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‘Rien van Boxtel, Lid in de orde van Oranje-Nassau’
Rien van Boxtel, een vrijwilliger in hart
en nieren, die leefbaarheid in de Ruwaard als
passie heeft (overigens naast PSV).
Samen leven, iedereen mee laten doen!

D

at is Rien bij uitstek! Vroeger als scheidsrechter, in de
jaren ‘70 in de Scheppingskerk. Hij haalde midden
jaren negentig Rucrea uit ‘t slop en vanaf het begin van deze
eeuw gaf hij als voorzitter vorm aan de Wijkraad-Ruwaard.
De laatste jaren is hij daarnaast promotor van Wijkbus-Oss.
De Ruwaard is trots op deze Ruwaardbewoner en feliciteert
Rien van harte met deze onderscheiding!

Het Maaslands Operette
en Musical Gezelschap
Pak nu je kans bij ‘Het Maaslands’. We starten met een
nieuw repertoire, en op 11 oktober geven we een concert.
Mensen die belangstelling hebben om in een koor te zingen kunnen vrijblijvend een repetitie meemaken. Het koor
repeteert iedere woensdag avond van 20.00 - 22.00 uur in
d’n Iemhof zaal 2. Informatie: Will Segers 06 402 775 53
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Koningsdiner
28 april 2017 is een dag die twee
Ruwaardbewoonsters niet snel zullen vergeten.
Sabine Dekkers en Anja Laven waren beiden
uitgenodigd voor het speciale verjaardagsdiner
van de koning in het Paleis op de Dam!

O

m 17.15 uur begon de feestavond met het verzamelen van alle genodigden in de Passenger Terminal in
Amsterdam. Een uurtje later werden ze voorgesteld aan
de koning en koningin. Tijdens de receptie en koffie was
er de mogelijkheid tot een gesprek met het koningspaar.
Rond 19.00 uur begon het diner. De omgeving en de sfeer
was gewoon prachtig. Na het diner en de tentoonstelling
werd er op de dam een grote groepsfoto gemaakt!

wijkraadruwaard@gmail.com

0412 - 64 21 10

Kompas

Da Costastraat 45

Brechje Vergeer en John van Veghel richtten in
2009 Kompas op om kleinschalige opvang voor
cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking tot stand te brengen.

VOLGENDE KOPIJ INLEVERDATUM
VRIJDAG 5 MEI 2017 (12:00 UUR)
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.

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

N

aast een woonhuis in Berghem biedt de stichting
dagbesteding in Oss en Vinkel aan. Sinds enkele
jaren komen cliënten en begeleiders van Kompas iedere
donderdag op bezoek bij senioren van zorgcentrum de
Ruwaard in Oss. Zij maken dan samen met de senioren
lekkere hapjes. Voor Kompas een uitje en voor de bewoners van het zorgcentrum een gezellig praatje en hapje.
Het wekelijkse bezoek past mooi bij de slogan van het
zorgcentrum: ‘hier kun je zijn wie je bent’. Begin april
werden de rollen omgedraaid. De senioren kwamen op
bezoek bij Kompas en werden daar onthaald op een high
tea en een gezellig optreden. Binnenkort zal de dagbesteding locatie Vinkel de jeu de boulesbaan bij het zorgcentrum op gaan knappen, zodat iedereen uit de wijk dit
spel daar kan komen spelen.

rucreant
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Maatjesproject
Iets betekenen voor een ander puur door
“Er te zijn”? Een interessante uitdaging juist
door zijn ogenschijnlijke eenvoud.
Gezocht: mensen die
• Maatje willen worden bij het Maatjesproject;
“Er zijn voor jou”;
• Om de 14 dagen een of twee uur een huisbezoek
willen brengen bij iemand die langdurig financiële
armoede kent;
• Maatje willen zijn voor mensen die door deze armoede
in een sociaal isolement zitten of dreigen te komen;
• Goed kunnen luisteren en niet oordelen;
• In training en visie willen leren een goed maatje te zijn.
Neem vrijblijvend deel aan de introductie-avonden op
7 /14 / 21 juni a.s. Wil je meer weten of je aanmelden?
Neem dan contact op met een van de coördinatoren.
maatjesproject@erzijnvoorjou.nl
06 22722853 of 06 40079788

Elzeneindhuis
We zijn in 2012 gestart met het ontwikkelen
van het SlowCare zorgconcept. Precies 5 jaar
later waarin we dag en nacht onafgebroken al
onze vrije uren, alle weekenden met hart en ziel
alle energie in het Elzeneindhuis gestoken hebben, zal Bouwbedrijf van de Ven uit Vinkel begin
mei de bouwhekken plaatsen. Dan gaat de verbouwing beginnen.

E

en heel bijzonder moment voor ons. Het contact
met de buurt is heel goed daarin voelen we ons
gezegend. We zijn zelfs uitgenodigd om mee te komen
brunchen op 2 juli, waarbij we dan ook nog een cadeau
krijgen aangereikt... wat dat is blijft nog even een verrassing. Ook mochten we op 26 april op de receptie komen
van Rien van Boxtel die een zeer welverdiend lintje
uitgereikt kreeg, hier hebben we dankbaar gebruik van
gemaakt. Onze deelnemers van de dagbesteding hadden
genoten.

