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informatieblad voor de inwoners 
van wij(k) de ruwaard

‘Veiligheid heb je deels zelf in de hand’

Onlangs trok de ploeg buurtpreventie door een 
aantal straten van de wijk. Zij schrokken enorm 
van de nonchalante manier waarop mensen 
met hun eigendommen omgingen. Veel open 
deuren en poorten en sleutels voor het grijpen. 
Dat is het eerste wat u zelf kunt doen.

Er zijn veel onderwerpen rond veiligheid waar u zelf aan 
mee kunt werken. Maar dan moet u wel weten waarom 

en hoe. Daarom hebben we met organisaties in de wijk 
de handen ineen geslagen: “informeren!”. Zo verzorgt  de 
brandweer binnenkort twee themabijeenkomsten rondom 
brandveiligheid en staan er voor het najaar bijeenkomsten 
rond inbraakpreventie op het programma. En verder den-
ken we na over o.a. digitale veiligheid, sociale veiligheid, 
veilig bankieren en voedselveiligheid. Telkens met de 
kernvragen:  
 
“Hoe veilig voel ik me, en wat kan ik er ZELF aan doen?”  
Een veilig gevoel maakt het wonen plezieriger. Daar  
hebben we allemaal belang bij.
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Colofon
De Rucreant is een gratis uitgave van 
wijkstichting Rucrea in samenwerking 
met Wijkraad Ruwaard voor en door 
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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, Fred van Tongeren, 
Arlieneke Ouwehand

 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 
zijn bij plaatsing eigendom van de Rucreant.

VOLGENDE KOPIJ INLEVERDATUM  
VRIJDAG 9 MAART 2018 (12:00 UUR)

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

Receptie Wij(k) de Ruwaard: 
gezellig en goed bezocht
“Door het samen te doen is Wij(k) Ruwaard U 
waard!” Met die woorden besloot wethouder 
Annemarie van de Ven haar openingsspeech op de 
ongedwongen receptie op 25 januari in d’n Iemhof. 

Met een drankje, tomaatjes en bitterballen kwamen 
gesprekken op gang, vooral over wat er speelt in de 

wijk. Er waren bewoners die al jaren actief zijn in de wijk, 
maar ook mensen zoals ik, die voor ‘t eerst een kijkje kwa-
men nemen. Ik zag gelukkig wat bekenden, we raakten aan 
de praat over hoe je je pubers in onze wat saaie wijk naar 
buiten en in beweging krijgt.  Ik leerde meteen nieuwe men-
sen kennen die ook meepraatten. Aan een andere tafel was 
wijkagente Sandra de Veer aangeschoven, veel bewoners  
schoten haar even aan.  Ook andere professionals zoals Bart 
Hoes van Ons welzijn en Ad van Workum  van BrabantWonen 
zag ik druk in gesprek met bewoners. Wij(k) de Ruwaard in 
de praktijk: samen anders doen, denken en organiseren!

-Arlieneke Ouwehand  

Arlieneke is bewoner van de dichtersbuurt,  
47 jaar, getrouwd en moeder van twee kinderen. 
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Informatieavond 
“Brandveiligheid”

Op 4 april verzorgt de brandweer twee informa-
tiebijeenkomsten rondom brandveiligheid.  
Een bijeenkomst ’s middags om 14.30 uur en 
een ’s avonds om 19.30 uur. 

Het gaat om heel praktische informatie en tips over 
wat u zelf kunt doen aan deze veiligheid. Voorkomen 

is beter dan blussen! In het maartnummer van deze 
Rucreant komen we hier nader op terug. Initiatiefnemers 
voor deze bijeenkomst zijn BrabantWonen, Brabant Zorg, 
Rucrea, KBO en de brandweer.

Informatieavond 
Buitenspeeldag Oss

ONS welzijn organiseert een informatieavond 
voor mensen die op woensdag 13 juni met hun 

straat aan de buitenspeeldag willen meedoen. Zij 
krijgen deze avond onder andere informatie over de 
vergunningaanvraag, de verzekering etc. De groepen die 
vorig jaar hebben meegedaan ontvangen automatisch 
een uitnodiging en vergunningaanvraagformulier. U kunt 
aanvraagformulieren downloaden via onze website. 

  dinsdag 27 februari 2018, 19.30 uur tot 21.30 uur
  Talentcentrum, Berghemseweg 8b, Oss.
   088 - 274 25 55 (Carla Bloks)

  carla.Bloks@ons-welzijn.nl
   088 - 374 25 25 (Anita van Erp)

  anita.vanerp@ons-welzijn.nl
 www.ons-welzijn.nl

PR09.1_Praktijk de Ruwaard 63x91_3.indd   1 11-08-17   10:03

“Oogst” één avond buurtpreventie
Dat is schrikken! Gelegenheid maakt de dief! 
Preventie begint bij jezelf!

• 23 poorten open
• 4 poorten en schuurdeuren open
• 4 garagedeuren open
• 2 ramen open (bewoners niet thuis)
• fietsen en scooters niet afgesloten in voortuin
• 1 x sleutelbos op schuurdeur aangetroffen 
• 23 auto’s niet afgesloten
• 1 auto niet afgesloten met draaiende motor  

en autosleutels erop.

Leersessie 6 maart
 
Wij(k) de Ruwaard staat in het teken van anders denken, 
doen en organiseren. Wat hebben we inmiddels geleerd?  
En hoe kunnen we daar in 2018 gebruik van maken? Op 
dinsdag 6 maart is iedereen die betrokken is bij de wijk, 
wijkbewoners én professionals, van harte uitgenodigd 
om hierover mee te praten. Zodat we in 2018 nóg meer 
van elkaar kunnen leren! Praat u met ons mee?  
Graag tot ziens.
 

