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‘Verrassingen in de wijk ...’

Afgelopen zondag waren weer veel kinderen  
blij verrast door het wonder van de paashaas. 
Vol enthousiasme stortten zij zich in het avon-
tuur. Met resultaat! De goed verstopte eitjes 
werden gevonden.

Veel lastiger en tijdrovender was het zoeken naar 
overeenstemming over een nieuw wijkcentrum.  

Het vroeg veel tijd en geduld om alle ideeën en 
belangen op een lijn te krijgen. Maar, ook dat is gelukt. 
Op de middenpagina’s ziet u het resultaat van deze 
inspanningen.  
 
Een derde verrassing is zeker Ons Huis van de Wijk. Bent 
u daar al eens binnengelopen? Dan zult u zien wat daar 
in ruim drie maanden, door de enthousiaste inzet van 
heel veel bewoners, tot stand is gebracht.  

 

Het geheim? ... :

KAKO 
KINDERWEEK
pagina 6

PRIMEUR D’N 
NIEUWE IEMHOF
pagina 8

VAKANTIE  
RODE KRUIS
pagina 13

IK KAN, IK WIL, 
IK HEB NODIG
pagina 3

Kinderboerderijdag
Zondag 28 mei 

Elzeneindfestijn
Zaterdag 26 augustus 

Dierendag 
Woensdag 4 oktober 

Kerstfeest
Vrijdag 15 december 

Knuffelhoek
En elke woensdag 

en zondag 
van 14.00-15.00 

Meer informatie over onze activiteiten? /elzenhoek

Activiteiten 2017

“Paaseieren zoeken door 150 kinderen met een veelvoud aan ouders en grootouders. 
Met dank aan Kinderboerderij, speeltuin Elckerlyc en Albert Heijn voor de traktaties.”



Colofon
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.

Rucreant Redactie 
Eindredactie: Simone 
Jacobs en Peter Krop
Medewerkers/ correspon-
denten: Betsy Strooper, Jan 
Boon, Cisca Severijns, Fred 
van Tongeren, Jeffrey de Man

 rucreant@gmail.com

 
Opmaak & vormgeving 
Mark van der Wal

 mark@creativekingdom.nl

Advertenties 
Paul van Boxtel
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 0412 - 63 54 53

 
Bezorgcoördinator 
Ton Bax  

 tonentoos@home.nl

 0412 - 64 21 10

 Da Costastraat 45

Webbeheerder Sjaak Clappers

 webmaster.rucrea@gmail.com

Social media 
Danique Jordaan

 socialmedia.rucrea@gmail.com

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

Redactionele richtlijnen: Berichten van lezers, 
instellingen en/of verenigingen die betrekking 
hebben op, of van belang zijn voor de Ruwaard en 
zijn bewoners, zijn van harte 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 5 MEI 2017 (12:00 UUR)

Like, volg en reageer: 
www.facebook.com/rucreant

Rucrea presenteert
www.wijkderuwaard.nl
Met deze nieuwe website hoopt Rucrea alle 
partijen in de wijk ook digitaal met elkaar te 
verbinden. Zodat het voor jou, als bewoner van 
de Ruwaard, gemakkelijker wordt om de juiste 
organisatie of vereniging te vinden.

Eén gezamenlijke voordeur, maar daarachter houdt 
elke organisatie haar eigen identiteit. Rucrea stelt 

dit digitale platform ter beschikking, maar is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar 
verwezen wordt.

De website is nog in ontwikkeling, daar kun jij bij helpen! 
Wanneer jij met jouw wijkinitiatief mee wilt doen, meldt 
je dan aan via rucreant@gmail.com. Dan kijken wij wan-
neer en in welke tempo we deze site verder uit kunnen 
bouwen. En natuurlijk worden wij blij van jullie reacties, 
kritisch of opbouwend. Ook hiervoor geldt: “wij(k) de 
ruwaard”.

Gertruud Verbruggen  
nieuw wijkraadslid

Op donderdagavond 9 maart installeerde 
burgemeester Wobine Buijs mevrouw  
Gertruud Verbruggen als wijkraadslid.
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Kleinkinderen aan 
het woord

Opa of oma heeft dementie, Kleinkinderen 
aan het woord. Ook kleinkinderen merken 
dat er iets ernstigs aan de hand is met 
opa of oma. Het is belangrijk om open 
en duidelijk met kinderen te praten over 
dementie en wat dat voor hen betekent. 

Dit geldt voor kleine kinderen, maar ook voor  
tieners en jongvolwassenen. In de film ‘Mijn 

opa raakt de weg kwijt’ vertelt een 10-jarig meisje 
over haar opa met dementie. Daarna komen ook 
oudere kleinkinderen aan het woord. Zij vertellen 
over de veranderingen bij opa of oma en hoe zij 
daarmee omgaan. Gratis toegang, kleinkinderen 
zijn deze avond van harte welkom !!!

Het thema voor maandag 8 mei:  
“Opa of oma heeft dementie.” 

Waar en hoe laat?
  Ontmoetingscentrum Meteoor 
 Oude Litherweg 20, Oss

  Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur

Voor meer informatie
   (088) 374 25 25 / 06 - 3651 8920 (Eef Rubbens) 

  eef.rubbens@ons-welzijn.n
 www.alzheimer-nederland/oss-uden-veghel

Alzheimer Café Oss-Maasland

APRIL
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LET OP: NIEUWE LOKATIE!

Wijkbewoonster viert  
verjaardag met de Koning

Wijkbewoonster Anja Laven (vrijwilligster Midzomer en 
bezorgster van de Rucreant) viert op dezelfde dag haar 
vijftigjarige verjaardag als Koning Willem Alexander.  
Zij is uitgeloot om deze verjaardag met hem te vieren, 
samen met nog 49 andere vijftigjarige Nederlanders.  
In de mei-uitgave van deze Rucreant zal zij verslag  
uitbrengen van deze bijzondere verjaardag.

