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‘Verwonder u over de wijk’
Voor de kinderen is er in de kinderboerderij
sinds kort een plek om “te verwonderen”, het
Verwonderhuis (zie foto). Maar wat valt er voor
ons, (jong-)volwassenen, te verwonderen?
Genoeg, als je er oog voor hebt.

€ 1,50
EF

INCLUSI
OF
KOFFIE
THEE!

D

e natuur laat zich van zijn grillige, maar in de lente
vooral van zijn krachtige kant zien. Ondanks de kou
van enkele weken terug schieten nu overal de krokussen
uit de grond, en de jonge knoppen in de struiken staan
op springen. De treurwilgen aan de vijvers laten al een
voorzichtig groen waas zien. Onder de gezamenlijke titel
“wij(k) de ruwaard” ontpoppen zich overal verschillende
activiteiten. Ook dat is verwonderen. Verwonderen over
de veerkracht en energie die bewoners hebben. Over
samen de schouders er onder zetten om een droom
werkelijkheid te laten worden. Dat zie je in de vele initiatieven die ontstaan in Ons Huis van de Wijk, een nieuwe
programmering in d’n Iemhof, de bewonersgroepen in
de buurten en ook in de projectgroep van de nieuwe
Iemhof (het lijkt er op dat die er toch gaat komen).
Kortom, verwonder u met ons, en sluit aan bij deze
wonderlijke ontwikkelingen in de wijk.

INLOOPSPREEKUUR
Heeft u kleine vragen over uw
smartphone, tablet en/of laptop
(apps, instellingen etc)?
VANA
F
12 MA
ART
2018!

Iedere maandag
tussen 11.00 - 12.00 uur
in ‘De Spil’ Sterrebos 62,
5344 AR Oss.

Aanmelden bij spreekuurtje@gmail.com
Of bij Harmon of Sonja.
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Wijziging
van de
wet
op de
privacy !

De Rucreant is een gratis uitgave van
wijkstichting Rucrea in samenwerking
met Wijkraad Ruwaard voor en door
Ruwaardbewoners. Verschijnt maandelijks,
behalve in juli en augustus, in een oplage van
6400 exemplaren.
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VOLGENDE KOPIJ INLEVERDATUM
VRIJDAG 6 APRIL 2018 (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

Ook voor u interessant? Nou, misschien niet
voor iedereen, maar het gaat u wel aan. Wat
verandert er? Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe
verordening in werking hoe bedrijven maar ook
verenigingen en stichtingen met de opslag van
persoonsgegevens moeten omgaan (Algemene
Verordening Gegevensbescherming).

D

it betekent dat alle organisaties aan hun leden,
vrijwilligers enz. moeten laten weten dat hun
gegevens in een adressenbestand zijn opgenomen en
waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Tevens dat
deze gegevens NIET voor andere doeleinden gebruikt
mogen worden, als dit niet vooraf is aangegeven.
Verder moet iedereen op eenvoudige wijze de toestemming kunnen intrekken of wijzigen. Het betreft algemene
gegevens: naam, adres, woonplaats, geb. datum, e-mail.
Voor kinderen onder 16 jaar moet aan de ouders toestemming worden gevraagd. Voor Stichting Rucrea zal dit
betekenen dat u ter zijner tijd van ons een mailing krijgt
wat de gegevens zijn waarmee u bent opgenomen en
“dat wij deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te
houden van ontwikkelingen en activiteiten in onze wijk
Ruwaard”. U hebt dan de gelegenheid deze gegevens te
laten wijzigen of verwijderen.

rucreant
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Rucrea creatief
viert 5 jarig bestaan
Het is alweer 5 jaar geleden dat de hobby
en creaclub Rucrea creatief werd opgericht.
Wekelijks komt deze groep bij elkaar. Er wordt
vooral gehandwerkt, maar ook heel veel gelachen en vooral gekletst. De dames hebben de
naam dan ook zelf veranderd in Crea kletsclub.