  Dinsdag 6 maart 2018, 11.00 - 13.00 uur, D’n Iemhof

Liederentafel
 
Op donderdag 8 maart kan iedereen die zin 
heeft in een heerlijk avondje uit weer terecht in 
d’n Iemhof voor de maandelijkse liederentafel.

Benieuwd wat dat inhoudt? Een avondje meezingen 
met de liedjes van vroeger en nu. Je hoeft absoluut 

geen goede zanger te zijn. Deze avonden draaien vooral 
om gezelligheid en plezier maken. De teksten van de 
liedjes worden geprojecteerd op een groot scherm zodat 
iedereen die wil, mee kan zingen.  
 
Het Iemhof Combo met de beide zangeressen staan weer 
klaar om er voor u een gezellige avond van te maken. Het 
dak gaat er gegarandeerd weer af! Iedereen is welkom en 
de toegang is geheel gratis.

  Start 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur
  d’n Iemhof, Sterrebos 35, Oss
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Schrijverskwartier: 
klimaatstraatfeest en NLDoet
In het Schrijverskwartier staat weer van alles op 
stapel, er is begonnen met het klimaatstraatfeest, 
een online energiebesparingsprogramma, waarbij 
vorig jaar de 2de plaats is behaald. Er kon daarna 
een heel mooi feestje worden georganiseerd. 

Momenteel is de stand 9de van Nederland en gaat 
het dus weer de goede kant op. Woon je in het 

Schrijverskwartier dan kun je nog steeds aanmelden via 
www.klimaatstraatfeest.nl  en dan aanmelden bij team 
Schrijverskwartier. Op 10 maart doet de buurt mee met 
NLDOET.  De buurt wordt voorzien van mooie vrolijke 
kleurtjes op de trottoirs en schuttingen, ook gaat het 
schuttingproject uit de Da Costastraat waarschijnlijk 
uitgebreid worden naar de Potgieterstraat en Tollensstraat.  
 
Ook worden op die dag nog energie-bespaaracties bekend 
gemaakt die te linken zijn aan het klimaatstraatfeest. Voor 
deze dag worden nog mensen gezocht die komen helpen 
met schoonmaken en schilderen van de buurt, planten van 
plantjes etc. Heb je zin om te komen helpen, meld je dan 
aan. Natuurlijk wordt voor de inwendige mens gezorgd. 
Houd binnenkort je brievenbus in de gaten voor verdere 
informatie over tijden etc. Graag tot ziens.

  schrijverskwartier2015@gmail.com (aanmelden)

Paaseieren
 zoeken

bij Speeltuin Elckerlyc
Zondag 25 maart 

10:00 tot 11:00 uur

Uitnodiging voor alle kinderen van  
3 tot 7 jaar. Wijkstichting Rucrea organiseert 

weer het jaarlijkse paaseieren zoeken voor de 
jeugd van 3 tot 7 jaar. 

Er worden ongeveer 1000 eitjes verstopt en er zijn 
mooie prijsjes te winnen. Dus kom op tijd. De start 
is om 10.00 uur en na het zoeken gaan we allemaal 

naar de kinderboerderij. Daar krijgen alle deelnemers 
een presentje en wat lekkers. Voor ouders, oma, opa 

en alle andere volwassenen is er koffie. Dus kom naar 
speeltuin de Elckerlyc. Natuurlijk mag je de hele  

verdere dag in de kinderboerderij blijven. 

Een activiteit van & mogelijk gemaakt door 
Wijkstichting Rucrea
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NLDOET Oranjefonds 

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze 
samenleving. Ben je nog geen vrijwilliger dan 
kun je tijdens de actie NLDOET ervaren hoe leuk 
vrijwilligerswerk kan zijn. Doe op 9 of 10 maart 
mee met een van de klussen die aangemeld zijn: 
alleen, met vrienden, familie of met de buurt. 
Meld je aan via de site van NLDoet.nl

De volgende klussen zijn in de  
Ruwaard aangemeld;

 Vrijdag 9 maart 09.30 – 15.00 uur

Stoeptegels mozaïeken in thema ‘tolerantie’
Ministershof 1. Brabantzorg, locatie de Ruwaard.  
Wij zijn op zoek naar leerlingen (groep 8) van een school 
in Oss die samen met bewoners van zorglocatie de 
Ruwaard/Ministershof stoeptegels wil mozaïeken in het 
teken van ‘tolerantie’. Deze leggen wij daarna in het voet-
pad rondom de zorglocatie zodat dit thema nog meer 
bekendheid krijgt. Jong en oud werken samen aan een 
project. Tevens fleurt de buurt hiermee op. Als een school 
(bij voorkeur groep 8 van een school in Oss) hieraan wil 
meewerken, kunnen zij zich (na aanmelding) om 09.30 
uur melden in de zorglocatie en vragen 

 
naar de activiteitenbegeleiding.Zaterdag 10 maart 09.00 – 15.00 uur

Schilderen van boerderijtje Slow Care
De buitenkant van een witte boerderij die erg vervuild is, 
schoonspuiten en schilderen. U kunt zich melden bij het 
met riet bedekte boerderijtje.

Kleurrijke buurt
Potgieterstraat 129. Verfraaiing (schilderwerk) van de 
schuttingen, trottoirs en zitjes,  aanplanten van groen en 
het opschonen van het  Schrijverskwartier. Zie ook het 
aparte artikel.

