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van wij(k) de ruwaard

‘Contact maken en verbinden’

Eefke en opa op de foto zijn blij. Door een 
oproepje in deze Rucreant kon Eefke haar 
verloren popje weer knuffelen.  Sherlienne 
Smans had het popje gevonden en nam contact 
op met de redactie. 

Het gaat in dit geval om een klein ontroerend 
verhaaltje. Een verhaaltje met een goede afloop. 

Maar ook een verhaaltje over de vraag durven stellen, 
je ogen en oren openhouden, en initiatief nemen. Oma 
stelde de vraag, de Rucreant pakte hem op, en Sherlienne 
kwam in actie. Dit verhaaltje kunnen we als voorbeeld 
nemen voor heel veel dingen die er in onze Ruwaard 
gebeuren. Oplossingen komen er wanneer de vraag 
gesteld wordt, contacten ontstaan wanneer mensen naar 
elkaar toekomen, ideeën worden werkelijkheid wanneer 
je medestanders vindt. Ook deze Rucreant staat weer vol 
met initiatieven en activiteiten. Deze kwamen er door 
contact te maken, medestanders te vinden en de energie 
te verbinden. Zo werken heel veel mensen aan een 
mooie wijk.
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met Wijkraad Ruwaard voor en door 
Ruwaardbewoners. Verschijnt maandelijks, 
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6400 exemplaren.

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

 rucreant@gmail.com

Opmaak & vormgeving
Mark van der Wal

 mark@creativekingdom.nl

Advertenties
Paul van Boxtel

 rucreant@gmail.com

 0412 - 63 54 53

Bezorgcoördinator 
Ton Bax 

 tonentoos@home.nl

 0412 - 64 21 10

 Da Costastraat 45

Webbeheerder 
Sjaak Clappers
Fred van Tongeren

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

Liederentafel
December is voor de Liederentafel d’n Iemhof altijd een 
speciale maand. Natuurlijk gaan we liedjes van vroeger 
en nu zingen en bouwen we een klein feestje. Ook wordt 
aandacht besteed aan de naderende kerst. Het Iemhof 
Combo met de beide zangeressen staan voor u klaar om 
u een geweldige avond te bezorgen. De teksten van de 
liedjes worden geprojecteerd op een groot scherm dus 
iedereen kan meezingen. We zien u graag op donderdag 
14 december in d’n Iemhof, Sterrebos 35 in Oss. Aanvang 
20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Toegang gratis!

Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein Oss is een 
onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente 
Oss. De raad vormt een brug tussen burger en 
gemeente als het gaat om zorg en sociale voor-
zieningen. De raad adviseert het college van 
B&W gevraagd en ongevraagd. De raad bestaat 
uit een groep sociaal actieve vrijwilligers afkom-
stig uit alle lagen van de bevolking.

Naast zorg en maatschappelijk ondersteuning zijn 
verdere onderwerpen: werk, inkomen, schuldhulp-

verlening en toegankelijkheid voor inwoners van alle leef-
tijden. Blijf op de hoogte van wat er speelt in Oss en neem 
vooral deel aan de discussies over genoemde onderwer-
pen. Uw ervaringen en signalen vormen tenslotte de 
basis voor de adviezen aan B&W. Uw mening telt!

  www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl
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Een leefbare Ruwaard maak 
je Samen! Wil jij daar aan 
meewerken?
Wijkraad Ruwaard en Wijkstichting Rucrea wer-
ken samen aan een leefbare Ruwaard. Bewoners 
lopen met ideeën, initiatiefnemers zoeken 
medestanders. Dit moet met elkaar verbonden 
worden, en de initiatieven en ideeën moeten 
een vaste grond krijgen. 

Wijkraad en Wijkstichting werken aan verbinding, 
om van een idee tot uitvoering te komen. Informeer 

vrijblijvend voor nadere informatie of een kennismaking. 
Dus pak de telefoon of mail ons en kom in actie! 

  voorzitterrucrea@gmail.com
   0412-637833

Café Brein: Stembevrijding 
voor mensen met Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Stembevrijding gaat over jezelf de ruimte geven, 
je emoties uiten, voelen en laten klinken. Brigitte 
Ubachs is stembevrijder en muziektherapeut. 
Ze verzorgt deze middag een workshop op een 
toegankelijke en ontspannen manier. Iedereen 
kan meedoen! 

Via muziek kun je in contact treden met jezelf en 
met de ander. Muziek verhoogt de hersenactiviteit 

en verbetert het concentratievermogen. Jezelf uiten 
is gezond maar niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet 
als je NAH hebt. Café Brein start om 13.30 uur (inloop 
vanaf 13.00 uur) en duurt tot 16.00 uur. Het café is in het 
Bloesem Theehuis (onderdeel van Pluryn), Wooijstraat 4a 
in Herpen. Café Brein is een trefpunt voor mensen met 
NAH, mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en 
professionals. De toegang is gratis.

Rucrea creatief  de gezelligste 
crea kletsclub van Oss e.o.

Iedere woensdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur in 
d’n Iemhof is Oss. Deelname is gratis en het is altijd super-
gezellig! In het najaar gaan we altijd met zijn allen op stap 
en dit jaar ging het uitstapje naar restaurant de Kapel. 
Hier hebben we eerst een gezellige quiz over de Ruwaard 
gespeeld en daarna met zijn allen lekker geluncht. Tijdens 
de kerstmarkt op 16 december in d’n Iemhof en Sterrebos 
zijn we ook van de partij. Kom gezellig langs om te kijken 
wat we voor moois gemaakt hebben.

  16 december bij d’n Iemhof en de Sterrebos

Special
Wijkvergadering Rucrea 12 december. Een 
bijzondere vergadering met als thema: “Domotica”.  
Benieuwd naar de mogelijkheden en voordelen van 
automatisering in huis? We zien u graag.