O

mdat we 5 jaar bestonden, hebben we een klein
feestje gehouden in d’n Iemhof en kregen we
bezoek van Turbo Toos en Super Stien die al snel de
Tuiniers en tuiniersters gezocht
de Ruwaard 63x91_3.indd 1
11-08-17
lachers op hun hand hadden. We hebben allen die alPR09.1_Praktijk
5
jaar lid zijn, in het zonnetje gezet en zeggen nu: “Op naar
Volkstuinvereniging Kromstraat-Zuid aan de
de 10”. Ook deelnemen aan deze gezellige club? Kom
Heischeutstraat 108 heeft nog enkele tuinen vrij.
gerust een keertje kijken en voel je vooral welkom.
Vind je het leuk om je eigen groenten te verD’n Iemhof
Woensdagochtend, 09.30 - 12.00 uur

bouwen of snijbloemen te kweken, dan is dit de
kans voor jou!

D

e beschikbare tuinen zijn minimaal 100 m2 groot.
De vereniging heeft goede faciliteiten, zoals kantine,
gereedschap opslag, gezamenlijke mestvoorziening, kruiwagens en aanhangers om tuinafval weg te brengen. Heb je
interesse? Meld je dan snel, het nieuwe seizoen komt er aan!
“Wie het eerst komt, het eerst maalt” (of het eerst oogst)
06 - 120 603 89 (Koos de Groot)
j.l.m.degroot@home.nl

De wereld rond

Green Junkies

WereldVrouwen Oss verzorgt op zondagmiddag 8 april om 14:30 uur in de Rabozaal
van Theater de Lievekamp de voorstelling
“De wereld rond”. Mogelijk gemaakt door het
project “Theater van de stad”.

Ook benieuwd naar wie of wat dat nu zijn en
waarom je ze aan zou planten? ‘Green Junkies’
is de naam van planten die speciaal gekweekt
zijn als ‘klimaat additieve’ planten. Planten die
een extra bijdrage leveren aan het klimaat door
meer fijnstof af te vangen en extra zuurstof te
produceren.

D

e dames van WereldVrouwen Oss repeteren tot
en met 6 april elke vrijdagochtend van 10:00 –
11:30 uur in Ons Huis van de Wijk. Loop eens binnen
om te luisteren en te kijken. Meerdere dames uit de
Ruwaard doen mee. U bent ook van harte welkom.
Wilt u de voorstelling bijwonen? Kaarten à € 7,50
zijn verkrijgbaar via Theater de Lievekamp.
0412-624924 (Alaide Helmijr)

M

et speciale biologische bemesting groeien ze vijf
maal sneller dan de gewone soort. Eberhard van
der Laan, oud burgemeester van Amsterdam, verzon
er deze naam voor. Op diverse plaatsen worden ze
uitgeprobeerd. In de Ruwaard langs de Heihoeksingel
en de Cereslaan de soorten taxus, wollige sneeuwbes,
hulst en zilverbes.

10:03
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Open dag
Sint Sebastiaan
Gilde
Op zondag 24 juni organiseert het Sint
Sebastiaan Gilde in Oss een regionale kringdag
voor 13 schuttersgilden in de regio Oss. Deze gildedag vindt plaats tijdens het Midzomerfestijn
in het wijkpark Elzenhoek. Het gilde werkt daarvoor nauw samen met de organisatie van het
Midzomerfestijn.

NOG ENNE KEER
Ter ere van het 90 jarige bestaan van S.V. Top
komt Gerrie van der Heijden een lezing geven
onder de naam “NOG ENNE KEER”.

H

ierin vertelt hij over de 1e periode waarin TOP
betaald voetbal speelde van 1955-1957. Gerrie
richt een kleine tentoonstelling in en laat u genieten
van beeldmateriaal uit die periode. Deelname is gratis.
U kunt een kaartje halen bij de receptie van Serviceflat
Sterrebos, waar ook de lezing plaatsvindt op woensdagmiddag 18 april van 14.30 - 15.30 uur.