Fleurige buurt
Het schoonmaken van de hofjes en toegangsweg. 
Het schilderen van trottoirtegels, o.a. hinkelbanen. 
Aanmelden bij de tent in de Tollenstraat (70).

Moestuin aanleggen.
Verdistraat 89. Stichting Dichterbij CVD de Hulst
Om meer met de cliënten buiten te komen en daar een 
zinvolle invulling aan te geven willen wij de tuin opknap-
pen waaronder een moestuin aanleggen en verder een 
plek creëren zodat we met hout kunnen gaan werken.

Denk mee aan 
nieuwe wijkwebsite
Wij(k) de Ruwaard krijgt in 2018 een nieuwe 
wijkwebsite. Deze gaat je nog beter de weg 
wijzen naar van alles wat er gebeurt in de 
wijk, en waar je terecht kunnen voor de juiste 
ondersteuning of het beantwoorden van 
vragen. Denk mee over deze website!  

• Waarvoor zou jij deze wijkwebsite gebruiken?  
• Welke informatie wil jij kunnen vinden? 
• Wil jij bewoners informeren over jouw initiatief? 

Reacties naar 
  Rucreant@gmail.com

Wil jij kunnen helpen  
en handelen als iemand  
hart-problemen heeft?

De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Als iemand 
dan start met reanimeren en een AED aansluit, is 
de kans op overleven het grootst. 

Een ambulance redt het vaak niet om binnen 6 minuten 
bij het slachtoffer te zijn. Jij misschien wel! EHBO 

BergOss wil bij voldoende aanmeldingen een Reanimatie- 
en AED Training verzorgen. Heb je vragen neem dan even 
contact op met de voorzitter van EHBO BergOss of meld je 
aan via de website. Kosten €35 p.p. check je aanvullende 
zorgverzekering even of je dit kunt terugkrijgen.

  Donderdagavond 22 maart 2018
  Ons Huis van de Wijk,  

  ehbobergoss@gmail.com
 www.ehbobergoss.nl  (aanmelden)
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Tabletcafé in de Bieb
Op zondag 4 maart is er weer een tabletcafé 
in de Bibliotheek. Locatie Raadhuislaan te Oss. 
Van 13.30 tot 15.30 zijn er vrijwilligers van de 
DigiBuurt aanwezig om uw vragen over uw 
tablet te beantwoorden. 

Heeft u moeite met het gebruik van uw tablet, dan is 
dit het moment om u te laten helpen. Natuurlijk kunt 

u ook de vrijwilligers vragen stellen over computers, lap-
tops en smartphones, maar de nadruk ligt op deze mid-
dag toch op tablets, zowel de iPad als alle andere merken. 
U kunt zich daar ook inschrijven voor een 1-op-1 cursus 
voor deze tablets. U bent van harte welkom, de deelname 
is gratis. Als alternatief zijn er elke donderdag van 16.00 - 
17.30 uur vrijwilligers van DigiBuurt aanwezig in de biblio-
theek Oss. Zij geven gratis hulp en advies aan iedereen 
die de baas wil zijn over zijn/haar eigen computer, tablet 
of smartphone. Ook proberen ze uw vragen te beant-
woorden en te helpen bij problemen. Tijdens het spreek-
uur kunt u vrijblijvend en zonder afspraak binnenlopen. 
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks terecht bij de DigiBuurt: 

  Barbaraplein 5 in Oss
 www.digibuurt.nl

Voetbalvereniging SV Ruwaard
SV Ruwaard heeft goed nieuws! Hoofdtrainer 
Ger Romeijnders en zijn assistenten gaan nog 
een jaar verder met Ruwaard 1. Zij willen de 
positieve lijn voortzetten in een nieuw seizoen. 
Het bestuur en leden zijn hier erg blij mee en 
kijken uit naar de verdere samenwerking. 

Daarnaast is de vereniging  op zoek naar twee enthou-
siaste personen die de Jeugdafdeling nieuw leven 

willen inblazen en de huidige jeugdteams met voet-
balpassie willen ondersteunen. Dat meisjes heel goed 
kunnen voetballen hebben onze Oranje-Leeuwinnen wel 
laten zien. Daarom meiden, meld je aan bij SV Ruwaard 
voor een leuk meisjes-team. ‘We zien je graag op de vel-
den of in de kantine: ‘S.V. Ruwaard, de 
club waar JIJ je thuis voelt.’ Vrijwilligers 
en leden kunnen zich melden via email  

  secretaris@svruwaard.nl

Voorbereidingen  
Ruwaard 
Midzomerfestijn
Het Ruwaard Midzomerfestijn is hét jaarlijkse feest van 
Ruwaardbewoners, voor Ruwaardbewoners. Dit jaar 
wordt, met veel plezier, het festijn al voor de elfde keer 
georganiseerd. 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! Dit jaar is een 
bijzonder feest, het Ruwaard Midzomerfestijn zal name-
lijk tegelijk gehouden worden met het Gildefeest van het 
Sint Sebastiaan Gilde. Vorige week, op 29 januari, was de 
eerste avond waarbij vrijwilligers en Mas stagiaires zich 
konden aanmelden om te helpen, deze avond is heel 
goed bezocht en er zijn ook een paar data voor klusjes-
avonden afgesproken. Op deze avonden worden klusjes 
gedaan die ervoor zorgen dat alles straks op tijd klaar is 
en het is ook nog eens supergezellig om te doen.
Binnenkort wordt gestart met het leggen van contacten 
voor het Preuvenement. Wilt u ook graag iets koken of 
hebt u een dans of muziekgroep en wilt u graag mee-
doen meld u dan aan.