Meer info
 www.rucrea.nl

Grote rommelmarkt 
in d’n Iemhof

  17 december 2017 van 9.00 tot 15.00 uur  
€ Entree € 1,00 
   06-2729 5302 (Inlichtingen en kraamverhuur)
 
Tevens ook nog op de zondagen  
21/01/2018 – 18/02/2018 –18/03/2018 en 15/04/2018
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Vrijwilliger voor het
Ruwaard Midzomerfestijn

Het Ruwaard Midzomerfestijn is HET jaarlijkse feest van 
en voor Ruwaardbewoners. Komend jaar organiseren we 
met veel plezier het festijn al voor de elfde keer. Tijdens 
het Midzomerfestijn is het de bedoeling om alle bewo-
ners van de Ruwaard, van jong tot oud en van alle ach-
tergronden en culturen, samen te laten komen om elkaar 
te ontmoeten! Graag willen we nog twee nieuwe werk-
groep leden voorstellen, nl. Bjorn Grunveld en Diny van 
Bakel. Naast werkgroep leden kan het Midzomerfestijn 
natuurlijk niet zonder andere vrijwilligers daarom is er op 
29 januari weer een info avond voor MAS stagiaires en 
vrijwilligers. Noteer deze datum alvast. Meer info volgt. 

Jubileum bij de Zonnebloem

Op 28 september jl. werd Riet Tegenbosch gehuldigd 
voor 25 jaar gastvrouw bij de Zonnebloem Ruwaard. 
De Zonnebloem Ruwaard heeft haar in de bloeme-
tjes gezet. Voorzitter Chérie Peters speldde haar de 
bijbehorende onderscheiding op, aangeboden door 
Zonnebloem Breda.  

Elzeneindhuis – Slow Care
Nog een paar weken dan wordt de helft van 
het Elzeneindhuis al opgeleverd, erg span-
nend voor de ouders, hun kinderen én voor 
ons. Om alles op tijd rond te krijgen maken we 
lange dagen. Naast menslievende zorg, bou-
wen we samen met het team aan een mooie 
organisatie waarin gehandicapten weer 
gezien en gehoord worden. We hebben con-
tact gelegd met Ons Huis van de Wijk, waar 
we om de week de tuin gaan bij houden. 

Graag willen we binnenkort de buurt weer 
uitnodigen voor een kop koffi  e en hen laten 

zien hoe de plannen, die we ooit presenteerden, 
nu werkelijkheid worden. De provincie is afgelopen 
weken al twee keer op bezoek geweest, dat vinden 
we geweldig, maar even belangrijk vinden we het als 
de buren bij ons op bezoek komen. Het spreekwoord 
“ Beter een goede buurt dan een verre vriend“ ligt ons 
na aan het hart. Dus wees welkom!

Tot slot een vraag namens onze muziektherapeut / 
buurvrouw Margo Lotters; We zijn op zoek naar een 
echte piano ... wie zou ons hierbij kunnen helpen?

Riet Tegenbosch gehuldigd 

Iedereen kan EHBO leren
De inspiratieprijs 2017 van het Oranje Kruis is dit jaar 
gewonnen door (jongeren) EHBO vereniging BergOss. 
De jury was vooral onder de indruk over de manier 
waarop deze vereniging zich inzet voor het opleiden 
en begeleiden van jongeren tot professionele, gediplo-
meerde hulpverleners. Weet je dat je al vanaf 13 jaar kunt 
deelnemen aan de Oranje Kruis opleiding of aan een 
Reanimatie + AED training.  Er zal in januari 2018 op de 
woensdagavond van 18.30-20.30 een nieuwe opleidings-
groep gaan starten in Ons Huis van de Wijk. 

  ehbobergoss@gmail.com

Zondag 26 Nov sluit Levend kerk zich aan bij City Life Church 
Nederland. Dit gaan we groots vieren met de City Life Band,  

een spetterend kinderprogramma, feestelijke hapjes & drankjes, 
en nog veel meer.  Je bent uitgenodigt.

www.levend-evangelie.nl
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Sint Sebastiaan Gilde stelt zich voor
Het Midzomerfestijn krijgt in 
2018 een bijzonder feestelijk 
tintje. In samenwerking met de 
werkgroep organiseert het Sint 
Sebastiaan Gilde uit Oss een 
gildefeest in wijkpark 
‘De Elzenhoek’. 

Dertien gilden uit de regio 
komen naar de Ruwaard 

om hun Kringdag te houden. Er 
is een historische optocht en er 
worden wedstrijden gehouden: 
geweerschieten, kruisboogschieten, 
vendelen, trommelen, jeu de boules, 
standaardrijden en ringsteken. 
Het Sint Sebastiaan Gilde is een 
schuttersgilde dat in de 14e eeuw 

werd opgericht om stad en land 
te verdedigen tegen vijandelijke 
troepen en de openbare orde te 
handhaven. Om zich te oefenen 
in de wapenen organiseerden ze 
onderlinge wedstrijden. Jaarlijks of 
tweejaarlijks vond het koningschieten 
plaats. Met kruisboog, handboog of 
geweer werd geschoten op de vogel 
(papegaai). De winnaar werd koning 
van het gilde. Andere taken waren 
het begraven van overledenen, 
de armenzorg en het opluisteren van 
feestelijke gebeurtenissen. Op de 
feestdagen van de patroonheiligen 
werd er een H. Mis opgedragen 
aan een eigen altaar in de kerk, 
werden de overleden gildeleden 
herdacht, werd er brood uitgedeeld 

aan de armen en hield men een 
gildemaal. Het gilde werd in 1868 
ontbonden maar is in 1998 weer 
heropgericht. Het is een vereniging 
van enthousiaste mensen, die in 
onderlinge vriendschap activiteiten 
ontplooien tot nut van de vereniging 
en voor het algemeen belang. 
Het in stand houden en doorgeven 
van de tradities en het culturele 
erfgoed van de gilden speelt daarbij 
een belangrijke rol. Het gilde wil 
ook maatschappelijk betrokken zijn 
door aanwezig te zijn bij belangrijke 
evenementen voor burgerij en kerk 
en door zich in te zetten voor goede 
doelen.

 www.sintsebastiaangildeoss.nl

VWS-subsidie voor Proeftuin Ruwaard

Het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) geeft drie jaar lang 
een subsidie aan de gemeente 
Oss en zorgverzekeraar CZ voor 
hun wijkgerichte aanpak in de 
wijk de Ruwaard, bekend als de 
Proeftuin Ruwaard. Het geld is 
bedoeld om ervoor te zorgen 
dat mensen in de Ruwaard 
zich gezond voelen en gezond 
blijven. 