Alzheimer Café Oss-Maasland
JUNI
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De vierde dementie

Evelien Pullens, coach en leraar intuïtieve
ontwikkeling. Met dementie gaat je geheugen achteruit. Je intuïtie wordt juist sterker!

M

ensen met dementie voelen vaak haarfijn
aan wat anderen voelen en willen. Daar kun
je gebruik van maken door ook zelf, als familielid
of mantelzorger, je intuïtie te gebruiken. Luister
naar de onderliggende boodschap, zeker als woorden niet meer toereikend zijn. Hier heeft Evelien
een boek over geschreven ‘De vierde dementie’.
Ze zal vertellen over haar boek en visie en je ook
zelf iets laten ervaren. www.4dementie.nl

LET OP: NIEUWE LOKATIE!

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
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Midzomerfestijn
Het Ruwaard Midzomerfestijn is hét jaarlijkse
feest van Ruwaardbewoners voor Ruwaardbewoners. Dit jaar organiseren we met veel plezier
het festijn al voor de tiende keer.

T

ijdens 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 aandacht voor
het 10 jarig bestaan. Tijdens het wachten in de rij van
het Preuvenement en van de Brunch zal er vermaak zijn,
dus laat je verrassen! Tijdens het Preuvenement zullen
er optredens zijn. O.a. de Cambodjaanse dansgroep,
die onlangs hier in de Ruwaard is gestart, zal een mooie
show ten tonele brengen.

Werkplaats in
Ons Huis van de Wijk

Omdat we dit jaar 10 jaar bestaan, hebben we een
foute party op de zaterdagavond waarbij een optreden
gepland staat van niemand minder dan BRIAN VOET.
Hij zal zorgen dat de sfeer er meteen goed in zit en de
rest van de avond zal geheel in het teken staan van een
foute party met DJ Brian. Natuurlijk sluiten we deze
avond af met een knallend eind. Kortom dit wordt een
feestje wat je niet wilt missen!

O

Aanmelden kan via
ruwaardmidzomerfestijn
@gmail.com

Op maandagochtend is het een drukte van
belang in Ons Huis van de Wijk. Behalve dat het
bakje koffie heerlijk smaakt wordt er ook hard
gewerkt. Er worden dingen besproken door professionals. De tuin ziet er mooi uit en in de werkplaats is een groepje dames aan het schilderen.
ok Herman Post en Theo Verhagen zijn daar bezig
met elektronica. Met de computer sturen ze elektronische schakelingen aan. Ze bouwen zelf een plotter
waar ze later PCB’s mee kunnen maken. Ze gebruiken
hiervoor Arduino en Raspberry Pi. Heel spannend om
te zien hoe ze daar mee bezig zijn en wat het resultaat
is. Beiden zijn ook actief in PTCC, ooit de PC-club van
Philips, maar nu de “Personal Thuis Computer Club” en
volgens hen de gezelligste computerclub van Nederland.
Dat staat ook op het oplichtende naambandje op de trui
van Herman.
Op dinsdagochtend wordt er gewerkt aan de werkplaats.
Er moet een werkbank in elkaar getimmerd worden van
gebruikte pallets, die ze hebben gekregen. Dan kunnen
ze in de werkplaats ook een zaagtafel installeren en meer
gereedschap opbergen. Want met meer gereedschap
kun je straks ook meer dingen doen. Het gaat dus niet
alleen om elektronica. Zowel Herman als Theo vinden het
fijn dat ze op deze manier met de dingen bezig zijn, waar
ze goed in zijn en waarmee ze ook anderen kunnen helpen en aanmoedigen. In plaats van in je eentje op je zolderkamer bezig te zijn, kun je samen veel meer. Kortom:
Ons Huis van de Wijk is een prima uitvinding. Kom ook
een keertje langs voor de werkplaats maandag en dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur: Coornhertstraat 3.

rucreant
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Gratis optreden Watoto
kinderkoor in Oss
Het koor bestaat uit 18 (wees)kinderen uit Oeganda,
die door Watoto in kinderdorpen worden opgevangen.
De kinderen zingen en dansen en delen hun ervaringen,
hoop en dromen. Het optreden is een benefiet concert.
Kaarten bestellen https://goo.gl/VaF6aS
levend kerk, Palestrinastraat 10 (Koepel)
20 juni 2017, 19:00 uur

EHBO cursussen
Sinds januari verzorgt EHBO BergOss haar opleidings- en
herhalingslessen in Ons Huis van de Wijk. Deze jonge, startende vereniging leidt met name jongeren vanaf de brugklas op voor het Oranje Kruis EHBOdiploma. Op zaterdag
15 april zijn er 13 kandidaten op het Oranje Kruisexamen
geweest en zijn met vlag en wimpel geslaagd. Onder
deze kandidaten bevinden zich 6 jonge bewoners uit de
Ruwaard. Na de meivakantie start er weer een opleiding op
de woensdagavond. Iedereen is welkom om aan te sluiten
bij deze lessen.
ehbobergoss@gmail.com