O

m kennis te kunnen maken met de activiteiten
van het gilde bent u zondag 22 april tussen 15.00
en 17.00 uur van harte welkom in ons gildehuis aan
de Huizenbeemdweg 11 (wijkpark De Strepen in Oss
Noord-West). Sinds eind 2017 hebben we hier een
nieuw onderkomen. We organiseren tal van activiteiten
waaronder een informatiestand, een kleine expositie
en er worden films vertoond. Ook zijn er demonstraties
en workshops trommen, bazuinblazen, vendelen, jeu
de boules en kruisboogschieten. Speciaal voor deze
gelegenheid kunt u ook met de handboog schieten.
Ervaren schutters geven een demonstratie op een
speciaal aangelegde schietbaan met doel.
De activiteiten zijn geschikt voor jong en oud waarbij
we speciaal voor de kinderen een puzzelopdracht en
kleurplaten hebben. Met een schot van het gildekanon
openen we de middag en ook bij de sluiting mag
een flinke knal niet ontbreken. Iedereen is van harte
uitgenodigd om kennis te maken met het gilde en deel
te nemen aan de activiteiten onder het genot van een
kopje koffie of thee. Graag tot 22 april!
Hans Pennings, Hoofdman

Opening “Verwonderhuis”
Op woensdag 7 maart is het Verwonderhuis op
De Elzenhoek officieel geopend door wethouder
Johan van der Schoot!

I

n het Verwonderhuis zijn allerlei leuke wetenswaardigheden te ontdekken over de bijzondere dierenwereld.
Ga op ontdekkingstocht door laadjes open te trekken,
de telefoon op te nemen, pannen te openen en de
wc-bril omhoog te doen. Zo ontdek je in de woonkamer
allerlei leuke weetjes over de afvalopruimers van het
dierenrijk, in de keuken over hoe en wat dieren eten, in
de badkamer over poep en badderen en in de slaapkamer over het liefdesleven van de dieren en waar dieren
slapen. Het Verwonderhuis is elke dag open.

rucreant
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BRANDVEILIG WONEN
Onderwerp:

Voor wie:
Waar:
Wanneer:
Programma:

Informatie over veiligheid
in en om de woning
Alle inwoners van de Ruwaard
D’n Iemhof
woensdag 4 april 2018
14:30 tot 16:00 (zaal open om 14:15)
19:30 tot 21:00 (zaal open om 19:15)

BRAND!

U MOET ER NIET AAN DENKEN...
OF TOCH WEL?
Naast het bestrijden van brand,
rukt de brandweer ook uit om
u te waarschuwen voor de
gevaren. Wij geven u adviezen
en tips om brandveilig te leven.
Brand ontstaat namelijk sneller
dan u denkt, en in veel
gevallen is het te voorkomen.

INFORMATIEBIJEENKOMST rucrea

BRANDVEILIG WONEN
04-04-2018

Brabant Wonen en BrabantZorg
nodigen samen een aantal
veiligheidssectoren uit voor
het project Veilig Prettig Thuis.
Brandweer Brabant-Noord
woensdag
april hoe
vertelt op zaterdag
174maart
u prettig en vooral ook veilig
thuis kunt blijven wonen.

vier veilige tips:
1.
2.
3.
4.

Hang rookmelders op
Zet apparaten uit als u gaat slapen
Zorg dat uw vluchtweg vrij is
Hang een vluchtsleutel bij de
voordeur

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

T

25%
korting

op alle artikelen
voor brandpreventie
tegen inlevering van deze bon
geldig tot 1-6-2018