Hallo jonge moeders uit Oss! 
Vanaf februari 2017 draait op elke woensdagmiddag  
om 14.00 uur de jonge moedergroep JOMO in Ons Huis 
van de Wijk, Coornhertstraat 3. JOMO is bedoeld voor 
alle jonge moeders tot 25 jaar die al moeder zijn of nog 
in verwachting zijn van hun 1ste kindje. De kinderen zijn 
ook welkom! Je leert hier andere jonge moeders kennen,  
je kan informatie uitwisselen en elkaar steunen. 

ONS-welzijn Sociaal  
team Oss West
   06 - 409 914 12   

   Inge.Peters@ons-welzijn.nl

 

Ik wil - ik kan - ik heb nodig!
Het draait om deze zinnetjes. Met deze drie 
zinnetjes kun je zelf een positieve draai maken 
in je leven. In het project Proeftuin Ruwaard 
wordt hiermee geoefend. En hiermee zijn zelfs 
al een aantal successen behaald! En hiervan is al 
veel geleerd. Door personen en door groepen. 

Vanaf mei gaan we in deze Rucreant elke maand 
een “portretje” presenteren van iemand die, op 

eigen kracht of met een beetje hulp, een eigen wens of 
droom werkelijkheid zag worden. Het gaat dan om echte 
verhalen uit de praktijk. Hiermee willen wij, als redactie, 
de theorie van de Proeftuin, vertalen naar de praktijk. 
Zodat jij er ook wat van kan leren. Wat is jouw verhaal?
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Midzomerfestijn  
Het Ruwaard Midzomerfestijn is hét jaar-
lijkse feest van Ruwaardbewoners voor 
Ruwaardbewoners. Dit jaar organiseren we met 
veel plezier het festijn al voor de tiende keer.

Tijdens het Midzomerfestijn is het de bedoeling om 
alle bewoners van de Ruwaard, van jong tot oud 

en van alle achtergronden en culturen, samen te laten 
komen om elkaar te ontmoeten! Iedere maand wordt 
een onderdeel uitgelicht in de Rucreant. Soms zijn 
dat jaarlijks terugkerende dingen, deze keer is er ook 
aandacht voor de kindermiddag! Tijdens het Ruwaard 
midzomerfestijn wordt altijd veel aandacht besteed aan 
de kinderen uit onze wijk. 

Op zaterdagmiddag 1 juli om 13.00 uur trappen we dan 
ook af met onze kindermiddag die dit jaar in het teken 
staat van toveren. De kinderen kunnen allerlei dingen 
zoals toverstokjes, tovervisjes en toverzout komen 
knutselen. De kinderen kunnen ook komen luisteren naar 
een mooi verhaal over toveren. Ze kunnen zich ook laten 
betoveren door Jelle die heel veel tovertrucjes kan. 

Dit jaar zijn er superveel dingen die ze kunnen komen 
doen. Binnenkort ontvangen alle kinderen hiervoor op 
school een uitnodiging. Zo schreven we vorige maand 
ook over de kinderrommelmarkt op zondag 2 juli. 

Het Ruwaard Midzomerfestijn: een feest voor iedereen.

Aanmelden kan via
  ruwaardmidzomerfestijn@gmail.com

VSB FONDS steunt Ruwaard 
Midzomerfestijn met €1.500,-

De doelstelling van het Ruwaard Midzomer-
festijn 2017 is onder andere het “ontmoeten” 
binnen de wijk te bevorderen. De toegekende 
gelden van het VSB Fonds zullen hieraan wor-
den besteed. Met name aan de jeugdwork-
shops, het preuvenement, de wijkbrunch en de 
kunst- hobby- en promotiemarkt.

VSB Fonds Alphen a/d Rijn e.o. steunt jaarlijks maat-
schappelijke initiatieven in Alphen a/d Rijn en 

omgeving. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 
190.000,- initiatieven die ervoor zorgen dat verenigingen 
en stichtingen allerlei projecten kunnen opstarten/uit-
voeren op het gebied van kunst, cultuur, maatschappij, 
onderwijs, gezondheid en sport.

20 jarig jubileum van 
jongerenwerk ‘De Deel’
 
“Bijna 90 kinderen hebben met veel plezier het 
20 jarig jubileum van jongerenwerk De Deel 
gevierd. Volgende jeugddisco’s zijn op 20 mei  
en 17 juni”
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De activiteiten van 
het KAKO komen 
al snel dichterbij

Op 29 mei start de avondvier-
daagse en op 24 juli begint  
de Kindervakantieweek. 

Avondvierdaagse  
(29 mei t/m 1 juni) 

Dit is een evenement voor jong 
en oud. Je kunt meedoen met 

afstanden van 5, 10, 15 en 25 kilome-
ter. Inschrijven kan alleen of met een 
groep. Onderweg is er een limona-
depost, je krijgt iedere dag een trak-
tatie, en de laatste dag een mooie 
medaille. De startplaats op maandag 
30 mei is bij de Geffense Plas. Op 
donderdag eindigt het wandelfeest 
met een fantastische en muzikale 
intocht door het centrum van Oss.  

Kindervakantieweek  
(24 t/m 28 juli)

Wijkpark “Elzenhoek” wordt weer 
de gezellig spannende plaats 

waar van alles gaat gebeuren in deze 
fantastische kindervakantieweek. De 
kindervakantieweek is een geweldig 
feest voor kinderen van 4 tot en met 

15 jaar. Een week lang lekker spelen, 
bouwen, knutselen, spellen doen.  
En natuurlijk een spannend verhaal. 
We gaan het meemaken in  “Wie is 
d(i)e Mol?”. Alle dagen ben je welkom 
van 9.45 tot 16.00 uur. 