Taalles in de Ruwaard
Inwoners van de Ruwaard kunnen nu dichtbij huis de
Nederlandse taal leren. Dit is nieuw in ”Ons Huis van
de Wijk” aan de Coornhertstraat 3 in Oss. De lessen zijn
vooral voor buitenlanders. Ze worden gegeven in de
Nederlandse taal. De lessen beginnen op maandag
15 mei om 13.00 uur. Ze duren twee uur, dus om 15.00
uur zijn ze afgelopen. De lessen zijn gratis. Op den duur
heeft u wel een lesboek nodig. Aanmelden kunt u bij de
docent: Kees van Hasselt 0412 - 636 210
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Activiteiten Ons Huis van de Wijk
Activiteit

Tijd

Ruimte

Contact

Koffietijd

Ma, Wo, Vr 10.00-16.00

Huiskamer en tuin

Trudy van Lent

Koffietijd

Zo 12.00-16.00

Huiskamer en tuin

Jouri Lamers

Rikken

Dagelijks 9.00-11.00

Hal

Noud van Erp

Lunchen

Ma, Wo, Vr 12.00-13.30

Hal

Hilda en Sabine

EHBO

Zo 19.00-20.30

Sport

Astrid Kerkhof

Werkplaats computer

Ma 10.00-12.00

Crea

Herman Post

Crea ochtend

Ma 10.00-12.00

Crea

Gerda en Ans

Turkse groep

Ma 12.00-16.00

Sport

Songul Bilgen

Taalles

Ma 12.00-14.00

Kantoor

Kees van Hasselt

Multiculturele sportgroep

Ma 19.00-21.00

Sport

Kezban Cakir

Wandelen

Di 9.00-10.00

Huiskamer

Anton Mulders

Werkplaats hout

Di 10.00-12.00

Crea

Herman Post

Buurttafel

Di 17.00-20.00

Hal

Anton Mulders

Verkeerstheorieles

Di 19.30-21.30

Sport

Jan Schotanus

Creatief tekenen

Wo 10.00-12.00

Crea

Tanja Maarschalk

Jonge moeders

Wo 15.00-16.00

Sport

Inge Peters

EHBO

Wo 19.00-20.30

Sport

Astrid Kerkhof

knutselochtend

Do 10.00-12.00

Crea

Diny van Bakel

Naailes

Do 18.30-21.30

Werkruimte

Trudy van Lent

Cambodjaanse dansgroep

Za 13.00-15.00, Zo 10.00-12.00

Sport

Yon Prum

Turkse groep naailes

Zo 12.00-16.00

Sport

Songul Bilgen

stadsboeren

Op afspraak

Tuin

Elly Slegtenhorst

Maandelijks

Tijd

Ruimte

Contact

Afgaanse vereniging

Wo 18.00-21.00

Huiskamer

Fata Safi

Do-in

Do 11.00-13.00

Sport

Masako Fujikura

Turkse eetgroep

Vr 13.00-16.00

Hal en Sport

Songul Bilgen

Praten verbindt

Do 19.00-21.00, Vr 10.00-13.00

Sport

Aleida Helmijr

Ontmoeting Staatsliedenbuurt

Vr 19.00-21.30

Huiskamer

Er zijn enkele activiteiten waarbij je altijd kunt aansluiten.
Dat zijn: Op maandag en dinsdag ochtend in de werkplaats
Herman en Theo: computers en hout. Op woensdag en donderdag
Tanja en Diny: creatief schilderen en knutselen.

Wandelen op dinsdag-ochtend. Voor deelname aan andere
activiteiten, loop binnen op maandag, woensdag en vrijdag
tussen 10.00 en 16.00 uur of stuur een email naar:
onshuisvandewijk@gmail.com

levend!

Di 20 juni 19:00 Concert
levend kerk, Palestrinastraat 10, Oss (de Koepel)
Kaarten bestellen https://goo.gl/VaF6aS

rucreant
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KBO Ruwaard 50 jaar
Het is in juni van dit jaar precies
50 jaar geleden dat de Katholieke
Bond voor Ouderen (KBO) in de Ruwaard werd
opgericht, één jaar na het starten van de wijk.

D

it heuglijke feit gaat KBO Ruwaard herdenken en vieren
op vrijdag 9 juni 2017 met een gebedsdienst, een receptie en een gezamenlijke maaltijd in d’n Iemhof. De senioren
besluiten de dag daar ook met een feestavond. KBO Ruwaard
is met ruim 500 leden de grootste KBO-afdeling in Oss. De
vereniging is gehuisvest in d’n Iemhof, waar zij dagelijks activiteiten organiseert voor haar leden. En daarbij zit voor elk
wat wils: biljarten, bridgen, handwerken, koersbal, schaken,
toneel, volksdansen en zang. Ook zijn er buitenactiviteiten
zoals fietsen, wandelen en jeu de boules en worden er jaarlijks dagreizen en middaguitstapjes georganiseerd. Verder
houdt de KBO een paasmiddag, een kerstviering en een
carnavalsmiddag en zijn er diverse feestavondjes. Kortom,
de senioren uit de Ruwaard hoeven zich niet te vervelen.