Proeftuin Ruwaard 
In de Ruwaard, een wijk van 14.500 
inwoners in Oss, bedenken wijk-
bewoners en organisaties samen 
oplossingen waarin mensen meer 
voor zichzelf en voor elkaar kunnen 
gaan doen. De Proeftuin Ruwaard is 

een samenwerkingsverband, waarin 
allerlei organisaties proberen slim-
mere zorg aan inwoners te bieden 
door anders te denken, doen en 
organiseren. De organisaties werken 
samen op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg om hun gedeelde 
droom voor de toekomst waar te 
maken: een vitale wijk waar bewo-
ners tegen lagere kosten een betere 
(positieve) gezondheid ervaren. De 
betrokkenheid van wijkbewoners 
vanuit hun eigen verantwoordelijk-
heid en leefwereld is een belangrijk 
uitgangspunt.

Betere zorg
Wethouder Annemieke van de Ven: 
‘De Proeftuin Ruwaard is een voor-
beeld, waarbij organisaties de bewo-
ner en zijn behoefte centraal stellen.  
Dat is anders dan dat ze handelen 

op basis van hun eigen expertise 
en budget. Fijn dat het ministerie in 
deze aanpak gelooft en dat onder-
steunt met deze subsidie. Onderzoek 
laat zien dat mensen zich gelukkiger 
voelen en dat deze aanpak geld 
bespaart. Ook is er minder onder-
steuning en zorg nodig’. Het geld en 
de tijd die de organisaties hiermee 
besparen, investeren zij op andere 
plekken in de wijk. 

Over Proeftuin Ruwaard
De volgende organisaties werken 
samen in de Proeftuin Ruwaard: 
de gemeente Oss, de zorgverzeke-
raars CZ en VGZ, Brabant Zorg, Ons 
Welzijn, Brabant Wonen, Interzorg, 
Unik, Pantein, de GGD en GGZ-Oost 
Brabant.
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Kidskookclub in Ons Huis van de Wijk
Een heel bijzonder initiatief in 
Ons Huis van de Wijk. Lotte, 
Adrienne, Aleyna, Anne en Britt 
gaan aan de slag voor kinderen 
uit gezinnen met een kleine 
portemonnee. De vijf eerste-
jaars studenten Sociale Studies 
van de Avans Hogeschool in 
Den Bosch gingen zelf op zoek 
naar een goede manier om in 
de praktijk te ontdekken wat 
nu echt sociaal was. 

En ja hoor, de stoere dames, alle-
maal afkomstig uit Oss, hadden 

een geweldig mooi, leuk en lekker 
plan: de Kidskookclub. Het plan staat 
nog in de kinderschoenen. Er moet 
nog heel wat geregeld worden, zeg-
gen ze. Maar juist daarom is het goed 
er nu al bekendheid aan te geven. Het 
is de bedoeling dat er met een groepje 
van zeven kinderen van 8 tot 12 jaar 
en hun begeleider één keer per week 
gezamenlijk in Ons Huis van de Wijk 
wordt gekookt en dan lekker wordt 
gegeten. Na vier weken wordt er dan 
weer een nieuwe groep gevormd. 
Welke dag van de week het wordt, is 
nog niet bekend. Zo kunnen er gedu-
rende het jaar heel wat kinderen en 
hun begeleiders leren hoe je lekker, 
gezond en goedkoop kunt eten. Maar 

het belangrijkste is dat het leuk is voor 
de kinderen en dat ze er met elkaar 
plezier aan beleven om iets lekkers 
te koken en samen op te eten én dat 
ze ook na de vier weken contacten 
met elkaar blijven onderhouden. Dan 
is er echt iets “sociaals” opgebouwd. 
Binnenkort wordt het plan inge-
diend bij ‘Oss Innoveert’, wat hopelijk 
een subsidie oplevert. Ook worden 
er sponsoren in de buurt gezocht. 
“Ondernemers, neem contact met ons 
op, als u een bijdrage wilt leveren!”, 
zeggen de dames. Ze houden alle vijf 
zelf van samen lekker koken en dan 
gezellig smullen. Toen ze hoorden dat 
er in Ons Huis van de Wijk een keuken 
was, waar dat zou kunnen was het plan 
gauw gemaakt. De vraag nu is: wie, 
welke vrijwilliger, wil er mee helpen 
met koken en wie kent gezinnen en 
kinderen met een kleine portemonnee 
voor wie dit een prachtig plan is? Meld 
u zelf of iemand, die u kent, aan bij de 
Kidskookclub. Per mail: ohvdw.kids-
kookclub@gmail.com. Ook kunt u daar 
om meer informatie vragen. U kunt 
natuurlijk ook altijd even Ons Huis 
van de Wijk, aan de Coornhertstraat, 
binnen lopen om meer informatie 
te vragen. Trudy is vanaf het begin 
betrokken bij dit project. 

  onshuisvandewijk@gmail.com, 
   0412-488 627

De studenten hebben er nu al zin in.

Activiteiten Ons 
Huis van de Wijk
Iedere maandag en woens-
dag van 12.00-14.00 uur kunt 
u gezellig met andere men-
sen uit de buurt lunchen. Wel 
zelf brood meenemen, voor 
koffie, thee en fruit wordt 
gezorgd. Voor €1,- kunt u 
een heerlijke verse kop soep 
of tosti krijgen.

Elke week op dinsdag 
vanaf 17.00 uur samen 

voorbereiden en rond 18.00 uur 
samen eten. Daarna opruimen, 
een kop koffie voor wie wil,  
en om 20.00 uur weer verder. 
Kosten € 4,-.

De handwerkclub is iedere 
maandag van 10.00-15.30 uur 
en woensdag van 10.00-12.00 
uur. Met elkaar haken, breien en 
buurten.

Op 17 december gaat Ons Huis 
van de Wijk in kerstsferen. Vanaf 
10.00 uur gaan we kerststukjes 
maken die als tafeldecoratie 
dienen bij de kerstbrunch om 
12.00 uur. Om 14.00 uur komt 
Vocalgroep Octaaf ons verblijden 
met kerstliedjes. De kerststukjes 
kunt u na afloop meenemen. Zelf 
bakjes meenemen. Aanmelden 
kan tot 10 december per mail.

  onshuisvandewijk@gmail.com 
   0412-488627 

  10.00 tot 12.00 uur
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Zaterdag 16 december  
Kerstmarkt in de Ruwaard

Op zaterdag 16 december van 11.00 -16.00 uur vindt 
er een grote kerstmarkt in de wijk plaats op twee 
locaties: in Serviceflat Sterrebos & in d’n Iemhof. 

