sterrebos in de Ruwaard.
De winnares ,Mevrouw Henrita van Dinther
uit Geffen, van de 1e prijs (een ballonvaart)
beschikbaar gesteld door Wijkraad-Ruwaard
en Wijkstichting Rucrea.
De heer Karel Donkers, Winkeliersvereniging.
De heer Rinus de Jong, bestuurslid Rucrea.
De heer Johan-Paul Kemps, manager
AH-Sterrebos.
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Ruwaard Midzomerfestijn:
zorg dat je erbij bent!
Dit jaar maken we er een extra feestelijke
editie van. We vieren immers het 50-jarig
bestaan van onze mooie wijk!
Zaterdag 4 juni om 13.00 uur wordt dit
tweedaagse evenement geopend door Oki en
Do van speelparadijs Okido en is het de beurt
aan de kinderen. Zij zullen zich deze middag
niet vervelen; wat dacht je van mozaïeken,
armbandjes maken, graffiti vervaardigen,
cupcakes versieren, nagels lakken, schilderen
zoals Jeroen Bosch dat deed, graspoppetjes
maken, instrumenten bouwen en nog veel
meer. En wie weet win je wel de de Penalty
bokaal van SV Ruwaard. Deelname aan dit
alles is gratis, maar je moet wel even bij de
kassa een stempelkaart ophalen. Ouders
en grootouders zijn natuurlijk meer dan
welkom om te komen kijken wat hun (klein)
kroost allemaal voor moois maakt. Aan het
einde van deze middag krijgt elk kind dat de
stempelkaart weer inlevert ook nog eens een
leuke verrassing.

Om 17.30 start het internationale
preuvenement met niet minder dan 16
deelnemers. Allemaal zetten zij hun
beste culinaire beentje voor. U krijgt een
strippenkaart waarmee u bij ieder kraampje
een hapje kunt gaan halen. Geef met een
sterretje aan welke 3 hapjes u het lekkerst
vindt. Lever dan de kaart weer in, en u maakt
kans op een leuk prijsje. Het preuvenement
wordt begeleid door muziek uit de
vertegenwoordigde landen.
Om 20.00 uur verhuizen we naar het
evenemententerrein. Daar stijgen de
fotoactiewinnaars van de luchtballonprijs op.
Sambaband Dale Cana zorgt daarbij voor
Braziliaanse sferen en begeleidt ons terug
naar de feesttent. Daar start dan het grote
avondfeest met de 10- koppige band Double
5. Tijdens hun pauzes zal er een vuurspuwact
plaatsvinden en worden er rondes van de
Tombola gespeeld. Het lot hiervoor krijgt u als
u de bon van pagina 11 meeneemt en inlevert.
Zorg er wel voor dat u bij de trekking aanwezig
bent, want niet aanwezig zijn betkent geen
prijs… De eerste trekking is al om 19.00 uur.
We sluiten deze prachtige eerste dag af met
een spectaculaire vuurwerkshow.

Sfeerimpressie 2015
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Ook dag 2 wordt een spektakelstuk. We
beginnen om 11.00 uur met de wijkbrunch
waar u voor slechts € 1,- aan kunt deelnemen.
Om 13.00 wordt het “Ruwaard 50-jaar”kunstwerk onthuld door wethouder Frank den
Brok. Verder promoten deze middag zo’n 40
hobbyisten en verenigingen hun liefhebberijen
en vindt de kinderrommelmarkt plaats. En
wilt u uw muzikale energie nog kwijt? Dat
kan met de drumcirkel van percussiegroep
Batuque Capoeira. En nee, we zijn er nog
niet: u kunt ook nog genieten van een
acrogymdemonstratie, een optreden van Mat
Claasen en een Ruwaard-fototentoonstelling.
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Fietsen voor het goede doel

En natuurlijk zal er ook weer het gehele
weekend gefietst worden voor het goede doel.
De opbrengst van het fietsen zal om 17.00 uur
bekend gemaakt worden door wethouder René
Peters.
Nou, al met al moet u wel een héle goede
reden hebben om geen acte de présence te
geven op deze spetterend 2 feestdagen!
We zien u heel graag op 4 en 5 juni.