Cereslaan 9 Heesch

dagelijks 9-21 uur • zaterdag 9-18 uur • zondag 12-17 uur

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! Dit jaar is een bijzonder feest. Het Ruwaard Midzomer-festijn wordt namelijk tegelijk gehouden met het Gildefeest van het Sint
Sebastiaan gilde. Uiteraard hebben we dit jaar op zondag
ook weer een hobby en promotiemarkt, waarbij hobbyisten en verenigingen zich kunnen promoten, heb je een
leuke hobby of wil je graag iets met de bezoekers delen,
meld je dan aan. Ook zal op die zondagmiddag weer een
kinderrommelmarkt gehouden worden, hiervoor krijgen
de kinderen rond de meivakantie een flyer met informatie mee op school. Verder willen we nog melden dat het
nog steeds mogelijk is voor maatschappelijke stagiaires
om zich aan te melden als vrijwilliger voor het Ruwaard
Midzomerfestijn en dat er op maandag 9 april weer een
klusavond is. Kortom er wordt weer hard gewerkt aan
een supergaaf Ruwaard Midzomerfestijn 2018
Midzomer.promotiemarkt@gmail.com (aanmelding)
19.30 uur in Ons Huis van de Wijk (klusavond)
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Helpende
Handen
Oss
Wij doen graag iets voor andere Ossenaren die
het financieel moeilijk hebben, maar net buiten
alle regelingen vallen of voor wie iets extra’s
niet mogelijk is. Kortom, voor iedereen die het
financieel niet zo makkelijk heeft. U bent van
harte welkom op onze kleding uitgifte als u zelf
de financiële middelen niet hebt om kleding
aan te schaffen.

D

insdag 27 februari van 13.00 uur tot 16.30 uur.
’t Hageltje, Hagelkruisstraat 13 Oss

Overige activiteiten Helpende Handen Oss:
• Inzamelen kleding, speelgoed en huisraad
(schoon, heel en bruikbaar)
• Sinterklaas- en Kerstbijeenkomst
• Drinken en lekkers inzamelen voor
kinderverjaardagen
• Bemiddelen voor huisraad, babyspullen enz.
helpendehandenoss@gmail.com
/helpendehandenoss

Activiteiten in
Ons Huis van de Wijk
Paasstukjes maken
Op donderdag 29 maart van 10:00 – 12:00 uur worden
er Paasstukjes gemaakt. Materiaal is aanwezig. Hiervoor
dient u zich in te schrijven. Dat kunt u doen door te mailen naar onshuisvandewijk@gmail.com of te bellen naar
0412-488627. U bent van harte welkom, het belooft een
gezellige en creatieve ochtend te worden. Deelname is
gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Taekwondo
Heb je altijd al willen weten of Taekwondo iets voor je is, nu
heb je de mogelijkheid om gratis een kijkles te komen volgen. Deze lessen worden gegeven door Aniel Jamal, professioneel Taekwondo leraar. Deze lessen zijn op donderdagavond
van 18:30 - 20:30 uur en op zaterdag van 11:00 - 13:00 uur.
Dus vind je het leuk om te sporten, op een gezonde manier
te bewegen, kennis te maken met deze vechtsport en ben je
ouder dan 12 jaar, dan ben je van harte welkom.

Paaseieren zoeken
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 1.000 eitjes verstopt en er zijn mooie prijsjes te winnen. Dus kom op tijd.

D

e 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. Deze activiteit is van en
mogelijk gemaakt door wijkstichting: Rucrea
Speeltuin Elckerlyc

Zondag 25 maart om 10.00 uur

rucreant
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BrabantWonen
gaat over op inschrijftijd
BrabantWonen verandert het toewijzen van
huurwoningen in Oss en omgeving. Vanaf 1 juni
2018 kijkt de corporatie niet meer naar woonduur, maar naar inschrijftijd.

T

ot nu toe keek BrabantWonen naar woonduur: daarbij
maakte het niet uit hoe lang je stond ingeschreven,
maar hoelang je op je huidig adres woonde. Tot nu toe
hoefde u zich daardoor niet uit voorzorg in te schrijven. Dat
verandert nu. Vanaf 1 juni is degene die het langst ingeschreven staat, als eerste aan de beurt voor een woning.
Als u nog niet ingeschreven staat als woningzoekende,
kunt u dit nog tot en met 31 mei 2018 doen. Alleen dan
kunt u de opgebouwde woonjaren nog mee laten tellen.
Staat u al ingeschreven als woningzoekende? Dan rekent
BrabantWonen de woonduur automatisch om naar inschrijftijd. Ook alle huurders van BrabantWonen in gemeente Oss
en Heesch worden automatisch ingeschreven.
www.woningzoekenverandert.nl

Gooi uw
woonjaren
niet weg!