Deze kerstmarkt is ontstaan door een samenwerking 
van bewoners van de dichtersbuurt, Rucrea, d’n 

Iemhof, Wijkraad, Brabant Wonen, Ons-Welzijn en 
serviceflat Sterrebos! Een sfeervolle kerstmarkt die gratis 
toegankelijk is. Aan de kant van de Brederodestraat staan 
er tenten die als sluis dienen om van de ene locatie naar 
de andere te lopen. Op de kerstmarkt kunt u wellicht wat 
inkopen doen voor de naderende feestdagen. Er zijn veel 
verschillende producten te koop: sieraden, kerstballen, 
kaarsen, honing etc. Maar ook zullen er activiteiten zijn 
waarbij u informatie kunt verkrijgen. Deze markt wordt 
muzikaal opgeluisterd door een draaiorgeltje en andere 
soorten muziek.  En wilt u een gokje wagen, in d’n Iemhof 
is een loterij en in Sterrebos een enveloppenspel. Om de 
sfeer te verhogen lopen er verklede figuranten rond. Er 

zijn activiteiten voor kinderen o.a. kerststukje maken en 
zij kunnen een marshmallow roosteren boven één van 
de vuurkorven. Uiteraard is de Kerstman ook aanwezig 
! Aan het inwendige van de mens is ook gedacht, maar 
dat mag u zelf komen ervaren. Kortom een bezoekje aan 
deze markt is zeker de moeite 
waard ! Wij zien u heel graag 
op  zaterdag 16 december!

Het Maaslands 
Operette en Musical Gezelschap
geeft  weer een  kerstconcert  met solisten in d`n Iemhof.
Het concert is gratis toegankelijk. In de pauze zijn er  
gratis, lekkere, door de leden meegebrachte, hapjes.  
Voor koffie en thee vragen we € 1,-, voor fris en bier  
€ 2,- , voor sterke drank € 2.50. We zien U graag. 

  20 december, 20.00 uur (19.30 deur open) 
  D’n Iemhof
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Stand van zaken nieuwe Iemhof
Na  intensieve bijeenkomsten met het bestuur van D’n 
Iemhof, de wijkstichting, wijkraad, gemeente en vele 
anderen was halverwege 2017 het schetsontwerp voor 
De nieuwe Iemhof klaar. Dit ontwerp is de basis voor 
BrabantWonen, gemeente en het bestuur van D’n Iemhof 
om te rekenen. Wat kost de verbouwing? Past het in het 
investeringsbudget van de gemeente? Wat betekent het 
ontwerp voor de exploitatie van het wijkcentrum? Welke 
inkomsten zijn nodig om de kosten te dekken? Deze 
gesprekken en berekeningen zijn nog niet afgerond. 

Intussen in Sterrebos…
Maar intussen gaan de voorbereidingen volop door. 
Want na het bereiken van een akkoord over het ontwerp, 
budget en begroting voor de exploitatie, wil iedereen 
liefst meteen kunnen starten. Om die reden is Brabant-
Wonen in mei gestart met het voeren van gesprekken 
met bewoners van de appartementen die plaats moeten 
maken voor De nieuwe Iemhof. Dit gebeurt zeer zorgvul-

dig. Want het is nogal wat als iemand je komt vragen om 
te verhuizen, zodat er een wijkcentrum op de plek van 
jouw woning kan komen. Dat geldt extra voor de seniore 
bewoners in Sterrebos.

Wat iedereen belangrijk vindt, is dat de bewoners die 
gevraagd wordt te verhuizen hier zo min mogelijk zor-
gen over hebben. Aan hen is in een aantal individuele 
gesprekken gevraagd wat zij belangrijk vinden. Binnen 

Sterrebos blijven? Juist verhuizen naar een andere plek 
in Oss? Wat er voor aanpassingen zijn die in de nieuwe 
woning ook moeten komen, bijvoorbeeld een verlaagd 
keukenblad. Etc. Met deze informatie is BrabantWonen 
op zoek gegaan naar een passende woning. Voor de 
meesten is dit al gelukt. In november vinden de eerste 
verhuizingen plaats. In de nieuwe woning komt dezelfde 
vloer, de wanden worden geschilderd, eventuele aanpas-
singen worden gedaan. En de verhuizing wordt op maat 
verzorgd. Voor de bewoners die in november binnen 
Sterrebos verhuizen, komen alle spulletjes op dezelfde 
plek in hun nieuwe woning te staan. 

Renovatie Sterrebos
De bewoners van Sterrebos krijgen straks een wijk-
centrum in ‘hun’ gebouw. Dat gaat hen mooie dingen 
brengen, maar is ook een grote verandering. Een ver-
andering die in eerste instantie bovendien overlast met 
zich meebrengt, want dat hoort bij verbouwen. Een mooi 
nieuw wijkcentrum zonder ook gewenste verbeteringen 
in appartementen van bewoners aan te brengen, dat kan 
niet. Daarom is BrabantWonen in mei ook gestart met 
een onderzoek naar het wooncomfort in Sterrebos. Dit 
heeft als resultaat dat deze maand een renovatie in Ster-
rebos start. Alle woningen krijgen nieuwe raamkozijnen, 
nieuwe schuifpuien, nieuwe voordeuren en een nieuw 
keukenraam. Het effect hiervan zal zijn dat de woningen 
straks goed geïsoleerd zijn, en een betere geluidsisolatie 
hebben. Ook de balkons worden aangepakt. 

Komst wijkcentrum 
in Sterrebos nu al merkbaar
BrabantWonen verhuurt in Sterrebos 224 appartementen. Een aantal van deze woningen 
ligt op de plek waar straks De nieuwe Iemhof komt. Deze woningen zijn bewoond. Hoe gaat 
BrabantWonen hiermee om?

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 toe-
lichting van het voorlopig ontwerp voor D’n Iemhof 
en Sterrebos vindt u op www. wijkderuwaard.nl.
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om te rekenen. Wat kost de verbouwing? Past het in het 
investeringsbudget van de gemeente? Wat betekent het 
ontwerp voor de exploitatie van het wijkcentrum? Welke 
inkomsten zijn nodig om de kosten te dekken? Deze 
gesprekken en berekeningen zijn nog niet afgerond. 