  5 maart, 9 april en 7 mei (Klusavonden)
  ruwaardmidzomerfestijn@gmail.com (Aanmelden)
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Durf te spelen
Toneelclub KBO Ruwaard  
presenteert een toneelstuk 
dat door improvisatie en met 
veel plezier tot stand is geko-
men. Kosten € 5, incl. een kop 
koffie/ thee. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, 
bij D. Kramer (da Costastraat 9) en in de soos.

Titel: ‘Over’leven 
In Huize Bloemenhof waar een directrice met straffe 
hand de scepter zwaait, zijn de bewoners regelmatig 
in rep en roer door alle mogelijke omstandigheden. Er 
wordt gezeurd en gemopperd en een aantal bewoners 
is het behoorlijk beu. Ze gaan een apart clubje oprichten 
en laten zich niet meeslepen in het gezeur.

  dinsdag 13 maart 20.00 uur  
  woensdag 14 maart 14.00 uur

  d’n Iemhof

Schilderen met Armslag 

Er is plaats voor nieuwe deelnemers! De acti-
viteit ‘Schilderen met Armslag’ is bedoeld voor 
mensen met geheugenproblemen, beginnende 
dementie of andere vergelijkbare ziektebeelden. 

Voor mensen die het leuk vinden om te tekenen of 
te schilderen, ervaring is niet nodig. Schilderen is 

een ontspannende activiteit waar iedereen aan mee kan 
doen; veiligheid en ontmoeting staan centraal. De groep 
wordt begeleid door Beppie Lotterman, een ervaren 
docent schilderen. Zij wordt al jarenlang geholpen door 
twee deskundige vrijwilligers: Jan Teuwen en Jan van 
der Pol. De groep bestaat uit een beperkt aantal deelne-
mers en het schilderen vindt plaats in een aparte ruimte. 
Daarnaast organiseren we ook met regelmaat voor de 
schildergroep een excursie naar het Museum Jan Cunen. 
De schilderactiviteit is op vrijdagmiddag (eens in de twee 
weken) van 14.00-16.00 uur in ontmoetingscentrum “De 
Binnenstad”, St. Barbaraplein 6 in Oss. De kosten zijn € 70 
voor tien lessen (inclusief materialen en koffie/thee). Op 
afspraak kunt u altijd komen kijken.  

  hetty.vanamstel@ons-welzijn.nl 
   06 - 3511 1821

kortingen  
tot 70%

WINTERSALE

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

www.cadeauplus.nl  0412 224 155
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Eindpresentatie ‘Over en 
Weer’ bij De Blinkerd
 
Op zaterdag 24 februari wordt om 14.00 uur het 
eerste boekje ‘Over en Weer’ gepresenteerd op 
basisschool De Blinkerd. Het is het eindresultaat 
van het buurtcultuurproject ‘Over en Weer’. 

Dit buurtcultuurproject wordt in samenwerking met 
Muzelinck, Stichting Ons Welzijn, Buurtcultuurfonds 

BrabantWonen, basisschool de Blinkerd, wijkraad 
Ruwaard, wijkcoördinator Ruwaard, Rucrea én de (oud)
leerlingen gerealiseerd. De presentatie van het boekje 
zal op feestelijke wijze gebeuren en er is de mogelijkheid 
om op de foto te gaan bij fotograaf Yvonne Jansen. 
Iedereen is van harte welkom van 14.00 – 16.00 uur.

Buurtcultuurproject ‘Over en Weer’
Kinderen uit de groepen 7 en 8 van basisschool ‘De 
Blinkerd’ zijn in contact gekomen met oud-leerlingen 
van hun school, destijds De Ruwaardschool. De kinderen 
hebben oud-leerlingen geïnterviewd die in de jaren 
60, 70 en 80 op hun school zaten en ontdekten de 
verschillen. Sommige kinderen mochten hun eigen 
leerkracht interviewen die zélf vroeger leerling was 
op hun school. De kinderen hebben zich vooraf goed 
voorbereid en hebben alle vragen zelf bedacht. Tijdens 
de interviews zijn er foto’s gemaakt. De interviews zijn 
met de foto’s gebundeld in een boekje dat gedrukt 
is.  Alle deelnemers krijgen een boekje aangeboden. 
Geïnteresseerden kunnen het boekje vanaf 1 maart 
kopen bij boekhandel Derijks in Oss.

Een frisse start

www.3d-vcn.nl

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer enkele 
weken oud, een nieuw jaar, nieuwe  uitdagingen 
en nieuwe kansen voor iedereen. Voor veel 
mensen ideaal om een goede start te maken 
met het lichamelijk bewegen. 

Daarom dat het 
uiterst belangrijk is 
het lichaam, waarbij 
de voeten als basis, 
op de eerste plaats 
te zetten en deze bij 
ons te laten controle-
ren zodat eventuele 

huidige klachten dan wel aankomende klachten 
verholpen kunnen worden. Bij 3D-VCN beschikken 
we over een eigen werkplaats waarbij we middels 
de nieuwste scantechniek de freesmachine kun-
nen laten werken. Op deze wijze krijgt eenieder 
de exact op maat gemaakte ondersteuning. Op de 
werkplaats proberen we daarbij zoveel als moge-
lijk naar de persoonlijke behoefte te werken, vrij-
wel niets is onmogelijk. 

Onze chef werkplaats, Olaf, kan met zijn jarenlange 
ervaring elke uitdaging aan op de werkplaats: 
‘’Ik streef ernaar alles tot in perfectie te verwerken 
en daarbij met de groots mogelijke precisie.”