Groot feest
Zondag 28 mei 11.00-16.00 uur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodeostier
Ponykarritjes
Mini-legoland
Streekproductenmarkt
Hooibad
Schminken
Hondendemonstratie
Pizza’s bakken
Workshops
Demonstratie tollen
maken
• Wafellolly’s, smoothies,
broodjes hamburger
en ander lekkers

• Demonstratie
wolspinnen
• Troubadour
Noud Bongers
• Hollandse spellen
• En nog veel meer

0412 - 643 889 (Wiel Janssen, KBO Ruwaard)
www.nme-elzenhoek.nl

Plan Iemhof en Sterrebos
In april 2017 zijn in de Rucreant en op de website
www.wijkderuwaard.nl de plannen gepresenteerd
voor de nieuwe Iemhof in combinatie met ontmoeten
in De Sterrebos: samen het nieuwe centrale hart voor
de wijk Ruwaard.
Om te zorgen dat het nieuwe wijkcentrum ook echt het
kloppende hart gaat worden van de wijk is de betrokkenheid van heel veel wijkbewoners een voorwaarde.
Niet alleen als het centrum er eenmaal staat, maar vooral
ook in de aanloop daar naartoe. Daarom stellen we jou
de vraag: “Wat vind jij van de plannen?”

Wat zijn de reacties tot nu toe?
“Wij vinden dit een goed plan, vooral omdat er gestreefd
is naar bundeling van meerdere ondersteunende diensten en horeca faciliteiten. Inclusief eetpunt. Met een grote zaalruimte en kleinere voor diverse evenementen. Maar
we hebben ook nog wensen: spreekuur van bank(en)
voor geldzaken, mogelijkheid voor posthandelingen,
brievenbus. Contactuur met wijkagent, of voor vragen
over de wijk. En natuurlijk goede toegang van Iemhof en
Sterrebos voor rolstoelen, rollators, enzovoort”
“Ik woon op een haar na zes jaar in de Sterrebosflat. Dit
is mijn reactie op de verbouwing die aanstaande is:
Als dichter is mijn grootste vreugde; rust, bomen,
vogels en natuurgeluiden.
Daarom koos ik de sterrebosflat, met uitzicht op het
park.
Nu hebben anderen besloten – ongevraagd –
de flat te verbouwen tot wijkcentrum, iedereen is welkom, hoeveel lawaai geeft dat?
Vlak onder mijn balkon waar ik woon, werk en slaap.”
“Een zaal voor 200 bezoekers, verkleind te maken via
schuifwanden, met een mobile tribune lijkt me voor ‘Het
Maaslands Operette- en Musicalgezelschap’ een goed
idee, mits de schuifwanden dik genoeg zijn, om geluiden aan de andere kant van die schuifwand zodanig te
dempen, dat wij er met de hoge C niet doorheen gaan.”

Geef je mening!
Kijk op www.wijkderuwaard.nl voor het hele plan.
Geef je mening door een mail te sturen aan
info@wijkderuwaard.nl

Hoe gaat het nu verder?
Dit zijn de stappen die nodig zijn om de nieuwe
Iemhof 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 Iemhof en Sterrebos vindt u op www. wijkderuwaard.nl.

rucreant
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Spreekuur FNV
van Oss naar Heesch
Verhuizing naar ons vakbondscentrum ’t Dorp 142 te
Heesch. Laatste spreekuur in Oss op dinsdag 27-07-2017.
Vanaf 28 augustus elke maandag en dinsdag van 19:00
tot 20:00 uur. Bij kwesties die niet kunnen wachten, bel
met de landelijke Ledenservice: 088 368 0 368 of kijk op;
www.lokaalfnv.nl/maasland
maaslandlokaalfnv@gmail.com

Sandra de Veer,
de nieuwe wijkagent
Mark Hoffman is na 5 jaar vertrokken als wijkagent uit de Ruwaard. Samen met Martin Kuijs
heeft hij zich met veel plezier en voldoening
ingezet voor de Ruwaard. Nu is hij benoemd tot
“operationeel expert wijkagent”. Dat wil zeggen
dat hij als leidinggevende zeker nog betrokken
blijft bij de wijk. Sinds vorige maand is Sandra
de Veer (33) zijn opvolgster.

S

andra is direct na haar eindexamen begonnen bij de
politieacademie. Ze heeft ook al veel jaren ervaring
als wijkagent, maar in Oss is ze nieuw. Op haar ”bike” verkent ze nu de Ruwaard, spreekt met mensen en leert zo
de wijk kennen. “Het leuke van de Ruwaard is dat het een
heel diverse wijk is. Er zijn scholen, twee winkelcentra,
bedrijven, veel groen en zelfs een station. Best wel een
grote wijk en er is van alles te doen.” De nieuwe wijkagent vindt het leuk om veel met mensen om te gaan en
samen dingen te organiseren, zoals bijv. buurtpreventie
of WhatsApp-preventiegroepen. Veel vrijwilligers zijn
daar in de Ruwaard al mee bezig, dat is geweldig. De
wijkagenten zijn het aanspreekpunt voor de bewoners
voor vragen en advies. Het kan gaan over conflicten in de
buurt, over signalen van verdachte situaties en bestrijding van echte criminaliteit. Zoals Sandra zelf zegt: “ik
pak alles aan, van zorg tot zware criminaliteit”. Haar rol
is signaleren én adviseren. Dat betekent samen met de
wijkbewoners en de partners uit het Sociaal Team zorgen
voor een veilige en leefbare wijk. Sandra de Veer is voor
iedereen uit de wijk bereikbaar op het landelijke politie
tel. nummer : 0900-8844, vragen naar de wijkagent van
de Ruwaard in Oss: Sandra de Veer. Ook is zij per mail
bereikbaar via het contactformulier:
www.politie.nl