Intussen in Sterrebos…
Maar intussen gaan de voorbereidingen volop door. 
Want na het bereiken van een akkoord over het ontwerp, 
budget en begroting voor de exploitatie, wil iedereen 
liefst meteen kunnen starten. Om die reden is Brabant-
Wonen in mei gestart met het voeren van gesprekken 
met bewoners van de appartementen die plaats moeten 
maken voor De nieuwe Iemhof. Dit gebeurt zeer zorgvul-
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nieuwe schuifpuien, nieuwe voordeuren en een nieuw 
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Dit zijn de stappen die nodig zijn om de nieuwe Iem-
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In De Rucreant krijgt u elke maand informatie over de 
stand van zaken van de plannen. De tekening en toe-
lichting van het voorlopig ontwerp voor D’n Iemhof 
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Leuk! Gamen tegen zwerfafval 
Kinderen kunnen nu ook online de strijd 
aangaan met zwerfafval. Met de Zwerfafval 
Battle, beschikbaar op smartphone, iPad of 
desktop, leren ze spelenderwijs alles over 
zwerfafval, recyclen en afbraaktijden. Lees er 
meer over (of speel direct) op:

 www.aandeslagmetafval.nl/zwerfafvalbattle

Sint naar bed brengen
Elk jaar komen de Sint en zijn Pieten naar de Ruwaard 
voor een heuse, dol dwaze Pieten kermis met de KAKO 
kinderen. De Pieten gaan dan samen met de kinderen 
allerlei leuke spelletjes doen en lekker knutselen. Zo kan 
je bijvoorbeeld een mooie lampion maken. Als de Sint 
dan zegt dat hij wel wat moe begint te worden, maken 
we eerst nog een muzikaal rondje door de wijk, samen 
met onze mooie lampionnen. Daarna gaat Sint even 
slapen, uiteraard pas nadat wij “Slaap Sint-je slaap” voor 
hem hebben gezongen. 

  Zondagmiddag 20 november vanaf 15.30 uur
  D’n Iemhof
€ Entree €1.50, Lampion maken €1.50

 www.kako.nl/sint-piet/sint-naar-bed

Kinderkunstwerkplaats
De Kinderkunstwerkplaats is een (werk)plaats bij 
Muzelinck waar kinderen (6-12 jaar) hun fantasie 
de vrije loop kunnen laten. 

Kijken, vragen en onderzoeken wat ze met de 
aanwezige materialen zouden kunnen doen of 

maken. Niets is goed en niets is fout, de kinderen 
krijgen alle ruimte om te experimenteren. Ook is 
het zogenoemde ‘Digikids Medialab’ beschikbaar. 
Daar kunnen de kinderen met 3D aan de slag, 
filmpjes opnemen, animaties maken, foto’s maken, 
photoshoppen, videomappen, monteren en nog veel 
meer! Er zijn vakdocenten aanwezig die de kinderen 
begeleiden. De kinderen kunnen elke woensdag van 
15.00 – 17.00 uur terecht in de Kinderkunstwerkplaats. 
Van 9 tot 19 november exposeert een aantal kinderen 
van de werkplaats bij K26, Kruisstraat 26 in Oss. De 
kinderkunstenaars tonen tijdens deze expositie werk 
dat zij in de afgelopen maanden gemaakt hebben in de 
Kinderkunstwerkplaats. De expositie is te bezichtigen 
tijdens de openingsuren van K26, donderdag tot en met 
zondag van 13.00 – 17.00 uur.

Alzheimer Café
Iedereen is van harte welkom in het Alzheimer 
Café in ontmoetingscentrum ‘Meteoor’ aan de 
Oude Litherweg 20 in Oss.  Het Alzheimer Café 
is bedoeld voor mensen met dementie, hun 
partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpver-
leners en andere belangstellenden. Het wordt 
georganiseerd door de Alzheimerafdeling 
Oss-Uden-Veghel en ONS welzijn i.s.m. 
BrabantZorg en de casemanagers. 

Maandag 11 december zal klinisch geriater 
Mascha Kuijpers uitleggen wat dementie is; wat 

de oorzaken van deze ziekte zijn, hoe we kunnen 
herkennen dat iemand dementeert en wat er aan te 
doen is. Mevrouw Kuijpers zal graag ingaan op al uw 
vragen omtrent dit onderwerp. Om 19.00 uur opent 
het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start 
het programma tot 21.30 uur.  Aanmelding is niet 
nodig en de toegang is gratis.  

   06-36518920 (Eef Rubbens)
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Voor meer informatie over al 
deze gemeentelijke informatie 

kunt u contact opnemen 
met de gemeente Oss:

  digitaalloket@oss.nl 
   14 0412 / 0412- 629 911

Hondenuitlaatregels 
Natuurlijk is uw hond de 
liefste van de hele wereld! 
Toch denkt niet iedereen daar 
zo over. Dit heeft vooral te 
maken met overlast door 
hondenpoep en soms door 
blaff ende- en agressieve 
honden. 

Bij sommige inwoners van Oss staat 
hondenpoep in de irritatie top-3. Dat 
moet anders kunnen. We brengen 
daarom de hondenuitlaatregels 
onder uw aandacht.

1. Altijd opruimmiddel meenemen. 
Om aan te tonen dat u de poep 
van uw hond opruimt, moet u 
verplicht altijd een opruimmiddel 
zoals een zakje of schepje bij u 
hebben. Geen opruimmiddel? 
Dan riskeert u een boete. 

2. De hond altijd aan de riem.

In de losloopterreinen mogen 
honden loslopen. Op alle andere 
openbare plekken moet uw hond zijn 
aangelijnd. Ook in het buitengebied. 
In sommige delen van gemeente 
Oss mogen helemaal geen honden 
komen. Dit zijn bijvoorbeeld speel-
plekken, begraafplaatsen en som-
mige natuurgebieden. Binnen de 
bebouwde kom zijn deze gebieden 
aangegeven door een rood bordje 
met opschrift ‘verboden voor hon-
den’. Onze handhavers hebben de 
afgelopen weken extra gehandhaafd 
op de uitlaatregels voor honden en 
in totaal zijn er 13 boetes uitgedeeld. 
De boete voor het niet opruimen van 
de hondenpoep kost € 140,-. Heeft 
u geen opruimmiddel bij u of is de 
hond niet aangelijnd? Dan is de boete 
€ 90,-. Voor niet aanlijnen van een 
hond op een speelweide of speeltuin 
is dat € 140,-. De kaarten met losloop-
terreinen kunt u vinden op 

  www.oss.nl/honduitlaten

Bijeenkomst We Are Food
Brabant is in 2018 Europese Regio 
van de Gastronomie. Het zal in het 
teken staan van Beter Eten in Brabant. 
Met een bijbehorende campagne 
’We Are Food’, waar Oss ook aan mee 
doet. Osse ondernemers en instel-
lingen hebben mooie evenementen 
en projecten bedacht. Samen zetten 
zij volgend jaar Oss op de kaart als 
belangrijke stad op het gebied van 
voedsel. Wilt u meer weten over de 
projecten of heeft u zelf een idee? 
Kom dan naar de volgende We Are 
Food bijeenkomst op woensdag 22 
november, van 17.00 uur tot 19.00 
uur in het restaurant van ROC de 
Leijgraaf, Euterpelaan 100 in Oss.