3D Voetcentrum Nederland – Oss  (podotherapie den Doop en Konings)
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

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.
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D’n Iemhof Sociaal Cultureel Centrum

Ons centrum is meer dan een huis 
alleen. Naast diverse verenigingen 
die bij ons dagelijks of wekelijks 
hun bijeenkomsten houden, 
zijn wij de thuisbasis van de 
wijkraad en Rucrea die hier hun 
vergaderingen houden. 

De verenigingen zijn o.a. Internos 
toneel vereniging, VDO biljarten, 

K.B.O, E.H.B.O., Maaslands operette koor, 
Rucrea knutselclub en Gym. Vergeet 
niet de maandelijkse rommelmarkt op 
zondag en op de tweede donderdag de 
liederentafel, en vanaf 16 februari elke 
vrijdag avond Bingo. Dit is een kleine 
greep uit onze verenigingen en activi-
teiten. Het is uiteraard ook mogelijk om 
gewoon binnen te lopen en een kopje 
koffie te nuttigen, een kaartje te leggen 
en of wat te biljarten.     
                                             
U bent altijd welkom!
Maar ook ander activiteiten hebben wij 
momenteel in ons centrum zoals: 2 huis-
artsen praktijken, fysiotherpie/ergothe-
rapie en vluchtenlingenwerk. Wekelijks 
bezoeken meer dan 1200 mensen ons cen-
trum, met recht meer dan een huis alleen!

Agenda Ochtend Middag Avond

Maandag

Toneel  
repetitie en  
Inburgering 

cursus

Handwerken, 
kbo, biljarten

Volksdansen 
en biljarten

Dinsdag Inburgering 
cursus

Gym, KBO, 
Biljarten en 
Inburgering 

cursus

Internos en 
biljarten

Woensdag
Ruwaard  

creatief en 
Koor ‘ons 

genoegen’

KBO,  
biljarten

Maaslands  
operette  

gezelschap,  
en biljarten

Donderdag
Inburgering 

cursus

Inburgering 
cursus,  

KBO, bridge  
en biljarten

Club avond 
biljarten

Vrijdag Koersbal, KBO 
en biljarten

Zaterdag Biljart wedstrijden

zondag Rommelmarkt (maandelijks)

Dit is maar een greep uit activiteiten die plaatsvinden bij ons. Voor de spreekuren  
van de huisartsenpraktijken en vluchtelingenwerk kunt u hen altijd bellen.

Samenkomen in

Kienen, elke vrijdag!  
van vrijdag 16 feb t/m vrijdag 4 mei

Zaal open 19:00 uur, aanvang 19:30 uur 

Boekjes te koop voor € 10,00 = 10 ronden
Prijzen € 10,00 / € 15,00 en € 25,00 

In de laatste ronde een volle kaart € 100,-
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Nieuwe wijkagent: 
‘maak het inbrekers 
moeilijker’
Even voorstellen; Martin Kuijs is 
gestopt als wijkagent voor de 
Ruwaard. Niels de Lange  
(37 jaar) is zijn opvolger. 

Samen met Sandra de Veer zet hij 
zich in voor veiligheid en leef-

baarheid in de Ruwaard, met bewo-
ners en andere betrokkenen. Hij 
werkt sinds 2001 bij de politie in Oss, 
waarvan de afgelopen 5 jaar als wijk-
agent in Oss Zuid. “Ik ben een sociaal 
type en ik hou wel van ’n uitdaging. 
Ons werk is veelzijdig en afwisselend; 
er gebeuren vaak onverwachte din-
gen. Dat past bij mij. “ Openstaande 
poorten, ramen, auto’s “De wonin-
ginbraken verminderen staat hoog 

op mijn lijstje. Dat begint ermee om 
het inbrekers moeilijker te maken om 
binnen te komen.” Sandra de Veer: 
“Daar is nog veel winst te behalen! 
Op maandagavond 5 februari vonden 
we in twee uurtjes tijd meer dan 60 
openstaande poorten, schuurdeuren, 
ramen, auto’s…..dat was schrikken! 
Hier hebben we de bewoners op geat-
tendeerd. Voor deze preventie activi-
teit is samengewerkt met gemeente, 
Brabant Wonen, wijkraad en buurt-
preventie Ruwaard. Niels de Lange: 
“Makkelijk melden en bereikbaarheid 
vind ik heel belangrijk. Per mail kan je 
bij mij terecht voor al je politievragen. 
Maar: “gebruik 112 voor verdachte 
situaties! Dat is altijd sneller. “
 

  niels.de.lange@politie.nl
  sandra.de.veer@politie.nl
 @WA_Ruwaard (Twitter)
 wijkagent_niels_ruwaardNiels de Lange, wijkpolitie Ruwaard
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Café Brein Oss
Waar vind ik hulp/hoe kan ik iemand helpen? 
Na een niet aangeboren hersenletsel kun je 
zowel in de acute fase als in de chronische 
fase, behoefte hebben aan informatie over (de 
gevolgen van) hersenletsel. Je bent op zoek 
naar hulp(middelen), naar iemand die met je 
meedenkt en regelt en die jou een deel van de 
zorgen uit handen neemt. Je staat er niet alleen 
voor; het is goed om de zorg te delen. 

In Café Brein worden wisselende onderwerpen bespro-
ken in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt 

op contact, erkenning en voorlichting. Een plek waar 
je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. 
Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ, 
Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, Revalidatiecentrum 
Tolbrug, Pluryn en ONS welzijn.Deelname is gratis en 
aanmelden is niet nodig.