Praten, zingen
en eten verbindt
Dat praten, zingen én eten verbindt, bleek ook
op donderdagavond 20 april. In het Huis van de
wijk nam een groep van 17 wijkbewoners met
6 verschillende culturen deel aan de multiculturele bijeenkomst. Die avond spraken zij o.l.v.
Leonie van de Wetering over wonen, leven en
elkaar ontmoeten in de Ruwaard.

M

ét de heerlijke Syrische hapjes van Zahida en haar
dochters, de taart van Selma én de zang o.l.v. Peter
Ruijs werd het een gezellige (kennismakings-)avond.
Een avond waarin niet alleen onderlinge verbindingen
zijn gelegd maar ook ideeën voor nieuwe activiteiten zijn
ontstaan. Zo start Jan Schotanus op dinsdagavond met
een taalgroep. Een avond ook waarin een van de deelnemers precies zei wat onder ander het doel is van de
bijeenkomsten: “Ik heb me na lange tijd weer een wereldburger gevoeld”. Op vrijdagavond 19 mei is speciaal voor
bewoners van de Staatsliedenbuurt van 19.00-21.30 uur
een bijeenkomst. Alle bijeenkomsten vinden plaats in
het Ons Huis van de Wijk.
Alaide Helmijr, (0412) 624 924
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Voortgang
project “Proeftuin
Ruwaard”
In de Ruwaard werken vanaf
voorjaar 2016 diverse organisaties samen om hun gedeelde
droom voor de toekomst te
realiseren: “de Ruwaard is een
vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een
betere (positieve) gezondheid
ervaren.”

E

en gebiedsgerichte, integrale
samenwerking en bekostiging
van wonen, welzijn en zorg en de
actieve betrokkenheid van wijkbewoners - vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid en leefwereld worden als hefboom voor deze gezamenlijke ambitie gezien.

Er zijn voor dit project vijf
doelen geformuleerd:
1. Lagere maatschappelijke kosten
2. Betere, meer integrale zorg, welzijn en wonen
3. Betere gezondheid en ervaren
kwaliteit van leven van individuele wijkbewoners
4. Meer collectieve betrokkenheid
en verantwoordelijkheid van
wijkbewoners
5. Betere steunende systemen
(die het bovenstaande
bevorderen)
Het bereiken van deze doelen vraagt
van alle betrokkenen een gedragsverandering: ‘anders te denken, doen en
organiseren’ . Zowel van de deelnemende organisaties als van individuele
wijkbewoners. In Proeftuin Ruwaard is
gekozen voor actie-leren aan de hand
van concrete vragen of problemen van

wijkbewoners. Aan de hand van de
drie vragen ‘ik wil, ik kan, ik heb nodig’
formuleert de wijkbewoner samen met
de betrokken professionals zijn oplossing. Zo worden in de praktijk nieuwe
werkwijzen ontdekt en uitgeprobeerd.
Met als resultaat dat de oplossing een
beter antwoord geeft op de vraag. Op
veel plaatsen is er op dit moment al
een gedragsverandering te zien, bij
zowel de professional als de wijkbewoner met een vraag. Wat maakt dat je
je prettig voelt als wijkbewoner? Een
goede woonplek, financiële rust, de
mogelijkheid om relaties aan te gaan
met dierbaren en een zinvolle invulling
van je dag. Als deze voorwaarden er
zijn, dan kunnen mensen in veel gevallen weer zelf oplossingen organiseren.
Meer weten? Kijk eens op de site
wijkderuwaard.nl

In de Spil van Sterrebos!
Asperge Special
Dinsdag 30 mei 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”. Als dessert staat het
zomerkoninkje centraal.
’s Ochtends vers gestoken op het Brabantse land en dezelfde dag nog op
uw bord! Tot 22 mei kunt u voor 15,95 p.p. een dinerkaart hiervoor
kopen bij de receptie van serviceflat Sterrebos. Op 15 juni komt er ook
nog een herhaling van deze Aspergespecial!
Voor verdere info: Sonja Haven tel. 66 80 00 / sonja.haven@brabantzorg.eu

Gemeentenieuws

11
Mei 2017

49ste Jaargang nr. 9

Doe mee aan Wecycle
en steun Aktiefix!