Op vrijdag ontbijten we samen vanaf 
8.30 uur en is de week afgelopen 
om 13.00 uur. Kinderen vanaf 8 jaar 
mogen op donderdagavond mee-
doen met het spannende nachtspel 
en blijven dan slapen in de grote 
tent. Iedere dag limonade, wat lek-
kers en aan het einde van de week 
krijg je een groepsfoto mee. We gaan 
ervan uit, dat je WA verzekerd bent! 
Je mag één voorkeur opgeven van 
een vriendje of vriendin waarmee je 
samen in het groepje wilt. 

Begeleiders gezocht

Willen je vader en/of moeder 
ook meedoen als begeleiding 

tijdens deze week, laat ze dan even 
bellen naar Geri: 06-26104809 of 
mailen naar vrijwilligers@kako.nl 
Jullie doen dan zelf gratis mee.  
Bij de inschrijving kunnen je ouders 
dit ook doorgeven. Wij willen jouw 
ouders graag betrokken houden 
bij de activiteiten van het KAKO en 
hopen in de toekomst een beroep 
op hun hulp te mogen doen. 

Inschrijven

Op zaterdag 13 en 20 mei kun 
je in de Sterrebosschool, 

Verdistraat 79 van 10.00-12.00 uur 
inschrijven voor beide activiteiten. 
Voor de Kindervakantieweek zijn dit 
de enige dagen dat dit kan. Voor de 
Avondvierdaagse kun je ook op de 
startplek nog inschrijven. Om het 
overzichtelijk te houden ga je voor 
de Kindervakantieweek binnen bij 
de hoofdingang. De voorinschrijving 
voor de Avondvierdaagse wordt 
omgeleid via het speelplein van 
de school.  Wil je voor beide 
activiteiten aanmelden, dan kun je 
het best eerst inschrijven voor de 
Kindervakantieweek.

Kosten

• Avondvierdaagse: € 4,- p.p.
• Groepen vanaf 10 personen  

€ 3,50 p.p.
• Aanmelding tijdens de 

Avondvierdaagse € 4,50 p.p.
• Kindervakantieweek: € 15,00  

per kind (gratis wanneer ouder 
vrijwilliger is)
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Sport Expertise Centrum
Contact: (0412) 63 10 39

www.sportinoss.nl
Hugo@sportinoss.nl

BUURTSPORT XXL
Wat is Buurtsport XXL?
Het Sport Expertise Centrum organiseert op 3 
mei een buurtsport XXL. Tijdens deze XXL versie 
zullen er diverse verenigingen aanwezig zijn. Zo 
zal tennisvereniging Breakpoint ‘83 de kinderen van tennistips 
en -trucs voorzien, neemt voetbalvereniging SV de Ruwaard 
een heuse pannakooi mee en komt er een speler van FC Oss 
een kijkje nemen! Daarnaast zorgt de Albert Heijn voor een 
gezonde snack. 

Voor wie?
Alle kinderen en jeugd van 4 tot 18 jaar zijn welkom om 
gezellig kennis te maken met allerlei verschillende sport- en 
spelvormen onder begeleiding van het SEC en de aanwezige 
verenigingen

Wanneer?
Datum:  3 mei 2017
Tijd:   13.00 uur tot 16.30 uur
Locatie:  In het park in de woonbuurt ‘t Woud
   Gelegen tussen de straten Hertewissel/Dasseburcht en de Heihoeksingel

RUWAARD
In samenwerking met: 

Elzeneindhuis
Het voorjaar is steeds meer voelbaar.  
We snakken weer naar het nieuwe leven van 
de natuur en genieten van de eerste lentezon. 
Parallel hieraan kijken we uit naar ons nieuwe 
huis op de Elzeneind. 

In zes weken tijd hebben we een half miljoen opge-
haald via crowdfunding om het Elzeneindhuis volledig 

duurzaam te kunnen verbouwen. Wat een vertrouwen en 
geloof spreekt hieruit. Heel veel dank aan alle mensen, 
ook uit de buurt, die ons hierbij geholpen hebben. 

Op 11 maart is de buurt hard aan het werk geweest 
tijdens ‘NL Doet’. De buitenkant van de boerderij is gron-
dig schoongemaakt zodat ze in juni / juli de buitenkant 
opnieuw wit kunnen schilderen. Als dank hebben we 
afgelopen week koekjes gebakken en de buren op de 
koffie gevraagd, dit willen we met regelmaat blijven 
doen omdat ‘we geloven in een mooie inclusieve samen-
leving waarin verbinding met elkaar vanzelfsprekend is: 
‘aandacht voor elkaar, het milieu en onze aarde’. Daarom 
zijn we met ons team naar de film “ Down to Earth “ 
geweest ter inspiratie en als onderdeel van de SlowCare 
leergang. Een absolute aanrader voor mensen die een 
bijdrage willen leveren aan onze prachtige planeet aarde. 
Iedereen, hoe klein ook, kan het verschil maken en dat 
geeft hoop en verbinding. Samen het leven vieren met 
plezier en respect. Geniet van de nieuwe lente, dat doen 
onze mensen ook, met volle teugen zelfs! 
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Oude Iemhof  verdwijnt 
Het huidige wijkcentrum D’n Iemhof staat er bijna 45 jaar. 
Dat gebouw en de activiteitenruimte van Sterrebos   
(De Spil) breken we af. Zo ontstaat er ruimte voor een 
gezondheidscentrum. De plannen daarvoor zijn nog in 
ontwikkeling. De sloop van het wijkcentrum maakt het 
ook mogelijk om de uitstraling van winkelcentrum De 
Ruwert aan te passen aan de eisen van deze tijd. 

Wijkcentrum in het park 
‘Open, in het groen én uitnodigend naar de wijk’ is het 
eerste wat opvalt aan het voorlopig ontwerp. Als de oude 
Iemhof gesloopt is, ontstaat er aan de Brederodestraat 
een groene ruimte. Daar komt straks de hoofdingang van 
de nieuwe Iemhof voor ontmoeten en activiteiten.  Door 
de grote ramen en het open karakter van het gebouw 
is er volop contact tussen binnen en buiten. Met direct 
grenzend aan de grote zaal een heerlijk terras.