BrabantWonen verandert het
toewijzen van huurwoningen
in Oss en omgeving. Vanaf 1
juni 2018 kijken we niet meer
naar woonduur, maar naar
inschrijftijd.

Wat moet
ik doen?

Wilt u uw woonjaren nog

Schrijf u in
vóór 1 juni!

laten meetellen? Schrijf u
dan vóór 1 juni 2018 in als
woningzoekende.
Meer informatie of

woningzoekenverandert.nl

inschrijven? Kijk op
woningzoekenverandert.nl.
Huurders van BrabantWonen
in gemeente Oss of Heesch
worden automatisch
ingeschreven.

BW121 advertentie A5.indd 1

08-03-18 13:03
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Beste mede wijkbewoners
Onderstaande voortgangsrapportage
maken we graag aan u bekend. Indien wij
meer informatie ontvangen dan houden wij
u op de hoogte via de Rucreant. Ontvangt u
de info graag per mail? Stuur dan uw
emailadres aan;
kerngroep.geffenseplas@gmail.com

Kerngroep Geffense Plas
Voortgang “Kader Geffense Plas” (informatie
van de gemeente Oss, februari 2017) Vanuit de
gemeente Oss lopen er drie trajecten/ afspraken:
1. Overleg tussen Peco Recreatie B.V. en de gemeente Oss;
2. Natuur- en landschapsverbetering omgeving;
3. Afspraak evenementen.

Deel Peco
De komende periode zijn Peco Recreatie B.V. en de
gemeente Oss in overleg. We kunnen op dit moment
geen datum geven waarop resultaat (positief of negatief )
bekend is. Dit traject kost tijd en we zullen hier inhoudelijk niet over communiceren. Pas na dit traject pakken we
het Kader Geffense Plas weer op.

Landschapsverbetering
omgeving
We lopen niet vooruit op het Kader Geffense Plas. Wel
werken we aan de omgeving door invulling te geven aan
de groene long tussen Geffen en Herpen. De Geffense
Plas ligt tussen twee natuur- en landschapsplannen:
•
•

Landerij VanTosse;
Landschapsverbetering Geffen-Oss.

Landerij VanTosse ligt ten oosten van de Geffense Plas
en Geffense Bosjes. Stichting Landschapsbeheer Oss en
de gemeente Oss doen hier al vele jaren aan natuur- en
landschapsontwikkeling. Eind 2017 zijn we actief begonnen met het project Landschapsverbetering Geffen-Oss.
Dit is een verdere uitwerking van de Visie Geffen-Oss
(gemeente Maasdonk 2008). Het gaat om het gebied
dat vroeger van de gemeente Maasdonk was. Hiervoor

is het Groenfonds (vanuit de gemeente Maasdonk nog)
beschikbaar. Stichting Landschapsbeheer Oss (SLO) en
Stichting Arboretum en Natuurbeleving Geffen (SANG)
trekken dit project. Dit is besloten in overleg met de
verschillende natuur- en landschapsorganisaties, de
dorpsraad Geffen, wijkraad Ruwaard en de gemeente.
Uiteraard wordt hiervoor samengewerkt met de verschillende betrokken partijen.

Afspraak evenementen
Wethouder Gé Wagemakers heeft met de omwonenden afgesproken dat er maximaal één geluidsoverlast
gevend evenement per jaar plaatsvindt. Zolang er geen
nieuw kader voor de Geffense Plas is, houden wij ons aan
deze afspraak. Mocht er dit jaar een tweede evenement
in the picture komen, dan wordt dat altijd eerst met de
omwonenden besproken en alleen bij overeenstemming
kan een 2e evenement plaatsvinden. Wij hopen wel dat
u open blijft staan voor de dialoog. Wesley van Estrick is
coördinator evenementen en ook contactpersoon voor u
in het kader van evenementen. Wanneer er meer te melden is over het Kader voor de Geffense Plas komen wij
daarop terug bij u.