Oss doet mee aan de
App Ongehinderd

Aktiefix organiseert activiteiten en
logeerweekenden voor kinderen
tussen de 7 en 18 jaar met een
verstandelijke en / of lichamelijke
beperking. Als u in de milieustraat
van de gemeente Oss oude
apparaten en kapotte spaarlampen
inlevert kunt u Aktiefix steunen.
Dat doet u door op uw smartphone
naar wecycle.nl/inleveren te gaan en
vervolgens op ‘Check in’ te klikken.
Bovendien maakt u dan kans op een
nieuw apparaat. De aktie duurt tot
31 augustus 2017.

Op Ongehinderd is te vinden welke
locaties goed toegankelijk zijn voor
mensen met een beperking en
welke voorzieningen deze locaties
bieden. Zoals parkeren, drempelvrije
entree of geschikte toiletten. De
Ongehinderd app is gratis en is te
downloaden via de App-store en
Google Play Store.

www.wecycle.nl.

Bestrijd onkruid zonder
chemische middelen
Onkruid kunt u prima op een milieuvriendelijke manier verwijderen.
Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen, dan blijft het oppervlakte- en grondwater schoon.
Meer tips kunt u vinden op
www.schoon-water.nl
www.onkruidvergaat.nl
www.milieucentraal.nl

Voor meer informatie over al
deze gemeentelijke informatie

www.ongehinderd.nl

Aanpak overgewicht
en obesitas bij kinderen
Zo’n half miljoen kinderen in
Nederland heeft te kampen met
overgewicht of obesitas en de
bijbehorende problemen zoals
gepest worden en gewrichtsklachten. Ook op latere leeftijd
lopen deze kinderen grote
gezondheidsrisico’s. Goede ondersteuning en zorg die aansluit bij
de thuissituatie is essentieel om
deze kinderen een optimale kans
te geven gezond op te groeien.
Op dit moment is de benodigde
ondersteuning en zorg nog lang niet

kunt u contact opnemen
met de gemeente Oss:

voor alle kinderen die het nodig
hebben gemakkelijk beschikbaar.
Samen met 7 andere gemeenten
gaat gemeente Oss een effectieve
aanpak hiervoor ontwikkelen.
Informatie:
Edith van den Hanenberg,
Sport Expertise Centrum
edith@sportinoss.nl

Wilt u langer
zelfstandig wonen?
Als daarvoor aanpassingen aan uw
huis nodig zijn, geeft de gemeente
Oss de mogelijkheid daarvoor via de
Blijverslening.
www.oss.nl/blijverslening

Verleng zelf uw
parkeervergunning
Sinds november 2016 verlengen we
uw bewoner parkeervergunning niet
meer automatisch.
Verloopt uw parkeervergunning
binnenkort of is hij onlangs
verlopen?
www.oss.nl/parkeren.

digitaalloket@oss.nl
0412- 140 412 / 0412- 629 911
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Buurtgezinnen.nl
winnaar van een ‘Appeltje
van Oranje’ 2017
Maandag 1 mei is Buurtgezinnen.nl totaal verrast met een bezoek van Ronald van der Giessen,
directeur van het Oranjefonds. Hij overhandigde Margret van Paassen, coördinator voor
Buurtgezinnen.nl, een prachtig oranje
boeket terwijl hij haar feliciteerde met het feit
dat Buurtgezinnen.nl één van de drie prijswinnaars is van een ‘Appeltje van Oranje’!

D

e ‘Appeltjes van Oranje’ worden jaarlijks door het
Oranje Fonds uitgereikt aan succesvolle sociale
initiatieven die groepen mensen samenbrengen. Dit jaar
zijn twaalf organisaties genomineerd die zich specifiek
inzetten voor kwetsbare kinderen. Opvoeden doe je
samen vindt Buurtgezinnen.nl en is er voor alle gezinnen,
die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan
ondersteuning bij de opvoeding. Die steun wordt

rucrea.nl
gegeven door andere gezinnen met ervaren ouders.
Buurtgezinnen.nl is ontzettend blij met deze blijk van
waardering en erkenning. “Deze prijs is eigenlijk voor de
driehonderd gezinnen die elkaar gevonden hebben in
de afgelopen twee jaar! Het Appeltje is een kroon op ons
werk.” zegt Margret. De prijs bestaat uit een geldbedrag
van €15.000,- en een bronzen ‘Appeltje van Oranje’. De
prestigieuze prijs wordt elk jaar in mei uitgereikt door
Koningin Máxima. Maar omdat dit een lustrumjaar is voor
het Oranje Fonds, reikt Koning Willem-Alexander dit jaar
samen met zijn vrouw de prijs uit.

rucreant
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UIT DE BUURTEN...
Schrijverskwartier wint
tweede prijs
Eerder is gemeld dat het schrijverskwartier tijdens
het klimaatstraatfeest bij de beste 100 straten zat.
Op 15 april werd bekend dat men de 2de plaats
heeft behaald. Dit is beloond met een cheque voor
een buurtfeest ter waarde van € 2000,- en een bon
van de vegetarische slager voor een BBQ pakket.
Daarnaast heeft het schrijverskwartier nog een
cheque gewonnen ter waarde van € 1000,- voor
een duurzaam goed doel in de buurt. Wat dit doel
wordt, zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Coornhertstraat e.o.:
dump slachtafval
Vrijdag 5 mei jl. werd slachtafval in de vijver gesmeten. De “daders” kwamen met hun auto langs en
dumpten alles. Hoezo RATTEN in en om het huis?
AUB stop hiermee!