Blikvanger voor binnen en buiten 
De begane grond van Sterrebos en de nieuwe Iemhof 
zijn na de verbouwing één geheel. Blikvanger is straks 
de grote zaal van D’n Iemhof met plaats voor maar liefst 
200 mensen in theateropstellling. In totaal 240 m2 voor 
dansavonden, voorstellingen, sport, film, carnaval, noem 
maar op. Door flexibele wanden makkelijk te verdelen in 
ruimtes voor aparte activiteiten. Naast de grote zaal zijn 
er kleinere ruimtes  voor met biljarts en kaarttafels, een 
huiskamer, een plaza  en een rustige serre.  Met knusse 
hoekjes die het gebouw uitstraling geven; iets wat  
D’n Iemhof nu mist. Er is veel mogelijk voor kleine en 
grotere clubs:  workshops en creatieve groepen, oefen-
ruimte voor EHBO, repetitieruimte voor koren, yoga en 
ontspanning,  noem maar op. Alle ruimtes hebben door 
de grote ramen contact met de omgeving. 

D’n Iemhof en Sterrebos 
komen samen in één prachtig plan
Na jaren van plannen maken, is het zo ver: het eerste ontwerp van het nieuwe wijkcentrum  
De nieuwe Iemhof in combinatie met ontmoeten in De Sterrebos is klaar. Molenaar&Bol& 
Van Dillen Architecten hebben in een eigentijds voorlopig ontwerp de wensen verwerkt  
van wijkbewoners, bestuur en huurders van D’n Iemhof, wijkraad, wijkstichting Rucrea,  
BrabantZorg, BrabantWonen en gemeente. Naar ieders tevredenheid, zo bleek in het  
overleg van 28 maart. Het heeft veel tijd en energie gekost, maar het resultaat mag er zijn. 
BrabantWonen gaat het wijkcentrum bouwen en Sterrebos verbouwen. De nieuwbouw 
van het wijkcentrum komt voor het grootste deel in de tuin van Sterrbos. De gemeente Oss 
huurt straks ruimtes van BrabantWonen.  
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Boulevard verbindt Iemhof  en 
Sterrebos 
Een echte boulevard is het centrale hart van de nieuwe 
Iemhof. Net als de grote zaal ligt die 60 cm lager dan de 
rest van de begane grond. Met een gezellige plaza en 
centrale bar waar iedereen terecht kan voor koffie, thee, 
(fris)drankje en een praatje. Een plek ook voor vaste 
bezoekers van bijvoorbeeld Buurttafel, Weekbrekers en 
de verschillende kookclubs. Maar zeker ook voor ‘toeval-
lige’ voorbijgangers. 

Koken, knippen en prikken 
Direct grenzend aan de plaza – en voorzien van een grote 
hellingbaan voor rolstoelen en rollators - liggen keuken 
en restaurant van Sterrebos. Het restaurant is niet alleen 
voor de bewoners, maar ook een lunchplek voor de 
dagopvang. En het is zeker de bedoeling dat het restau-
rant een functie voor de wijk krijgt. Verder is er ruimte 
beschikbaar voor een kapsalon voor bewoners, prikruim-
te en spreekruimte. 

Eerste verdieping 
Een deel van de nieuwbouw heeft ook een eerste  
verdieping. Die aanbouw heeft een duurzaam en  
energiezuinig groen dak. Op de eerste verdieping is het 
kantoor van de beheerder van D’n Iemhof, een ruimte 
voor dagopvang en is er ruimte om te vergaderen. Die 
ruimtes zijn niet voor iedereen toegankelijk, zeker ook 
omdat op deze verdieping appartementen zijn van Ster-
rebos-bewoners. Die zijn op hun rust gesteld en mogen 
geen last hebben van de andere activiteiten. Bij de bouw 
is daar extra aandacht voor. 

D’n Iemhof en Sterrebos 
komen samen in één prachtig plan Hoe gaat het nu verder? 

Dit zijn de stappen die nodig zijn om de nieuwe Iem-
hof te bouwen en Sterrebos te verbouwen: 
1.  Overeenstemming huurovereenkomsten
2.  Aanvraag omgevingsvergunning
3.  Procedure bestemmingsplan
4.  Sloopwerkzaamheden
5.  Start bouw
6.  Oplevering
7.  Inrichting 

Hoe houden wij u op de hoogte? 
In De Rucreant krijgt u elke maand informatie over  
de stand van zaken van de plannen. De tekening en 
toelichting van het voorlopig ontwerp voor D’n Iem-
hof en Sterrebos vindt u op www. wijkderuwaard.nl.   
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Ons Huis  
van de Wijk
Zo af en toe lijkt het net een 
bijenkorf met een ieder die er 
naar binnen en naar buiten 
gaat. Er gebeurt van alles en 
er worden nog steeds nieuwe 
plannetjes gesmeed. 

Zo is op donderdag 6 april om 
19.30 uur een naaigroep van 

start gegaan, als je aan wilt sluiten, 
ben je van harte welkom. Wel je 
eigen naaimachine meebrengen als-
jeblieft, er staan twee lock-machines 
die voor eenieder te gebruiken zijn. 
De wandelgroep staat ook te pope-
len en nu met het prachtige weer is 
het natuurlijk heerlijk om naar buiten 
te gaan en te genieten van de natuur. 
Bij voldoende animo kan er ook een 
avondgroep gestart worden zodat 
ook de werkende mens in beweging 
kan komen. 

Zaterdag 1 april jl. is er een begin 
gemaakt met het opschonen van de 
tuin. Met helaas een kleine groep 
mensen zijn we er druk mee geweest, 
maar we zijn goed opgeschoten. Ook 
voor de inwendige mens was weer 
goed gezorgd met verse soep en 
broodjes. Het gereedschap mochten 
we lenen van Landschapsbeheer en 
daar hebben we dan ook dankbaar 

gebruik van gemaakt, waarvoor 
onze hartelijke dank. Vanuit de werk-
plaats is de eerste groenteteelt bak 
gemaakt, dus ook daar lopen de din-
gen op schema. Er is nog voldoende 
plaats op de agenda om met een 
groep het een en ander te beginnen. 
Ook in de avonduren. 