rucreant

9
Maart 2018

50ste Jaargang nr. 7

Rommelmarkt op de stoepen
van de Staringstraat
Om het voorjaar leuk te beginnen, organiseert de
Staringstraat een rommelmarkt op zondag 6 mei van
11.00 – 16.00 uur. Bewoners bieden hun spullen aan op
de eigen stoep of oprit. Er zijn geen kosten aan verbonden. Deelname alleen voor bewoners. Meld je zo spoedig
mogelijk aan door een mailtje sturen. Daarna geven we
bij de gemeente aan hoeveel locaties er mee doen. De
evenementregels van de gemeente zullen na inschrijving
worden gemaild. Publiciteit moet er voor zorgen dat er zo
veel mogelijk bezoekers komen zodat het gezellig druk
wordt en iedereen zijn spulletjes kan verkopen. Vragen?

Seizoenopening Elckerlyc
Op zondag 4 maart ging onder een stralende zon
de speeltuin weer open.

Stel ze via email of telefoon
06-25027699 (Erik)
speeltuin.staringstraat@gmail.com

Rommelmarkt Buurtvereniging van Lennephof
Op zondag 10 juni 2018 van 10.00 tot 15.00
uur houdt Buurtvereniging Van Lennephof een
rommelmarkt op het centraal gelegen veld aan
de Van Lennephof. Vanaf 9.00 uur kan men goederen aanleveren en plaatsen op een zelf meegebrachte tafel en/of kleedje. Daarna graag de
auto op een van de nabijgelegen parkeerplaatsen zetten. Deelname is gratis.
U kunt zich vóór 1 juni opgeven door het
sturen van een mailtje naar:
vlennephof@gmail.com.

l
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Halve pr

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

www.cadeauplus.nl 0412 224 155

Komt de nieuwe
Iemhofde
er nog?
Komt
nieuwe
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Iemhof er nog?

Na maanden puzzelen is meer duidelijk geworden over De nieuwe Iemhof. Het ontwerp
dat in de zomer van 2017 uitgebreid is gedeeld via de Rucreant, de website van Wij(k) de
Ruwaard en tijdens het Midzomerfestijn, gaat het definitief niet halen. De reden hiervoor
Naismaanden
puzzelenhet
is meer
heel eenvoudig:
is te duidelijk
duur. geworden over De nieuwe Iemhof. Het ontwerp
dat in de zomer van 2017 uitgebreid is gedeeld via de Rucreant, de website van Wij(k) de
Ruwaard en tijdens het Midzomerfestijn, gaat het definitief niet halen. De reden hiervoor is
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Oss Innoveert
Heb jij een goed, vernieuwend of
inspirerend idee om de zorg voor
elkaar, de sociale contacten en leefbaarheid in de wijk en buurt of de
professionele zorg te verbeteren?
Om kinderen in armoede te helpen?
Of om het ontwikkelen en leren van
Ossenaren te stimuleren? Stuur je
plan in bij Oss Innoveert! Maak kans
op ondersteuning en een startinvestering om jouw idee uit te voeren.
Een plan kan ook ergens anders
zijn bedacht, maar nog niet in de
gemeente Oss uitgeprobeerd. Ook
combinaties van bestaande ideeën
kunnen vernieuwend zijn. Je plan
kun je indienen tot uiterlijk 1 april
2018 via de website van gemeente
Oss, waar je ook verdere informatie
kunt vinden.

11

uw aanslagbiljet, WOZ-waarde of
iets anders waar BSOB u mee kan
helpen? Bel 088 551 00 00 op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. Meer
informatie: www.bs-ob.nl, hier kunt u
ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen via het digitaal
loket.