  Donderdag 1 maart, 19.30 uur - 21:30 uur
  Buurthuis de Meteoor, Oude Litherweg 20

 www.nahnobrabant.nl

Beste Supporter van Schoon,

De Landelijke Opschoondag komt steeds dich-
terbij. 24 maart is het al zover. Dat betekent dat 
wij nu druk bezig zijn met alle voorbereidingen 
voor een nog succesvollere dag dan vorig jaar. 
(En die was met 113.500 actieve Supporters van 
Schoon ook al geweldig geslaagd!)

Ook meedoen?
Meld dan snel een actie aan via onze website. Je hebt 
dan nog voldoende tijd om veel buren, vrienden 
en familie enthousiast te maken om met je mee te 
doen. En wij hebben dan voldoende tijd om jou gratis 
promotiemiddelen en opruimmaterialen te sturen.

 www.nederlandschoon.nl

Terugblik  
informatieavond 
 

Op 23 januari jl. hielden we een informa-
tieavond voor aspirant leden voor wijkraad 
en wijkstichting. Tien mensen bezochten 
de avond, daarnaast vroeg een aantal men-
sen informatie op. Kortom, een geslaagde 
wervingsbijeenkomst. 

Het bestuur van Rucrea is inmiddels versterkt 
met twee personen, met de kandidaten voor de 

wijkraad zijn begin maart de kennismakingsgesprek-
ken gepland. De voordracht zal eind maart plaats 
vinden. Heb je de informatieavond gemist, maar wil 
je toch betrokken raken, stuur ons een email.

  secretarisrucrea@gmail.com

Ons Huis van de Wijk
Vrijdag 23 februari van 13.30 uur tot 16.00 uur 
spelen wij in Ons Huis van de Wijk: BINGO! 
Deelname € 2,- voor de hele middag inclusief 
koffie en thee.

Nieuwe website
Ons Huis van de Wijk heeft een eigen website, waarop 
binnenkort alle informatie over de activiteiten te vinden is: 

 www.onshuisvandewijk.nl 
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Beweegvriendelijk Ruwaard: 
‘Sportevenement Organisatie- 
talent vanaf  13 jaar gezocht!!’

Al enige tijd is het Sport Expertise Centrum in de 
Ruwaard bezig om in kaart te brengen wat men-
sen uitdaagt om te bewegen in de wijk. 

Jongeren uit de wijk geven aan dat ze wat meer geor-
ganiseerde beweegactiviteiten in de wijk zouden 

zien in de (school)vakanties. Op dit verzoek hebben 
het Sport Expertise Centrum en Ons Welzijn de han-
den ineen geslagen en zullen in de meivakantie een 
‘Vakantiesporttoernooi’ organiseren. Bijzonder aan het 
evenement is dat beide partijen dit in samenwerking MET 
jongeren willen doen zodat dit evenement beter aansluit 
op de belevingswereld van de jongeren. Hiervoor zijn 
we op zoek naar jongeren in de leeftijd vanaf 13 jaar, die 
voor de meivakantie een sporttoernooi willen organiseren 
onder begeleiding van het Sport Expertise Centrum en 
Ons Welzijn. Waarom zou jij dit willen? Omdat het super 
goed staat op je CV, omdat je een toffe invulling zoekt voor 
je Maatschappelijke Stage voor de middelbare school, of 
gewoon omdat je het leuk vindt! Ben of ken jij iemand die 
dit wil, neem dan contact op met Hugo Heijnen via: 

  hugo@sport-expertise-centrum.nl 
   0412 - 631 039

Medipoint terug als  
Wmo-leverancier in 
Bernheze, Oss en Uden
Na enkele jaren is Medipoint, voorheen 
genaamd Ligtvoet, vanaf 1 april 2018 terug als 
Wmo-hulpmiddelenleverancier in de gemeente 
Bernheze, Oss en Uden. Inwoners die vanuit de 
gemeente al een rolstoel, scootmobiel of ander 
hulpmiddel hebben, wordt gevraagd vóór 5 
maart a.s. te kiezen voor een nieuwe hulpmid-
delenleverancier, waaronder Medipoint.

Medipoint heeft ruime ervaring als Wmo-
hulpmiddelenleverancier en zit bovendien door 

heel het land. Groot voordeel daardoor is dat als men een 
reparatie nodig heeft tijdens een vakantie elders in het 
land, deze snel door Medipoint opgepakt kan worden. 
Medipoint is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar. Indien nodig, wordt bij reparaties ook vervan-
gend vervoer geregeld. ‘‘Daarnaast vinden we het heel 
belangrijk dat klanten een vast aanspreekpunt hebben. 
Dat houdt in dat men een vaste adviseur en monteur aan 
huis krijgt’’, vertelt Cor Veerman, Manager Relatiebeheer 
bij Medipoint.

Doordat Medipoint enkele jaren geleden nog als Ligtvoet 
de regio bediende, zijn ze bekend in de regio en zullen 
ze veel bekende gezichten tegen gaan komen. Mocht u 
Medipoint als uw leverancier wensen voor uw hulpmid-
del, geef uw keuze dan door bij uw gemeente. 

Meer informatie over Medipoint als 
Wmo-hulpmiddelenleverancier:
  Medipoint Helmond, Gerstdijk 2, 5704 RG Helmond
   088 - 10 20 150

 medipoint.nl/noordoostbrabant 

Kiest u ook 
voor Medipoint?
Medipoint is er voor uw dagelijkse comfort

088 - 10 20 150 | medipoint.nl/noordoostbrabant

   

   

Medipoint: Wmo-leverancier in Bernheze, Oss en Uden
In de gemeenten Bernheze, Oss en Uden kunt u Medipoint kiezen als uw Wmo-
hulpmiddelen leverancier. Geef uw keuze voor 5 maart door aan uw Wmo-consulent 
of neem contact op met onze regionale vestiging.