Zo hebben we zaterdag 1 april kun-
nen en mogen genieten van mensen 
vanuit Cambodja die met dans en 
muziek hun cultuur levend houden 
en dit aan de kinderen laten zien en 
horen. Deze deden dan ook graag 
mee. De bedoeling is dat we met 
meerdere groepen en culturen ver-
bindingen aan gaan. Zo vond laatst 
een Afghaanse groep medelanders 
hun weg naar Ons Huis en zij hadden 
daar een gezellige avond met elkaar. 

Op vrijdag 14 april werd er voor 
de bewoners van de hofjes aan de 
Van Veldekestraat een paasbrunch 
georganiseerd vanuit Ons Huis om 
ook deze mensen te leren kennen en 
om ervoor te zorgen dat ook zij de 
drempel van Ons Huis over kunnen 
stappen.

Op 1 mei gaat er een lunchproject 
van start en kan er ook tussen de 
middag worden gegeten tegen een 
kleine bijdrage, bijv. een tosti kost 
dan € 1,00.

Op de woensdagochtend is Tanja 
begonnen met intuïtief schilderen 
en tekenen, hier kun je gezellig bij 
aansluiten. Ook voor de donderdag-
ochtend creatief groep zijn er nog 
plekjes vrij. 

Op 13 april werden paasstukjes 
gemaakt. Als jij ook leuke ideeën 
hebt, maar nog geen ruimte, kom 
dan eens praten in Ons Huis van de 
Wijk, er is namelijk van alles mogelijk.

Aanmelding en meer informatie
  onshuisvandewijk@gmail.com 

   0412-488627

Love God +
People + Life

Locatie: de Koepel
Palestrinastraat 10, Oss
Zondag 10:30 uur kerk
www.levend-evangelie.nl

levend!kerk
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Voor meer informatie over al  
deze gemeentelijke informatie 

kunt u contact opnemen  
met de gemeente Oss:

  digitaalloket@oss.nl 
   0412- 140 412 / 0412- 629 911

Leegzuigen van putjes  
in gemeente Oss 
In de maanden maart en april komt 
de firma Panhuijzen met hun wagen 
de putjes leegzuigen in de gemeente 
Oss. Het leegzuigen van de putjes 
verkleint de kans op vervuiling 
en verstopping. Als de wagen van 
Panhuijzen bij u in de buurt is, vragen 
wij u om de putjes zoveel mogelijk 
vrij te houden. Op deze manier kun-
nen zij met zo min mogelijk obstakels 
de putjes leegzuigen. Voor meer 
informatie hierover kunt u terecht bij 
de balie van de gemeente Oss. 

  0412 - 14 0412

Gemeentelijke programma 
evaluatie 2016
Met de programma-evaluatie 2016 
kijkt de gemeente Oss terug op 2016. 
Wat heeft de gemeente gedaan? Wat 
is er bereikt? Wat kan anders of beter? 
De programma-evaluatie is vroeg in 
het jaar opgesteld. Hierdoor kunnen 
we dit gebruiken als informatiebron 
voor de kadernota. Deze kadernota 
geeft de speerpunten aan voor de 
programmabegroting 2018-2021. 
Daardoor kan de gemeenteraad 
eerder en beter aangeven wat zij 
belangrijk vindt in de begroting voor 
2017 en verder. Kijk voor de program-
ma-evaluatie op 

 evaluatie2016.oss.nl
 www.financien.oss.nl

Wilt u duurzaam  
(ver)bouwen?
Een energiezuinig huis, dat lijkt 
u wel wat. Maar energiebespa-
rende maatregelen kosten geld. De 
gemeente Oss kan u hierbij helpen. 
Als woningeigenaar kunt u goed-
koop geld lenen om uw woning echt 

energiezuinig te 
maken. U kunt 
minimaal  
€ 2.500 en maxi-
maal € 15.000 
lenen. Om in 
aanmerking te 
komen voor deze 
duurzaamheids-
lening gelden 
een aantal voor-
waarden. Deze 
voorwaarden en 
een stappenplan staan op www.oss.
nl/leningduurzaambouwen. Daar 
staat ook het aanvraagformulier. 
Met vragen over de duurzaamheids-
maatregelen kunt u terecht bij balie 
Bouwen Milieu en Leefomgeving van 
de gemeente Oss. Bellen kan ook 
met 14 0412. Voor financiële vragen 
kunt u terecht bij Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten (SVn), telefoon [033] 25 
39 436. Kijk ook op 

 www.svn.nl 
 www.oss.nl/   

 duurzaamheidslening
 www.oss.nl/ 

 leningduurzaambouwen

Heeft u een elektrische auto? 
Vraag een laadpaal aan! 
Het aantal elektrische auto’s in 
Nederland stijgt hard. En dat is posi-
tief, want elektrisch rijden is veel 
duurzamer dan rijden op benzine of 
diesel. Combinatie Nuon-Heijmans 
heeft pas een aanbesteding gewon-
nen en plaatst 2500 nieuwe laad-
punten in de provincies Brabant en 
Limburg. Zo ook in Oss! Rijders van 
elektrische auto’s kunnen een oplaad-
punt aanvragen. Wethouder Johan 
van der Schoot: ‘Elektrisch rijden is de 

meest duurzame vorm van autorij-
den. Het gebruik groeit en wij willen 
dit stimuleren. Veel huishoudens 
hebben niet de mogelijkheid om op 
eigen terrein de auto op te laden. 
Zij zijn aangewezen op laadpalen in 
de openbare ruimte. We hebben op 
dit moment 15 openbare laadpalen. 
Door mee te doen aan deze aanbe-
steding komen er nog zo’n 25 laadpa-
len extra bij!’