Aanmelden
  wearefood@oss.nl. 
  www.datisoss.nl/wearefood

Buurtbemiddeling Oss zoekt bemiddelaars

Beter een goede buur dan een 
verre vriend, luidt het spreek-
woord. Helaas is dit niet altijd het 
geval: Bijvoorbeeld geluidsover-
last, rommel rondom het huis en 
overhangende takken kunnen lei-
den tot aanhoudende ergernissen 
en soms tot een burenruzie. In 
dat geval kan Buurtbemiddeling 
uitkomst bieden. 

Onder begeleiding van vrijwillige 
bemiddelaars gaan buren 

met elkaar in gesprek om samen 
een oplossing te vinden voordat 
confl icten uit de hand lopen. Voor 

Buurbemiddeling Oss zijn we nog op 
zoek naar vrijwillige bemiddelaars. 
Als bemiddelaar draag je bij aan 
het oplossen van beginnende 
confl icten tussen buren. Je staat er 
niet alleen voor. De bemiddelaars 
voeren de gesprekken altijd met z’n 
tweeën en er is een professionele 
coördinator om ondersteuning te 
bieden. Buurtbemiddeling is geen 
dagtaak. Je geeft zelf aan hoeveel 
tijd je beschikbaar bent en uiteraard 
houden we rekening met je wensen 
en mogelijkheden. Een bemiddelaar:

• Is minimaal 21 jaar oud;
• Heeft een fl exibele instelling;

• Heeft een onpartijdige en 
objectieve houding;

• Kan goed luisteren en 
overtuigend spreken; 

• Staat open voor en respecteert 
mensen uit andere culturen;

• Weet discreet om te gaan met 
vertrouwelijke informatie;

• Kan goed samenwerken;
• Is bereid een training te volgen in 

confl ictbemiddeling.

Geïnteresseerd om buurtbemiddelaar 
te worden of heeft u zelf een confl ict 
met de buren? Neem dan contact op 
met ONS Welzijn – Renske Steff en

  renske.steff en@ons-welzijn.nl 
   06-1434 2913
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Strafrechtelijke 
aansprakelijkheid bij  
sport- en spelsituaties.

Bij sport kan het voorkomen dat u een blessure 
oploopt door een ander. Sport brengt nou een-
maal risico’s met zich mee. Sport- en spelsitua-
ties nemen daarom een bijzondere plaats in het 
strafrecht in. Wat onrechtmatig op straat is, is 
dat soms niet op een voetbalveld. 

In een recente uitspraak van het Hof in Den Haag is een 
amateurvoetballer toch veroordeeld voor mishandeling 

na een tackle. De amateurvoetballer is veroordeeld tot 
een taakstraf en een te betalen schadevergoeding van 
respectievelijk 100 uur en ongeveer € 9.000,-.  

Mishandeling
Mishandeling is het opzettelijk toebrengen van licha-
melijk letsel. Er is sprake van opzet wanneer de dader 
het gevolg op letsel heeft beoogd. De rechter kan ook 
uitgaan van voorwaardelijk opzet. De dader heeft dan 
niet de bedoeling gehad om letsel te veroorzaken maar 
neemt de aanmerkelijke kans daarop dan voor lief.
Geen moment denk je eraan dat je vervolgd kan worden 
voor je acties op het veld. Natuurlijk, de situatie veran-
derd als er iemand wordt nagetrapt met letsel tot gevolg. 
In dat geval gaat hem om een tackle buiten de orde van 
het spe. De tackle van de amateurvoetballer was echter 
binnen de orde van het spel. Het Hof heeft voorwaarde-
lijk opzet aangenomen. De laatste keer dat een voetballer 
vervolgd is voor een soortgelijke gedraging was na een 
tackle in 2004. Vervolging na een tackle is dus zeldzaam. 
De rechtsgelijkheid en rechtszekerheid zouden met deze 
uitspraak daarom in het geding kunnen komen; waarom 
wordt deze voetballer ineens wel vervolgd? Wij zijn 
benieuwd hoe de Hoge Raad in cassatie gaat oordelen 
over deze situatie. 

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen 
of heeft u andere juridische vragen, komt u dan gerust 
langs op een van onze inloopspreekuren. De actuele 
openingstijden vindt u op onze website www.rechts-
winkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina 
liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss. 
Deze column is geschreven door Thom Neijzen. Thom is 
derdejaarsstudent rechtsgeleerdheid aan de Radboud 
Universiteit. 

“Rondom Oss in Aquarel“                                                                                                                                 

Theo Poort houdt een expositie van vijftien van 
zijn aquarellen, die allemaal markante plekken 
in en rond Oss tot onderwerp hebben. 

Zo vindt men onder andere dijkhuizen in Maren-
Kessel, Oijen en Lith, boerderijen in Macharen en 

Nuland en het Jan Cunen Museum in Oss. Naast enkele 
oudere werken ook zeer recente. Theo Poort (1948) 
aquarelleert in een realistische, een tikje romantische 
stijl, met veel  oog voor  detail en sfeer: toch blijft het 
hoofdonderwerp altijd ondergeschikt aan het geheel. 
Kom kijken in de Sterrebos om te genieten van deze 
prachtige kijkjes op Oss en omgeving.