Buurtbarbecue ‘t Woud
De bewoners van Dasseburcht, Vossehol,
Mollegang, Schapedreef en Hertewissel worden
uitgenodigd voor de (derde) buurt BBQ. Op 26 mei
krijgt iedereen een aanmeldingsbrief. Er staat ook
informatie op de Facebookgroep ‘Oss het Woud’.

Rommelmarkt Da Costastraat
Rommelmarkt op tweede Pinksterdag (5 juni) in
de Da Costastraat van 10.00 – 16.00 uur. Toegang
gratis. Info: Mien Bosman 06- 29176457

Van Lennephof

Op 18 juni organiseert de buurtvereniging
van Lennephof een rommelmarkt.
Centrale grasveld van Lennephof
10:00 t/m 15:00 uur
Heeft u belangstelling voor een plaatsje?
Stuur een bericht naar: vlennephof@gmail.com

De analyse van de voeten heeft evenals het lopen een evolutie van ontwikkelingen doorgemaakt

De evolutie van zolen
Het meest bekend zijn van oudsher de uit staal vervaardigde steunzolen. Vooral jonge mensen en mensen op oudere leeftijd werden
hierbij zo goed als mogelijk ondersteund. Later kwam hier ook een variant op, de zogenoemde spingveerzolen. Het nadeel werd
echter al snel onderkend, in deze zoolvariant met alleen een ondersteunende functie activeerden de voet niet, de voeten zouden er
eerder lui van worden. Indien men een lichaam gaat beperken in zijn bewegingen, kun je er vanuit gaan dat het functioneren niet
zal verbeteren.
Een onbelaste afdruk in schuim die met gips werd
gevuld om hier vervolgens de best passende
orthopedische verantwoorde pre gefabriceerde
zolen aan te relateren was het volgende stadium.
Er werd al meer gekeken naar een betere pasvorm
en de prefab zolen werden al dan niet lichtelijk
aangepast of verlengd, meestal met een extra voorvoetondersteuning. De voet werd hierbij vaak wel
los gezien van de rest van het lichaam.
In een later stadium kwamen de podotherapeutische zolen, op zich al een hele verbetering omdat
er hierbij meer gekeken werd naar de relatie van de
voetfunctie tot het gehele gestel. De zogenaamde
blauwdruk gaf echter een beperkte informatie
omtrent de exacte voetvorm. 2D scanners om voeten
nauwkeuriger in kaart te brengen waren het logische
vervolg maar hadden nog hun beperkingen.

Uiteindelijk is de ultieme oplossing gevonden in de
3D CAD-CAM techniek waarbij podotherapeutische
kennis over de biomechanica van het lichaam als
geheel, exact aan de voetvorm kan worden gerelateerd. Met deze techniek worden de voeten, na
een uitvoerig lichamelijk onderzoek in stand, in zit
en tijdens lopen, op de 100e millimeter nauwkeurig in kaart gebracht om zodoende met behulp van
vernuftige software de meest ideale podotherapeutische correctiezolen te kunnen maken.
Bij 3D Voetcentrum Nederland staat niet alleen een
team van gediplomeerde (sport)podotherapeuten
voor u klaar maar beschikken ze ook over alles wat
nodig is om de totale puzzel van het lichamelijk
functioneren in kaart te brengen. Indien er zolen
geïndiceerd zijn, is er de mogelijkheid deze via 3D
CAD-CAM techniek aan te meten. Deze zolen zullen

dan voorzien zijn van podotherapeutische biomechanisch onderbouwde correctie en in onze eigen
werkplaats gefreesd worden. Tegenwoordig kunnen
we zelfs de zoolwerking verwerken in podotherapeutisch verantwoorde slippers en sandalen om
de zoolwerking zo veel als mogelijk toe te kunnen
passen, dus ook thuis en bij zomers weer!

OOK IN 2017
ERKENNEN ZORGVERZEKERAARS
WEER DE WAARDE VAN DE
(SPORT)PODOTHERAPEUT:

•
Team 3D-VCN Oss/Berghem

•
•
•

Bij de vergoeding van podotherapie is er
géén aftrek van het eigen risico
Consulten en zolen worden veelal apart
én ruimer vergoed dan 2016
De vergoedingen zijn vanaf heden
vrijwel bij elke zorgverzekering jaarlijks
Vergoeding vindt plaats zonder
verwijzing (huis)arts
voor een onafhankelijk overzicht surf naar:

www.3d-vcn.nl/vergoeding

3D Voetcentrum Nederland – Oss
Molenstraat 70 (GHC Lievekamp)
5341 GE Oss

BEHANDELING NA TELEFONISCHE AFSPRAAK:

3D Voetcentrum Nederland – Berghem
Burg. van Erpstraat 4 (GHC IMRO-sana)
5351 AW Berghem

% 0412 - 623 625 OF SURF NAAR

WWW.3D-VCN.NL

rucreant
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Midzomerfestijn zoekt
Pringles bussen
Voor een van de vele leuke kinderworkshops die tijdens het
Midzomerfestijn gegeven worden
zijn heel veel pringlesbussen (de
chips) nodig. Neem contact op met
bart.hoes@ons-welzijn.nl

mee. Ik zie je graag vanaf 23 mei a.s.,
locatie De Sterrebos.