Hoe kunt u een openbaar  
laadpunt aanvragen?
Als u een elektrische auto hebt en 
geen eigen terrein voor een laadpunt, 
dan kunt u een nieuw openbaar 
laadpunt aanvragen. Dit doet u via de 
Nuon website http://www.nuon.nl/
producten/elektrisch-rijden/laadpaal/
openbaar/. Daar staat een aanvraag-
formulier voor een publieke laadpaal 
Brabant en Limburg. Om de laadpun-
ten te kunnen gebruiken hebt u ook 
een laadpas nodig. De laadpas van 
Nuon werkt op alle laadpunten en 
is gratis aan te vragen via dezelfde 
website. 

11

49ste Jaargang nr. 8 April 2017

Gemeentenieuws



3Dkaarten maken
Samen 3Dkaartjes maken. Ideetjes opdoen,  
een lekkere kop koffie en veel gezelligheid. 

In april gaan we weer van start met een nieuwe groep 
kaartjesmaaksters. Misschien vindt u het leuk om erbij 

te zijn. We hebben voldoende materialen. Misschien 
heeft u zelf wel leuke ideetjes??? Zowel wijkbewoners als 
sterrebosbewoners  zijn van harte welkom.  
 
De kosten voor zo’n gezellige knutselmiddag bedragen  
€ 4,-. Dit is inclusief een kopje koffie en alle materialen.

Waar en wanneer
  6 april tot 18 mei

  de Spil van de Sterrenbos

   06 460 334 30 (Trudie Zwagemakers)
  gjm.zwagemakers@home.nl       

   0412- 668000 (Sonja Haven)
  Sonja.haven@brabantzorg.eu

Introductie cursussen muziek

In de week van 15 mei starten er bij Muzelinck 
introductiecursussen muziek voor kinderen 
(6-12 jaar). 

Er kan gekozen worden uit de volgende 
instrumenten: blokfluit, piano, gitaar, slagwerk, 

viool en zang. Kinderen krijgen les in een groepje van 
3 leeftijdsgenoten. Bij deelname van 3 kinderen is de 
lesduur 30 minuten. De cursus bestaat uit 5 lessen en 
kost € 41,00. De indeling van de groepjes, de lesdag en 
lestijd zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de 
leeftijd van de kinderen. Een prachtige gelegenheid om 
te ontdekken of een instrument bij het kind past!

   0412 623 727   /   06 46735116
  contact@muzelinck.nl
 www.muzelinck.nl

 

“Ontbijten voor 
het goede doel op 
zondag 14 mei” 

SamenLoop voor Hoop 
is een evenement 
speciaal voor iedereen 
die met kanker te 
maken heeft gekregen.  
Er wordt zo geld 
ingezameld voor 
wetenschappelijk 
kankeronderzoek.  
 
Eén van onze 
keukenprinsessen, Ria 
Wingens loopt mee met 
deze 24-uurs wandel-
estafette. Zij heeft 
daarnaast een 
bijzondere actie 
georganiseerd.  
 

Een uitgebreid 
verrassingsontbijt! 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 

Op zondag 14 mei om 
9.30 uur bent u van 
harte welkom om deel 
te nemen aan dit 
ontbijt met enter-
tainment. U kunt tot  5 
mei een ontbijtkaart 
bij de receptie van 
Sterrebos kopen voor 
€ 4,95 p.p., maar 
haast u, want de 
kaarten zijn misschien 
wel snel uitverkocht. 

 

 

 

 

 

 

In en om Sterrebos! 
   

In en om Sterrebos! 
   

In en om Sterrebos! 
   

Aanrader voor 
andere Activiteiten: 

25 april 
KoningsBingoMiddag 
Voor de gelukszoekers is 
het de kans om een gokje 
te wagen. 14.30 uur. 

9 mei Workshop 
Zeepketting  maken. 
14.00 uur 
 

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

 

 

In en om Sterrebos! 
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Buurtgezinnen gezocht
Denkt u er al langer over na om een steentje bij 
te dragen aan het welzijn van anderen? En dan 
met name het welzijn van kinderen? Heeft u 
daarvoor ruimte in uw hart, voldoende ervaring 
en kan uw gezin daarin mee? 

Dan is het wellicht tijd om de knoop door te hakken 
en uw deur open te zetten voor mensen die om hulp 

vragen. Soms zit alles tegen. Problemen stapelen zich op 
in een gezin en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar 
iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het niet 
meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht 
aan de kinderen te besteden. Buurtgezinnen.nl is er voor 
deze gezinnen. Gezinnen die overbelast zijn (vraagge-
zinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die 
ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders 
zijn ervaren ouders die graag wat willen doen voor een 
ander gezin. Kijk voor meer informatie op de website en 
meld u zich geheel vrijblijvend aan. Binnen een dag neem 
ik contact met u op en praten we verder. Goed idee? 

 www.buurtgezinnen.nl     info@buurtgezinnen.nl

Met het Rode Kruis  
op vakantie 

Het Rode Kruis Oss e.o. organiseert vakanties voor men-
sen die niet zelfstandig met vakantie kunnen gaan omdat 
ze dagelijkse zorg nodig hebben. Naast een eigen bij-
drage, vergoedt het Rode Kruis een belangrijk deel van de 
kosten. Het Rode Kruis biedt de mogelijkheid om van 28 
augustus tot 2 september een fijne vakantie door te bren-
gen in Hotel Brinkzicht te Vledder (Drenthe). Het hotel 
heeft diverse faciliteiten voor mensen met een lichame-
lijke beperking en er gaan speciaal opgeleide vrijwilligers 
mee voor de noodzakelijke zorg.Iedereen die voor deze 
“aangepaste” vakantie in aanmerking denkt te komen, 
kan zich vóór  20 mei a.s. schriftelijk aanmelden bij: 

Mevrouw Hilde Dooremalen, Ouderen vakantie- 
coördinator van het Rode Kruis, afdeling Oss e.o.  
P/a Maasbommelsestraat 8, 5366 AE Megen. 