  Sterrebos 62, Oss
  1 november 2017 – 31 januari 2018
 www.facebook.com/aquareltheopoort 

Schilderen met Armslag  
bij ONS welzijn
Een activiteit voor mensen met geheugenproble-
men of beginnende dementie. De schilders van 
Armslag komen om de twee weken bij elkaar in 
hun atelier in ontmoetingscentrum ‘de Binnenstad’ 
en schilderen dan onder begeleiding van docente 
Beppie Lotterman en twee ervaren vrijwilligers. In 
deze groep is nog plek voor nieuwe deelnemers. Ook 
zonder teken- of schilderervaring bent u van harte 
welkom. Schilderen is een ontspannende activiteit 
waar iedereen aan mee kan doen. 

  Ontmoetingscentrum ‘de Binnenstad’,  
 St. Barbaraplein 6, Oss
   088 - 374 2525 

  info@ons-welzijn.nl 
 www.goo.gl/VzGxJc

door Theo Poort in de Sterrebosflat
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Beweegvriendelijk 
Ruwaard 
Al enige tijd is het Sport Expertise Centrum 
(SEC) in de Ruwaard bezig om in kaart te bren-
gen wat mensen uitdaagt om te bewegen in 
de wijk. Er zijn een aantal momenten georgani-
seerd waarbij wijkbewoners aan hebben kun-
nen geven wat de wensen zijn op het gebied 
van bewegen en wat ze nodig hebben om meer 
en veiliger te kunnen bewegen.  
 

Kinderen hebben bijvoorbeeld foto’s gemaakt van 
plekken waar ze graag komen en plekken die ze 

niet beweegvriendelijk vinden, een aantal wandelclubs 
heeft ons benaderd omdat ze ondersteuning nodig 
hebben om van start te kunnen gaan. Daarnaast 
heeft onze combinatiefunctionaris Hugo Heijnen een 
Beweegkaart ontwikkeld waar al het beweegaanbod van 
de wijk op staat, omdat mensen aangegeven hebben 
dat ze het beweegaanbod niet altijd kunnen vinden. 
Binnenkort zal deze Beweegkaart beschikbaar worden 
gesteld. In januari gaan we starten met verschillende 
beweegmomenten in de wijk voor volwassenen en 
ouderen, hierover in de december editie van de Rucreant 
meer! Mocht u zelf wensen of tips hebben voor een 
beweegvriendelijker Ruwaard of meer willen weten 
over de nieuw te starten beweegmomenten neem 
dan contact op met Suze de Jong. 

  suze@sportinoss.nl

GGZ-programma start in Oss
Veel mensen hebben dagelijks te maken met 
een combinatie van ingrijpende klachten zoals 
depressie, angst, somberheid, slapeloosheid, 
pijn en eenzaamheid. 

Soms in combinatie met overgewicht, suikerziekte en/
of hart- en vaatziekte. De medische zorg behandelt 

hun klachten, maar er is meer nodig om je gezond te 
voelen. Bigmove leert mensen in een behandeltraject 
van 6 maanden hun eigen kracht te (her)ontdekken en 
hun klachten te overwinnen. Vanaf 22 november 2017 
gaat dit Bigmove GGZ-programma ook in Oss van start. 
Wekelijks komen deelnemers bij elkaar. Daarnaast zijn 
er individuele gesprekken met een psycholoog. Na 
overleg met een verwijzing door de huisarts is deelname 
mogelijk. Zorgverzekeraars vergoeden het programma 
grotendeels. Het programma wordt o.a. aangeboden 
door Fysioplus Oss. 

  info@fysioplusoss.nl
   0412 - 744 200

 https://goo.gl/1qoYq9
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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.

www.3d-vcn.nl

Halve zool
Van oudsher kent men wel de halve, 
geprefabriceerde stalen zolen, au natu-
rel dan wel voorzien van een leertje en/
of rubberen nopjes. Het nadeel van deze 
steunzolen is dat ze door hun, simpele 
ondersteunende functie en hardheid, op 
termijn de voet eerder lui maakten dan 
echt vooruit hielpen in het functioneren.  
Als er al überhaupt iets, m.u.v. de schoen-
maat, opgemeten werd was de vooroplei-
ding van de verkoper veelal onbekend.

De wetenschap en techniek staat echter niet 
stil. Tegenwoordig kan er na een uitgebreid 
podotherapeutisch onderzoek van de voet-

functie, ganganalyse en inspectie in stand, 
het gehele lichaam meegenomen worden in 
een volledige biomechanische bewegings-
analyse. Dit kan bij ons met behulp van 3D 
CAD-CAM techniek aangevuld worden om 
zo de exacte voetvorm hierbij op te meten. 

Deze digitale 3D-scan van de individu-
ele voet kan dan gerelateerd worden aan 
podotherapeutische, veelal correctieve ele-
menten, waaruit de podotherapeutische 
correctiezolen samengesteld worden.
Bij 3D Voetcentrum Nederland werkt een 
team van gediplomeerde en ervaren (sport)
podotherapeuten om vanuit de basis, uw 

voeten, lichamelijke problemen op te lossen, 
kijkend naar de oorzaak. De zorgverzekeraars 
erkennen dit en vergoeden bij een aanvul-
lende verzekering veelal geheel dan wel gro-
tendeels de kosten. Dit is zonder aftrek van 
het eigen risico!

De oorzaak 
aanpakken werkt 
veelal doeltre� ender 
dan de symptomen 
bestrijden.
 
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

Zelfstandig wonen: Proefproject 
Gidslichten “GIGHT”

De meeste mensen blijven graag zo lang mogelijk zelfstan-
dig thuis wonen. Om de veiligheid in de woning te vergro-
ten en de kans op vallen te verkleinen, hebben studenten 
uit Nijmegen een systeem ontwikkeld, waarbij de weg van 
bed naar wc door middel van LED lampjes wordt verlicht. 
Het systeem werkt met sensoren: de lampjes, die op de 
plint zijn bevestigd, gaan automatisch aan bij het uit 
bed stappen en obstakels krijgen een kleurtje. Als het 
(te) lang duurt eer het systeem wordt uitgeschakeld, 
wordt een mantelzorger opgeroepen om na te gaan of 
er iets gebeurd is. Het systeem kan, met subsidie van de 
gemeente, gratis aangebracht worden in 150 woningen 
van senioren in Oss. Dit proefproject wordt een jaar lang 
gevolgd om na te gaan of het werkt en of mensen zich er 
veiliger door voelen. Ouderen die hiervoor belangstelling 
hebben kunnen zich melden bij “Gight” via email of het 
inschrijff ormulier op de site. Op de site is ook de uitge-
breide informatie te lezen.

  info@gight.nl
 www.gight.nl

Voor onder de kerstboom  

of in de zak

Decemberdeals

De originele cadeauwinkel 
met dat beetje extra!
Ingang Joannes Zwijsenlaan, 
hoek Van Anrooijstraat

www.cadeauplus.nl  0412 224 155
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V   ‘De razende reporter’
Vind je het leuk om mooie verhalen 
op te halen bij alles wat er gebeurd 
binnen ons huis en dit te vertalen 
naar een leuke verhaaltjes? Laat het 
weten! Ons Huis van de Wijk is op 
zoek naar jou!