Als Wmo-hulpmiddelenleverancier bieden wij:
• Hulpmiddelen van bekende A-merken en van topkwaliteit
• Een vaste adviseur en monteur aan huis
• Een goede bereikbaarheid, 24 uur per dag, 7 dagen per week
• Vervangend vervoer bij reparaties
• Landelijke dekking, ook op vakantie elders in het land kunnen we u helpen
• Deskundige dienstverlening aan huis vanuit onze gespecialiseerde vestiging

Misschien kent u ons nog als Ligtvoet? Wij kennen de regio en de 
zorgprofessionals goed en kunnen dus snel schakelen.

Wie is Medipoint?
• Medipoint heeft een breed aanbod van zorg- en 
welzijnshulpmiddelen

• Deze hulpmiddelen kunt u lenen, huren of kopen
• Vanuit vestigingen in het hele land

• Wij werken samen met:
- gemeenten door het hele land
- alle zorgverzekeraars
- de bekende thuiszorgorganisaties

   
Meer informatie of vragen: Neem contact op met onze regionale vestiging: 
088 - 10 20 150 of wmo.helmond@medipoint.nl

Wij staan graag voor u klaar.

Gezocht: voorzitter en bestuurslid

Het bestuur van KBO Ruwaard is naarstig op zoek naar 
bestuursleden. Wij zoeken een voorzitter, een secretaris, 
een penningmeester en nog enkele leden, die iets willen 
betekenen voor de afdeling. Is uw interesse gewekt en 
wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze 
waarnemend secretaris of met de penningmeester

   0412 - 640 418 (Tonn Broeksteeg)
   0412 - 481 612 (Jo van Amstel)
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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

Nieuwe openingstijden  
milieustraat Oss

Vanaf 5 februari 2018 is de mili-
eustraat Oss zes dagen per week 
open. Op deze datum starten de 
werkzaamheden voor het duurzaam-
heidsplein, die in juli 2018 klaar zijn. 
Op het duurzaamheidsplein gaan 
kringloopbedrijf Oss en de milieus-
traat Oss nog meer samenwerken.

De nieuwe openingstijden zijn:
Ma t/m vr 08.30 uur - 16.30 uur  
Za 08.30 uur - 15.00 uur

   0412 -  629 706 
  communicatie@oss.nl

Vanaf 5 februari is het inzamelpunt 
op de Ir. Diddewerf aan de singel 
1940-1945 gesloten.

Janneke koopt haar  
duurzame woning
Janneke Verbruggen woonde een 
jaarlang gratis in een duurzaam huis 
in de Potgieterstraat in Oss. Ze moest 
af en toe wel kijkdagen organiseren 
en over haar ervaringen vertellen via 
social media.  Het jaar is nu voorbij. 
En het huis bevalt haar zo goed, dat 
ze het gaat kopen. 

Waarschuwing voor schoon-
makers afvalcontainers

De laatste tijd bellen mensen bij 
inwoners van gemeente Oss aan om 
een contract aan te bieden voor de 
schoonmaak van de afvalcontainers. 
Zij stellen zich voor als medewerkers 
van de gemeente Oss. Maar dat zijn 
ze niet. De gemeente Oss maakt 
geen containers schoon.  Komen 
deze mensen aan uw deur? Vraag 
dan altijd naar een identiteitsbewijs, 
vul niets in, teken geen contract. 
 
En neem contact op met de politie:

  0900 88 44
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Kiest u ook 
voor Medipoint?
Medipoint is er voor uw dagelijkse comfort

088 - 10 20 150 | medipoint.nl/noordoostbrabant

   

   

Medipoint: Wmo-leverancier in Bernheze, Oss en Uden
In de gemeenten Bernheze, Oss en Uden kunt u Medipoint kiezen als uw Wmo-
hulpmiddelen leverancier. Geef uw keuze voor 5 maart door aan uw Wmo-consulent 
of neem contact op met onze regionale vestiging.

Als Wmo-hulpmiddelenleverancier bieden wij:
• Hulpmiddelen van bekende A-merken en van topkwaliteit
• Een vaste adviseur en monteur aan huis
• Een goede bereikbaarheid, 24 uur per dag, 7 dagen per week
• Vervangend vervoer bij reparaties
• Landelijke dekking, ook op vakantie elders in het land kunnen we u helpen
• Deskundige dienstverlening aan huis vanuit onze gespecialiseerde vestiging

Misschien kent u ons nog als Ligtvoet? Wij kennen de regio en de 
zorgprofessionals goed en kunnen dus snel schakelen.

Wie is Medipoint?
• Medipoint heeft een breed aanbod van zorg- en 
welzijnshulpmiddelen

• Deze hulpmiddelen kunt u lenen, huren of kopen
• Vanuit vestigingen in het hele land

• Wij werken samen met:
- gemeenten door het hele land
- alle zorgverzekeraars
- de bekende thuiszorgorganisaties

   
Meer informatie of vragen: Neem contact op met onze regionale vestiging: 
088 - 10 20 150 of wmo.helmond@medipoint.nl

Wij staan graag voor u klaar.