Doelschieten met SV Ruwaard

Elzenhoek Park
4 & 5 Juni 2016

Lunch

Preuvenement
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Sociaal Team

“De Ruwaard is een
perfecte wijk”
In het Sociaal Team van de Ruwaard doet
sinds kort ook een Wmo-consulent van de
gemeente mee. Maar wat is dan zo’n Wmoconsulent?
De Wmo is de Wet maatschappelijke
ondersteuning, die de gemeentes opdraagt
ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen. Als die
zelfredzaamheid op eigen kracht niet lukt,
dan is de gemeente verantwoordelijk voor
de ondersteuning. Dat kan door het leveren
van voorzieningen, van huishoudelijke hulp,
begeleiding, dagbesteding of beschermd wonen.
Soms is de Wmo niet meer voldoende en moet
verwezen worden naar de Wlz (Wet langdurige
zorg).
Bij de gemeente Oss werken op dit moment
18 Wmo-consulenten. De achtergronden
van deze Wmo-consulenten zijn zeer
verschillend. Ze waren werkzaam in de
thuiszorg, de ouderenzorg, het onderwijs of als
verpleegkundigen in het ziekenhuis of een GGZinstelling (Geestelijke Gezondheids Zorg). De
gemeente is de laatste jaren bezig zich meer
wijkgericht te organiseren. Elk Sociaal Team heeft
een eigen Wmo-consulent. Voor de Ruwaard is
dat Willemien van Grinsven (52). Zij is de Wmoconsulent van de wijk en doet mee in het Sociaal
Team. Ooit werkte ze in het basisonderwijs in
Oss, daarna bij verschillende afdelingen van de
gemeente.
Volgens Willemien van Grinsven is het meedoen
in het Sociaal Team heel belangrijk om te weten
welke mogelijkheden er zijn in de wijk en hoe zij
ervoor kan zorgen dat de kwaliteit van leven voor
sommige wijkbewoners kan worden verbeterd.
Hoe gaat dat in zijn werk? Bij het Sociaal Team
komt een vraag binnen. De professionals
bespreken dan met elkaar wie met de vraag aan
de slag gaat. Als blijkt dat er behoefte is aan een
bepaalde voorziening gaat de Wmo-consulent op
huisbezoek. Eerst werd dat “keukentafelgesprek”
genoemd, maar die term wordt nu niet
meer gebruikt, want het gaat uiteindelijk
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wel om belangrijke
voorzieningen, die
zowel de betrokken
wijkbewoner, in de vorm
van eigen bijdrage,
als de overheid veel
geld kosten. Van het
gesprek wordt dan ook
een verslag gemaakt
dat door beide partijen
Willemien van Grinsven,
ondertekend wordt.
Wmo-consulent
Er bestaat de
mogelijkheid om tegen de besluiten, die uit het
gesprek voortkomen, bezwaar te maken. De
huisbezoeken zijn belangrijk om een zo goed en
breed mogelijk beeld te geven van de situatie.
Alle professionals van het Sociaal Team zijn
verplicht zich te houden aan de beroepsregels
betreffende geheimhouding. Informatie vanuit het
Sociaal Team gaat niet naar de gemeente. De
burger moet daar zelf toestemming voor geven.
Op die manier wordt de privacy beschermd.
Willemien van Grinsven is enthousiast over de
Ruwaard. “Een wijk met veel activiteiten en
initiatieven, grote netwerken. Ook is het een
heel diverse wijk: jong en oud, rijk en arm,
verschillende culturen. Er zijn in de wijk ook
allerlei woonvormen voor ouderen en mensen
met een beperking. Kortom: een bruisende
wijk.” Het mooie van de huisbezoeken is dat
het niet alleen gaat over wat er nodig is, maar
ook over wat de wijkbewoners kunnen bieden.
Een belangrijke gemeentelijke ontwikkeling
is de aandacht voor burgerinitiatieven. Dat
geeft, volgens Willemien van Grinsven, veel
mogelijkheden voor de burgers. Het is natuurlijk
dan wel nodig dat de buurtvoorzieningen, zoals
de buurthuizen, blijven bestaan.
Over de Wmo is veel informatie te vinden op de
website van de gemeente Oss:
www.oss.nl/werk-inkomen-zorg/zorg . Als u
een vraag hebt voor de Wmo-consulent kunt u
telefonisch contact opnemen via nummer
14 0412. Hebt u vragen voor het Sociaal Team of
over de werkzaamheden van de Wmo-consulent
dan kunt u zich richten tot het Sociaal Team
Ruwaard.
Zij zijn te bereiken via het aanmeldteam van
ONS welzijn: 088-3742525 of via
info@sociaalteamosswest.nl.
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Rock in ’t Honk