V   Bestuursleden en leden 
Wijkraad
Wijkstichting Rucrea en Wijkraad 
Ruwaard zijn dringend op zoek naar 
betrokken wijkbewoners die mee 
willen denken en werken aan een 
leefbare wijk. Ga eens vrijblijvend 
in gesprek! formatiepakket beschik-
baar. Contact: secretarisrucrea@
gmail.com

V   Laarzen voor de
 kerstman maat 46
De kerstman is op zoek naar zijn 
witte of zwarte laarzen maat 46 
voor de kerstmarkt op zaterdag 16 
december 2017. Heeft u er toeval-
lig een paar liggen dan hoor ik dat 
graag en zorg ik dat deze bij de 
kerstman terecht komen. Contact: 
bart.hoes@ons-welzijn.nl

V   Fietsteams gezocht 
voor tijdens het Ruwaard 
Midzomerfestijn
Helaas zijn er nog geen fi etsteams 
voor het Ruwaard Midzomerfestijn 
2018. Ik, Peter Poorts, ga proberen 

alsnog teams op de been te krijgen. 
Vandaar dit oproepje: Wilt u 2 dagen 
(=15 uur) alleen of in teamverband 
tijdens de openingsuren van het 
evenement voor een door u zelf 
gekozen goed doel fi etsen? Laat mij 
dit dan weten via 06 - 2678 9562.

A   Gratis hulp bij juridische en 
fi nanciële vragen 
Elke maandag kunt u voor al uw 
juridische en fi nanciële vragen 
terecht in Ons Huis van de Wijk, 
Coornhertstraat 3 tussen 15.00 
en 16.00. Dit is geheel gratis. De 
sociaal raadslieden proberen ter 
plekke samen met u de vragen te 
beantwoorden en u van informatie 
te voorzien, brieven te schrijven of 
formulieren in te vullen wat u zelf 
niet lukt. Heeft u vragen? Neem con-
tact op via  emailadres: bart.hoes@
ons-welzijn.nl 

A   Taalles 
Speciaal voor niet-Nederlanders 
die in de Ruwaard wonen geven wij 
Nederlandse taalles in Ons Huis van 
de Wijk, Coornhertstraat 3. Spreekt 
u nog geen Nederlands? Dan leren 
wij u dat elke maandag van 10 tot 
12 uur.  Spreekt u wel een beetje 
Nederlands? Dan oefent u om beter 
en makkelijker te praten. Deze lessen 
zijn op elke maandagmiddag van 13 
tot 15 uur. U leert bij ons spreken en 

luisteren, maar ook lezen en schrij-
ven.  De lessen zijn GRATIS!  U hoeft 
alleen een boek te kopen. En trouw 
te komen! Aanmelden bij Bart Hoes: 
bart.hoes@ons-welzijn.nl Of bij de 
docent: Kees van Hasselt: 
kees@prit.biz  

A   Ons huis van de wijk
Ben je op zoek naar een ruimte waar 
je leuke dingen kan organiseren of 
mensen kunt ontmoeten? Die is er! 
Ons huis van de wijk is gelegen aan 
de Coorenherstraat 3. Heb je al een 
super leuk idee of wil je eerst wat 
meer informatie:  neem contact op 
via het emailadres onshuisvande-
wijk@gmail.com 

A   Rikken en jokeren in de 
Ruwaard/Ministershof
Heeft u als wijkbewoner zin om 
met anderen of te rikken of joke-
ren? Iedere woensdagavond tussen 
19.00 en 21.00 uur kunt u meedoen 
met bewoners van de Ruwaard/
Ministershof óf zelf een groepje 
samenstellen. Gratis deelname, 
consumpties voor eigen rekening. 
Ministershof 1, Oss
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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! rucreant@gmail.com

Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl    
KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN 

ONTVANG 15% KORTING! ACTIECODE: RUCREA2017

NOV

16
DEC

13
Café Brein 
Herpen

Kerstfeest  
Ministershof 1

NOV

18
DEC

14
Rucrea  
workshopdag

Liederentafel  
in d’n Iemhof

NOV

19
DEC

15
KAKO 
sinterklaasmiddag

Kerstfeest  
de Elzenhoek

NOV

19
DEC

16
Da’s passie concert 
Jozefkerk

Kerstmarkt in Sterrebos 
en d’n Iemhof

DEC

11
Alzheimercafé 
Meteoor

DEC

12
Wijkvergadering 
Rucrea  “Domotica”

DEC

17
Kerstactiviteiten in  
Ons Huis van de Wijk

DEC

20
Kerstconcert 
Maaslands, d’n Iemhof

NOV

27
DEC

17
Vergadering wijkraad 
Ruwaard

Rommelmarkt 
in d’n Iemhof

Creatief en schilderen
Woensdag en donderdag  
Ons Huis van de Wijk.  
Woensdagmorgen d’n Iemhof

Rouwcafé
1e en 3e woensdagochtend 
in kinderboerderij Elzenhoek 

Wandelen
Dinsdagmorgen 09.00 uur: 
vertrekpunt bij Ons Huis van 
de Wijk. Iedere dinsdag-/
woensdag- en donderdag-
avond om 19.00 uur (bij 
goed weer): vertrekpunt bij 
Sterrebosflat

Buurtsport 
Plein Sterrebos/Telescoop: 
maandagmiddag
Plein montessorischool 
Elzeneind: dinsdagmiddag
Plein Sterrenschool Poolster: 
donderdagmiddag

Werkplaats  
(hout en computers)
Maandag- en dinsdagmorgen 
Ons Huis van de Wijk

JOMO (Jonge Moeders)
Woensdagmorgen in Ons 
Huis van de Wijk

AGENDA / NOV & DEC 2017

Vaste Activiteiten