Vrijwilligers Midzomerfestijn
Het Ruwaard Midzomerfestijn valt
of staat met de inzet van vele vrijwilligers. Dankzij de inzet van deze
kanjers kan dit mooie evenement
plaatsvinden. Wil je een bijdrage
leveren of meer info? Neem dan contact op met bart.hoes@ons-welzijn.nl

SV Ruwaard zoekt
voor het nieuwe seizoen
• Iemand voor het secretariaat
• Ambitieuze mensen die de
jeugdafdeling willen vormgeven.
• Klussers enkele uurtjes per week
• Versterking voor Ruwaard 1
Informatie bij Michael Verhoeven,
tel. 06-52502388 of via
penningmeester@svruwaard.nl

V

V

Hallo, mijn naam is Nini
Ik ben 56 jaar en nog volop actief in
het arbeidsproces. Ik zou ook buiten
mijn werk graag wat actiever willen
zijn en zoek dit vooral in wandelen
en fietsen, vooral bij mooi weer. Ben
jij tussen de 40 - 65 jaar en vind je
het leuk om ‘s avonds samen met
gelijkgestemden een wandeling te
maken in en rondom onze wijk de
Ruwaard? Vanaf dinsdag 23 mei a.s.
start ik elke doordeweekse avond
(met uitzondering van de maandag)
om 19.00 uur met wandelen vanaf
Locatie De Sterrebos. Heb je dus zin
en tijd om op een doordeweekse
avond even een wandelingetje te
maken maar geen zin om alleen te
gaan? Loop dan gezellig met mij
V

Vrijwilliger
Kookclub Sterrebos
Wie vindt het leuk om deze activiteit
te begeleiden? Info of aanmelden:
Sonja.Haven@brabantzorg.eu
V

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 rolgordijnen
in hun woning. Info en contact:
Lynn van Hooff (Gespecialiseerde
Thuisbegeleiding Pantein Team Oss),
0683796215, ly.vanhooff@pantein.nl
V

Medewerker social
media Ons Huis van de Wijk
Welke wijkbewoner vindt het leuk
om aan de slag te gaan met social
media voor Ons Huis van de Wijk?
Info: onshuisvandewijk@gmail.com
V

Leuke activiteiten
op woensdagavond
Vier wijkbewoners van de leeftijden
28 tot 55 jaar organiseren op de
woensdagavond leuke activiteiten
zoals: knutselen, koken, bakken,
fietsen en wandelen.
A

Ook organiseren 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 hiervoor willen
aanmelden, neem contact op via
bart.hoes@ons-welzijn.nl
Ons huis van de wijk
Ben je op zoek naar een ruimte
waar je leuke dingen kan organiseren of mensen kunt ontmoeten?
Ons Huis van de Wijk vind je aan
de Coornhertstraat 3. Heb je al een
super leuk idee of wil je eerst wat
meer informatie: neem contact op
onshuisvandewijk@gmail.com
of telefoon 0412-488627
A

Oude Libelles
Wie kan ik blij maken met oude
Libelles. De persoon waar ik ze eerder
aan doorgaf is weggevallen. A van
de Loop, adres via de redactie van de
Rucreant. rucreant@gmail.com
A

Wijkagenda
20 mei
20 mei
21 mei
22 mei
23 mei
28 mei
3 juni
5 juni
6 juni
9 juni
12 juni
18 juni
19 juni
20 juni
		

Jeugddisco de Deel
Opgeven KAKO
Rucrea Fietstocht – start bij de Deel
Vergadering wijkraad Ruwaard
Start wandelactiviteit Sterrebos
Kinderboerderijdag Elzenhoek
Six Day sv Ruwaard
Rommelmarkt Da Costastraat
Wijkvergadering Rucrea
Jubileum 50 jaar KBO
Alzheimercafé
Rommelmarkt van Lennephof
Vergadering wijkraad Ruwaard
Optreden Watoto kinderkoor
(de Koepel)

Vaste activiteiten
1. Buurtsport / Buzz

plein Sterrebos/Telescoop: maandagmiddag,
plein montessorischool Elzeneind: dinsdagmiddag,
plein Sterrenschool Poolster: donderdagmiddag,
Wagenaarstraat: woensdagmiddag

2. JOMO (Jonge Moeders)

Woensdagmorgen in Ons Huis van de Wijk

3. Rouwcafé

1e en 3e woensdagochtend in kinderboerderij Elzenhoek

4. Open Huis

Maandag, woensdag en vrijdag Ons Huis van de Wijk

WIL JE JOUW EVENT BEKEND MAKEN
STUUR EEN EMAIL NAAR
rucreant@gmail.com