Op zaterdag 23 april vond de tweede editie
van Rock in ’t Honk plaats.
Op deze benefietavond heeft een drietal
Brabantse bands opgetreden om geld in te
zamelen voor een goed doel. Het publiek kon
genieten van de Heesche formatie Qualawaai, de
Osse band White Elephant en hardrockband At
First. De opbrengst van de avond van maar liefst
€ 430,00 ging ditmaal naar Stichting Leergeld
Maas en Leijgraaf. Vanuit Jongerencentrum
’t Honk zetten jongeren zich op deze manier in
voor kinderen die moeite hebben om deel te
nemen aan het sociaal maatschappelijk leven.
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Elzeneindhuis
Het Elzeneindhuis draait nu 4 maanden.
De kinderen doen het goed, ouders zijn
tevreden en de begeleiders werken hard maar
met veel voldoening!
Er gebeuren mooie dingen, Zo kwam afgelopen
woensdag wethouder René Peters gezellig
zingen op de dagbesteding. Een ontspannen en
vrolijke middag zoals je hieronder op de foto kunt
zien. Waar we ook heel blij mee zijn is dat de
buurtvereniging tijdens het midzomerfestijn voor
het Elzeneindhuis gaat fietsen.
Er hebben al verschillende sponsoren zich
aangemeld. We sparen voor een duofiets dus
alle geldelijke steun is welkom.
Waar we minder blij mee zijn is dat er ingebroken
is in de gymzaal, waar we wat materialen
opgeslagen hadden. Het nieuwe slot is gisteren
ook weer vernield.
We vragen ons af hoe we dit vandalisme tegen
kunnen gaan. Wellicht willen jullie ook een oogje
in het zeil houden? Daar zijn we heel blij mee!
Tot ziens op het midzomerfestijn.
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De speel-o-theek bestaat al meer dan 35 jaar in Oss waarvan de laatste 3 jaar in ’t Honk op de
Palestrinastraat 6. Met 15 vrijwilligers lenen we meer als 1000 stuks speelgoed uit aan iedereen die bij
ons lid is. Op dinsdagavond (18.30-20.30) en woensdag middag (14.00-16.00) kunnen ouders/kinderen
speelgoed komen lenen. Na drie weken komen ze het speelgoed weer omruilen tegen ander
speelgoed.
Elke eerste dinsdag en woensdag van de maand is er een speciale speeldag. Er wordt dan een
categorie uitgestald en hiermee kan gespeeld worden in de speel-o-theek.
Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie kom dan eens vrijblijvend tijdens onze
openingstijden binnen lopen. Dit jaar hebben we ook weer een open dag op 25 juni 2016 tussen
13:00-16:00. Tijdens deze open dag kunnen kinderen ook hun speelgoed komen verkopen.
aanmelden voor de verkoop kan via speelotheekoss@hotmail.com
Als u tijdens deze open dag lid wil worden, neem dit stukje van de advertentie mee en u krijgt
€2,- korting op een jaarabonnement.
Haal een speelgoedwinkel bij u in huis voor maar €18,-.
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KAKO 2016
Het zonnetje laat zich alweer wat vaker
zien en KAKO kindervakantiewerk Oss is
alweer volop bezig met het organiseren van
leuke activiteiten. We beginnen weer met
de Osse avondvierdaagse en hopen weer
vele sportieve deelnemers te zien. Kinderen,
volwassenen, individueel of gezellig met een
groep: iedereen is van harte welkom
De avondvierdaagse 2016 is van 30 mei t/m 2
juni.
Voorinschrijven voor groepen kost € 3,50 per
persoon (minimaal 10 personen).
Voorinschrijven individueel kost € 4,00 per
persoon. Inschrijven aan de start op 30 mei kost
€ 4,50 per persoon.
Meer informatie over de avondvierdaagse vind je
op www.kako.nl/infoA4D/
Kindervakantieweek
Daarnaast zijn we ook druk met de
voorbereidingen van de kindervakantieweek.
De kindervakantieweek 2016, ook wel bekend als
“de grote week” is van 1 t/m 5 augustus.
“De tijd kwijt” is het thema voor 2016 in het
Elzenhoekpark in de Ruwaard. Kinderen uit Oss
kunnen zich dan een hele week vermaken met
hutten bouwen, spellen en speurtochten. Als rode
draad is er natuurlijk ook een spannend verhaal
met bijzondere gasten in het park.
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Deelname is alleen mogelijk middels
voorinschrijving en kost € 15 per kind; werkt
vader, moeder, opa of oma de hele week mee als
vrijwilliger, dan doen diens (klein)kinderen gratis
mee. Op www.kako.nl staat een inschrijfformulier.
Neem dat ingevuld mee naar de inschrijfdag
voor een vlotte afhandeling. Wanneer nog
onvoldoende vrijwilligers aangemeld zijn, kan de
inschrijving op de reservelijst komen. Dan wordt
deelname pas definitief als er voor alle kinderen
genoeg begeleiders zijn. Alleen contante betaling
is mogelijk.
Meer informatie over de grote week vind je op
www.kako.nl/grote-week/
Inschrijven = LET OP =
Dit jaar gaat het inschrijven een beetje anders
dan je wellicht gewend bent.
De voorinschrijving van de avondvierdaagse
en “de grote week” zijn namelijk op dezelfde
dag(en). Op 21 en 28 mei 2016, van 10:00 uur tot
12:00 uur, kun jij je inschrijven voor één of beide
evenementen, aan de Verdistraat 79 te Oss, de
Sterrebosschool.
Avondvierdaagse inschrijving aan de achterzijde,
via het schoolplein.
Inschrijven voor “de grote week” zoals
gebruikelijk via de hoofdingang aan de voorzijde
van de school.
TIP!
Wil je je inschrijven voor beide evenementen
ga dan eerst naar de inschrijving “de grote
week”, daar kan immers sprake zijn van een
reservelijst.
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Prijswinnaars
Bijenmarkt