  0412 - 46 23 82
  rodekruisoss@gmail.com

Rouwcafé Oss
Een rouwproces is niet voorspelbaar en kan van 
dag tot dag verschillend zijn. Vaak gebeurt het 
dat de omgeving geen oog of oor meer heeft 
voor het verdriet dat er nog is. Daarom is het fijn 
als er een plek is waar mensen, die rouwen, met 
hun verdriet en vragen terecht kunnen. 

Het Rouwcafé Oss biedt die plek. Vanaf 1 februari kun-
nen mensen iedere eerste en derde woensdag van 

de maand in een mooie ruimte van de Kinderboerderij de 
Elzenhoek elkaar treffen en hun ervaringen delen. Er zijn 
ook deskundige vrijwilligers aanwezig, die in hun beroep 
met rouw te maken hebben, om, als u daar behoefte aan 
hebt, met u te praten of een activiteit te ondernemen. 

Voor de één kan het een eenmalig bezoek zijn, een 
ander heeft behoefte om een paar keer een kopje koffie 
te komen drinken. Ook is het mogelijk om samen met 
iemand langs te komen. Ontvangst is tussen 9.30 en 
10.00 uur en de afsluiting om 11.30 uur. Aanmelden is 
niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Meer informatie 
   06 53 77 60 75

  info@labyrinthoss.nl of 
 www.labyrinthoss.nl/rouwcafe-oss

Bedankje
Graag wil ik langs deze weg een totaal onbekende 
dame heel hartelijk bedanken.  Zaterdag 1 april jl. 
stond ik (man 90 jaar) met pech langs de Joannes 
Zwijsenlaan. Deze dame kwam mij te hulp en 
heeft mij zittende in mijn scootmobiel, al duwende 
gebracht naar de receptie van Sterrebos ongeveer 
200 meter. Aldaar werd het duwen overgeno-
men door Mevrouw van de Boogaard die mij tot 
voor mijn huisdeur bracht. Allebei de dames  
nogmaals mijn dank !!! J. van Meurs
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Optimaal voetenwerk middels 
3D  CAD-CAM techniek sinds 2002
Het team van 3D Voetcentrum Nederland - 
Oss/Berghem vindt dat nog weinig mensen 
zich bewust zijn van wat de (sport)podothera-
peut kan doen om de oorzaak van voetgere-
lateerde lichamelijke klachten weg te nemen. 
Via een maandelijkse column willen we een 
kijkje in onze wereld geven.

Groeipijn & sport

www.3d-vcn.nl

De meest voorkomende groeipijn, 
bij voornamelijk sportende kinde-
ren, zien we bij het hielbeen ontstaan 
(morbus sever) en aan de voorzijde 
van de knie net onder de knieschijf 
(osgood schlatter). 

Door een goede omsluiting van het 
hielbeen om het van nature aanwezige 
vetpolster onder het hielbeen te cen-
treren i.c.m. een veelal vanuit de achter-
voet verbeterde voetstand en eventueel 
extra demping kunnen beiden klachten 

vanuit voettechnisch oog-
punt vaak goed behandelt 
worden.

We trachten erbij kinderen na om het 
corrigerend vermogen aan te spreken 
vanuit onze podotherapeutische leer 
om de voeten beter te laten functione-
ren zodat indien mogelijk de zolenthe-
rapie niet altijd blijvend zal hoeven zijn. 

Bij 3D-VCN kijken we hierbij of de 
problemen opgelost kunnen wor-
den met (schoen)advies en indien 
 podotherapeutische sportzolen geïndi-
ceerd zijn zullen we er bij kinderen in de 
groei naar  streven om semi-sportzolen 
te maken. Deze zijn afgestemd op de 
speci� eke sport maar zijn ook toepasbaar 
bij het normale gaan voor het optimale 
e� ect. Bij het groeien van de voeten wor-
den de  kosten zo ook niet onnodig hoog.

Team 3D-VCN

        LET OP: LOCATIE OSS IS VERHUISD 3D Voetcentrum Nederland – Oss
Molenstraat 70 (GHC Lievekamp) | 5341  GE  Oss
% 0412 - 623 625

3D Voetcentrum Nederland – Berghem 
Burg. van Erpstraat 4 (GHC IMRO-sana) | 5351  AW  Berghem
% 0412 - 623 625

Jaap den Doop Kris Seuren Martin Konings

Meedoen aan Alpe d’Huzes?
Denk je er al tijden over na om aan dit mooie evenement 
deel te nemen maar weet je niet goed hoe je het aan 
moet pakken? Dan is dit je kans! Wij, Gertruud en René 
Verbruggen, zijn al 5 jaar met ons gezin actief betrokken 
bij Alpe d’Huzes. Als deelnemers maar ook als vrijwilligers. 
Ook dit jaar zullen we weer met ons hele gezin van de par-
tij zijn. Maar na dit jaar dragen we graag het stokje over. We 
willen daarom een informatieavond organiseren waarin we 
alles vertellen wat we weten over Alpe d’Huzes. We willen 
degenen die het van ons over gaan nemen ook graag coa-
chen op het gebied van training opbouwen, sponsorwer-
ving en fietsverzorging. Lijkt het je wat of wil je gewoon 
meer te weten komen over dit mooie evenement, kom 
dan op dinsdag 16 mei om 19.30 uur naar restaurant de 
Kapel in Oss. Daar geven we dan een informatieavond voor 
belangstellenden. Vooraf aanmelden is wenselijk zodat we 
weten op hoeveel mensen we moeten rekenen.

   06-518 759 31        challenge4life@ziggo.nl.