V   Vrijwillige chauffeur
Een wijkbewoonster (70+ 
jaar) zoekt chauffeur die 
haar af en toe naar haar 
zoon in Vught kan rijden. 
Ze heeft zelf een auto. Voor 
contact mail: julie.goosen@
ons-welzijn.nl

V   Klussers gezocht
Mensen die klusjes 
uitvoeren en/of tuintjes 
kunnen onderhouden bij 
ouderen en/of mensen met 
een beperking. Wij vragen 
van u, dat u zelfstandig 
kan werken, een auto, 
eigen gereedschap en 
kluservaring hebt. Wij 
bieden: verzekering en 
onkostenvergoeding, 
dankbaarheid en 
waardering, kerstattentie 
en een jaarlijks uitje. Info: 
Sophie Dirkse Tel.: 088-374 
25 25.
Email: sophie.dirkse@ons-
welzijn.nl

V   Praatgroep 
homoseksualiteit
Ik ben dhr. J, woonachtig 
in de Ruwaard. Ben lang 
getrouwd geweest maar 
wist al langer dat ik 
homoseksuele gevoelens 
heb. Daarvoor wil ik graag 
praten met lotgenoten. 
Herken je dit verhaal? Ik 

zou een groepje willen 
starten in ‘Ons Huis van 
Wijk’. Informatie via sociaal 
werker Bart Hoes: bart.
hoes@ons-welzijn.nl

V   Een maatje
Wijkbewoner is op zoek 
naar iemand die het leuk 
vindt om 1 of 2 keer in de 
week een praatje te maken 
met iemand. Meer info: 
bart.hoes@ons-welzijn.nl

A   Gratis hulp bij 
juridische en financiële 
vragen 
Elke maandag kunt u 
terecht in Ons Huis van 
de Wijk, tussen 15.00 en 
16.00 voor al uw juridische 
en financiële vragen. 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 
contact op via emailadres: 
bart.hoes@ons-welzijn.nl 

A   Gratis wol 
Gratis op te halen: Smyrna 
wol. Heeft u interesse kunt 
u deze voor 19 februari op 
komen halen in Ons Huis 

van de Wijk. Op werkdagen 
van 10.00 tot 12.00 uur, 
Coornhertstraat 3. Vragen 
naar Trudy of Diny.

A   Taalles in  
Ons Huis van de Wijk
Spreekt u nog geen goed 
Nederlands? Wij helpen u 
daarbij, elke maandag van 
10 tot 12 uur. Spreekt u wel 
een beetje Nederlands? 
Dan oefent u om beter te 
praten en te luisteren. Deze 
lessen zijn op maandag 
van 13.00-15.00 uur. Ook 
lezen en schrijven hoort 
erbij! 
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   Maaslands Operette 
en Musical  Gezelschap 
De uitnodiging om eens 
gezellig te komen kennis 
maken en luisteren is 
helemaal in het water 
gevallen door ziekte van 
de dirigent. Hierdoor heeft 
het koor een paar weken 
niet gezongen en hebben 
personen die wilden 
komen luisteren, het koor 
misgelopen. Geen nood, 

wij zijn weer volop bezig. 
Loop binnen, luister, kijk, je 
bent welkom en als je iets 
wilt weten is Will Segers 
tijdig aanwezig. ‘Zij is er 
voor je’. D’n Iemhof, elke 
woensdagavond, zaal 2 
open 19.30 uur.

A   Rechtswinkel Oss 
Rechtswinkel Oss biedt 
sinds 2010 geheel 
kosteloos juridische hulp 
aan inwoners van de 
regio Oss. Dat doen zij 
met succes, aangezien in 
2017 alweer de 3000e zaak 
behandeld werd. Vanaf 21 
februari zijn de spreekuren 
op een nieuwe locatie: 
Wijkcentrum Schadewijk 
aan de Leeuwerikstraat 
2 in Oss. Op dinsdag 
20 februari van 19.30-
21.00 uur is iedereen 
uitgenodigd om een kijkje 
te nemen op de nieuwe 
locatie. Vanaf eind februari 
draait de rechtswinkel 
voortaan spreekuur op 
iedere woensdag en 
donderdag van 19.30 tot 
21.00 uur. 
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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

FEB

27
MRT

13/14
Informatieavond 
“buitenspeeldag”

Toneelvoorstelling 
“Over’Leven” 

MRT

4
MRT

17
Tabletcafé  
bij de bibliotheek

Kinderdisco “play-back 
show” bij de Deel

MRT

8
MRT

22
Liederentafel 
D’n Iemhof

Start reanimatiecursus 
BergOss

MRT

9/10
MRT

25
NLDoet in  
diverse straten

Paaseieren zoeken  
bij Elckerlyc

MRT

12
APR

4
Alzheimercafé  
bij de Meteoor

Bijeenkomsten 
“brandveiligheid”

Buurtsport
Maandag 14.30 uur  
basisschool de Blinkerd
Maandag 15.00 uur Sterrebos
Dinsdag 14.45 uur Elzeneind
Donderdag 14.15 uur 
Sterrenschool Poolster

Maaslands operette en 
musical gezelschap 
Elke woensdagavond in d’n 
Iemhof, vanaf 19.30 uur. 
Iedereen is welkom.

Rouwcafé
1e en 3e woensdagochtend in 
kinderboerderij Elzenhoek 

Broodje Ruwaard
Broodje Ruwaard dinsdag 
12.00 uur tot 13.30 uur in 
serviceflat Sterrebos.

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

Rouwcafé
1e en 3e woensdagochtend in 
kinderboerderij Elzenhoek 

Wandelen
Dinsdagmorgen 09.00 uur: 
vertrekpunt bij Ons Huis van 
de Wijk 

AGENDA JANUARI 2018

Vaste Activiteiten

Van de meeste van bovenstaande activiteiten vindt u  
uitgebreide info elders in deze Rucreant of in de agenda op 

de website www.rucrea.nl