Op tweede paasdag heeft de wijkraad Ruwaard
met een kraam gestaan op de Bijenmarkt.
Hierbij hebben we bewoners van onze wijk
gevraagd om te kijken hoe goed ze hun wijk
kennen aan de hand van foto’s.
Het bleek moeilijker dan gedacht. Van de 15
foto’s hadden de prijswinnaars er 13 goed. De
vele anderen die mee hebben gedaan kwamen
vaak niet boven de 10 goede foto’s uit.
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ECR Sibelius

Officiële naamonthulling wooncomplex
ECR Sibelius
Oss – Op 20 mei werd het nieuwe bord van
ECR Sibelius op een feestelijke manier onthuld.
Het gebouw, dat vroeger de naam Residence
Sibelius had, is in 2011 overgenomen door
de landelijk opererende zorgorganisatie ECR
(European Care Residences). ECR Sibelius is
een wooncomplex waar alleen of samen met
een partner zelfstandig gewoond kan wonen,
desgewenst met 24 uur per dag zorg. Ook kan
men hier tijdelijk verblijven in een zorghotelstudio
om te herstellen van bijvoorbeeld een
ziekenhuisopname.
ECR is uitgeroepen tot winnaar 2016 door het
Nationale Business Succes Award instituut in de
branche “woonzorgvoorzieningen”.

Esther Raats - Leenders, Cor Leenders, Charon en Mila Ruijs.
Op de foto ontbreekt Tess Reinders

Nationale Hengeldag
op

zondag 29-05-2016,
van 10:00 tot 16:00 uur
aan de

Elzeneind-vijver in Oss
(bij de Kinderboerderij)
Activiteiten voor kinderen

Varen in een visboot, precisie werpen, visherkenning en vismeester etc.