Donderdag 11 mei de laatste 
liederentafel van dit seizoen 
Zoals altijd hebben we in de maand mei het C-mans koor 
te gast. We verwachten weer een heerlijk avond met een 
heerlijk sfeer. Kom ook heerlijk meezingen met de liedjes 
van vroeger en nu, op deze altijd reuze gezellige avond. 
Het geeft niks als het niet zuiver is. Het gaat om de lol die 
we samen maken en de heerlijke herkenbaarheid van de 
liedjes. Iedereen is welkom en de toegang is geheel gratis.

  D’n Iemhof, Sterrebos 35, 5344 AN Oss
  Donderdag 11 mei 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur

De Buzz in de 
Wagenaarstraat
De Buzz staat elke woensdagmiddag van 13.30 tot  
15.00 uur op de groenstrook in de Wagenaarstraat. 
Kom voetballen of speel mee met tafelvoetbal.  
Kom fietsen, skelteren, kleuren en plakken of doe  
een ander spel. Er is begeleiding/toezicht aanwezig.

  De groenstrook in de Wagenaarstraat
  Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur



Vraag & Aanbod

V   Pringles bussen
De werkgroep van het 
midzomerfestijn is op zoek 
naar erg veel bussen van 
Pringle-chips. Dit is voor 
een van de vele leuke kin-
derworkshops die tijdens 
het Midzomerfestijn dit 
jaar gegeven worden. Heb 
je deze bussen: laat het 
even weten via bart.hoes@
ons-welzijn.nl

V   Hulp met klusjes 
Een gezin uit de Ruwaard 
zoekt klusjesmannen of 
mensen die handig zijn met 
het ophangen van lampen, 
vervangen van lampen en 
het ophangen van rol-
gordijnen in hun woning. 
Info en contact: Lynn van 
Hooff (Gespecialiseerde 
Thuisbegeleiding Pantein 
Team Oss), 0683796215, 
ly.vanhooff@pantein.nl

V   Vrijwilligers 
Midzomerfestijn
Midzomerfestijn valt of 
staat met de inzet van 
vele vrijwilligers. Dankzij 
de inzet van deze kanjers 
kan dit mooie evenement 
plaatsvinden. Ook dit jaar 
kunnen we weer vele hand-
jes gebruiken. Wil je graag 
een bijdrage leveren of 
meer info? Neem dan even 
contact op via bart.hoes@
ons-welzijn.nl

V   Vrijwilliger 
Kookclub Sterrebos
Voor de kookclub in de 
Sterrebos is men op zoek 
naar een vrijwilliger die het 
leuk vindt om deze activi-
teit te begeleiden. Wil je 
meer info of je aanmelden: 
dat kan via Sonja.Haven@
brabantzorg.eu

V   Vrijwilliger 
Leesexpeditie  gezocht
Vind je het leuk om in een 
gezin voor te lezen voor 
kinderen als vrijwilliger? 
Het project ‘leesexpeditie’ 
is hard op zoek naar meer 
vrijwilligers! Meer info en 
aanmelden kan bij: julie.
goosen@ons-welzijn.nl

A   Huis van de wijk 
Ruwaard
Ben je op zoek naar een 
ruimte waar je leuke din-
gen kan organiseren of 
mensen kunt ontmoeten? 
Die is er! Op 7 december 
jl. opende Ons Huis van 
de Wijk haar deuren. Het 
gebouw is gelegen aan de 
Coornhertstraat 3. Heb je 
al een super leuk idee of 
wil je eerst wat meer infor-
matie:  neem contact op 
via het emailadres ons-
huisvandewijk@gmail.com

A   Leuke activiteiten  
op woensdagavond
Vier wijkbewoners in de 
leeftijd van 28 tot 55 jaar 
organiseren op de woens-
dagavond leuke activi-
teiten zoals: knutselen, 
koken, bakken, fietsen en 
wandelen. Ook organise-
ren ze uitstapjes. Zo gaan 
ze bowlen, midgetgolven 
of jeu de boules spelen. Ze 
zijn op zoek naar wat meer 
deelnemers. Mocht je 
meer info willen of je hier-
voor willen aanmelden, 
neem contact op via bart.
hoes@ons-welzijn.nl

A   samsamoss.nl
Een website met vraag 
en aanbod voor en door 
buren.
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WIL JE JOUW EVENT BEKEND MAKEN
STUUR EEN EMAIL NAAR

  rucreant@gmail.com

 16 april Keepersdag SV Ruwaard
 24 april  Vergadering wijkraad Ruwaard
 1 mei Start lunchproject Ons Huis vd Wijk
 3 mei Buurtsport XXL in ‘t Woud
 8 mei Alzheimercafé
 11 mei Liederentafel d’n Iemhof
 13 mei Opgeven KAKO
 15 mei Start introductiecursussen Muzelinck
 16 mei Info-avond Alpe d’Huzes – de Kapel
 20 mei Jeugddisco de Deel 
 20 mei Opgeven KAKO
 22 mei Vergadering wijkraad Ruwaard
 28 mei Kinderboerderijdag Elzenhoek
 6 juni Wijkvergadering Rucrea

Ma - Buurtsport op plein Sterrebos/Telescoop, Ons Huis vd Wijk 

Di  - Buurttafel Ruwaard (namiddag - ohvdw), Broodje Ruwaard 

  (middag), Buurtsport montessorischool Elzeneind, 

  Jeu de Boule op baan Brederostraat

Wo - Rucrea creatief (ochtend) d’n Iemhof, JOMO (ohvdw),  

  Ons Huis van de Wijk, Rouwcafé – Elzenhoek    

  (1e en 3e Wo ochtend), Buzz sport en spel - Wagenaarstraat

Do - Buurtsport op plein Poolster, Jeu de Boule op baan   

  Brederostraat, Ontmoetingscentrum het Leijhuis (ochtend) 

Vr - Ons Huis van de Wijk (Open huis)

Deze wijkagenda wordt samengesteld op basis van de  
gegevens die wij als redactie binnenkrijgen. Als u een activiteit 

geplaatst wilt hebben in deze agenda, laat het ons weten! 

Wijkagenda