Demo’s
Karpervissen; Peter Vlasveld, Erik Hakvoort, Joachim Stelma (Strategy)
Witvissen; Theo Hartogs (Shimano Commercial carp team)
Roofvissen; Lucien Kroon en Frank Brouwer (Spro Pike Fighter team), Daniel
van der Kraan (Savage Gear)

Goodybags, informatieve DVD’s, verloting cadeaubonnen

Vragen over een bepaalde discipline?
Vraag het een van de aanwezige experts….
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In de Spil van Sterrebos!
Asperge
Special

Aanraders:

Donderdag 16 juni
om 17.30 uur kunt
u genieten van een
bijzonder diner
waarbij het
voorgerecht,
tussengerecht en hoofdgerecht in het teken staan
van het “Witte Goud”.

activiteiten op het

’s Ochtends vers gestoken op het Brabantse land en
dezelfde dag nog op uw bord! Tot 10 juni kunt u
voor € 14,95 p.p. een kaartje hiervoor kopen.

Voor verdere info:

Als dessert staat het zomerkoninkje centraal.

sonja.haven@brabantzorg.eu

5 juni is er ook een
stand van Sterrebos
Ruwaard Midzomer
festijn.
21 juni Workshop
Porselein beschilderen
14.00 uur

Sonja Haven
tel. 66 80 00

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

De Rucreant

Nummer: 09		

Jaargang: 48 		

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.
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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.

Vraag

Aanbod

Vrijwillgers 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?
bart.hoes@ons-welzijn.nl

De Groene Buurttafel
Wie eet er mee? De Groene Buurttafel vindt
plaats op de oneven woensdagen in De
Ontmoeting (van Veldekestraat 60c) en op de
even woensdagen in het wijkpunt onderin de
Sterrebos. Vanaf half vijf, samen voorbereiden,
samen eten en samen opruimen. Supergezond,
anders dan anders en lekker! € 4,50 p.p. voor
een hoofdgerecht en toetje. Kom je ook? Geef je
dan op vóór de dinsdag voorafgaand bij Mariëtte
Groothoff, mariettegroothoff@outlook.com,
0658941196.

Elektricien Midzomerfestijn
Tijdens het Midzomerfestijn is er een bewoner
die zich het gedurende het gehele weekend inzet
t.b.v. de stroomvoorziening en aansluitingen van
dit evenement. We zoeken een vrijwilliger die
hem wil helpen.
Vrijwilligers gezocht voor Leesexpeditie.
Vind je het leuk om voor te lezen bij gezinnen
thuis? Één keer per week één uur?
Neem dan contact op met:
julie.goosen@ons-welzijn.nl of 06-30398974.
Vrijwilligers speel-o-theek
Werk jij graag met kinderen? Vind jij het leuk
om activiteiten met kinderen te begeleiden of te
organiseren? Heb je ook een vlotte babbel....
Dan zijn we op zoek naar jou! Neem contact op
via speelotheekoss@hotmail.com.

Wandelgroep op de vrijdagochtend
Iedere vrijdag wordt er van 11.00 uur tot 12.00
uur gewandeld in het Geffense Bos. Start bij het
strandbad. De wandeling is gratis en je hoeft je
niet van te voren aan te melden.
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 of
telefoon 06-14342912
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Agenda
25/26/27 mei Rolstoeldriedaagse, 			
		
Zorglocatie de Ruwaard
28 mei
Milieustraat Dichtersbuurt
29 mei
Kinderboerderijdag Elzenhoek
29 mei
Nationale Hengeldag, 		
		 Elzeneindvijver
1 juni 		
Roze bingo, zorgcentrum Ruwaard
1 juni 		
Stadswandeling Maaslandgilde
4/5 juni
Midzomerfestijn
8 juni 		
Buitenspeeldag in diverse buurten
13 juni
Alzheimercafé
16 juni
Stadswandeling Maaslandgilde

www.rucrea.nl
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