Onderhoud wegdek
Van 3 mei tot 15 mei gaat het bedrijf
Engelen Groen het wegdek in de
Ruwaard vegen en borstelen. Om dit
grondig te kunnen doen is het noodzakelijk, dat er geen auto’s of afvalcontainers op straat staan. U kunt op
de website www.mijnschonestraat.nl
zien wanneer het bedrijf in uw straat
komt.
www.mijnschonestraat.nl

moet doen. Leden van het burgerpanel krijgen 4 tot 6 keer per jaar een
e-mail met daarin een korte vragenlijst. Door deze vragenlijsten in te
vullen, kunnen ze invloed hebben
op het beleid van de gemeente. Op
dit moment zijn ruim 800 mensen
lid van het burgerpanel. Aanmelden
kan via onze website.
www.oss.nl/burgerpanel

Leegzuigen van putjes
In de maanden maart en april komt
de firma Panhuijzen de putjes in
de gemeente Oss leegzuigen. Dit
verkleint de kans op vervuiling
en verstopping. Als de wagen van
Panhuijzen bij u in de buurt is,
vragen wij u om de putjes vrij te
houden.

www.oss.nl/ossinnoveert

Vragen over aanslag
van BSOB?
U heeft onlangs van Belastingsamenwerking Oost- Brabant (BSOB)
uw aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen
ontvangen. Heeft u een vraag over

Voor meer informatie over al
deze gemeentelijke informatie

Nieuwe leden voor digitaal
burgerpanel

Meer informatie
14 0412 (Gemeente Oss)

Gemeente Oss zoekt nieuwe leden
voor het digitaal burgerpanel.
Inwoners die graag hun mening
geven over bijvoorbeeld de parkeertarieven, afvalinzameling of wat het
nieuwe college na de verkiezingen

kunt u contact opnemen
met de gemeente Oss:

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

Schrijverskwartier
Het Schrijverskwartier is in de
competitie “klimaatstraatfeest” van de
beste 25 opgeklommen naar de beste
5! Tijdens NLdoet is de puntenstand
verder opgevoerd door het promoten
van zonnepanelen, het planten van
green junkies, schilderen, opschonen
en bloemen planten in de buurt.

12
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Cursus ‘omgaan
met dementie’

Campagne voor
mantelzorgers

Op donderdag 5 april 2018 start ONS welzijn in
Oss de cursus voor mantelzorgers van mensen
met geheugenproblemen of beginnende
dementie.

Mantelzorgers verdienen erkenning en waardering. Welzijnsorganisatie ONS welzijn is verantwoordelijk voor de uitvoering van de mantelzorgondersteuning in de gemeente Oss. Om die
reden is er een gezamenlijke campagne gestart
van gemeente en ONS welzijn.

N

aast veel informatie is er gelegenheid om contact
te leggen met elkaar, ervaringen uit te wisselen
en elkaar te ondersteunen. De cursus wordt gegeven
door Eef Rubbens samen met Will van Huisseling of Hetty
van Amstel. Naast hun werk bij ONS welzijn zijn zij ook al
jaren actief in het Alzheimer Café in Oss. Deze cursus kost
€ 30,- (inclusief cursusmap en koffie/thee). Data: 5 april,
12 april, 19 april, 17 mei, 24 mei en 31 mei.
Donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
Ontmoetingscentrum ‘Meteoor’, Oude Litherweg 2
06-36518920
eef.rubbens@ons-welzijn.nl

W

e willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast
raken. Daarvoor is de 3-minuten-check die op de
website van ONS welzijn staat. Zo zien mantelzorgers
snel of er nog balans is tussen zorg en privé. Is de zorg te
zwaar, dan zijn er mogelijkheden voor ondersteuning.
Kijk voor de campagne op:
ons-welzijn.nl/mantelzorg
088 - 374 2525 (ONS welzijn)
info@ons-welzijn.nl

rucreant
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Programma Alzheimer Café
APR

9

Informatie over
de Kopgroep Oss

Maandag 9 april verstekken Francien
Habraken en Astrid van den Heuvel
informatie over de Kopgroep Oss.

M
CD van jou, CD van mij
Wie gaan trouwen houden zich voornamelijk
bezig met de bruidsjurk, de taart, de tafelschikking, enzovoorts en minder met de juridische
aspecten van het huwelijk. Wie geen huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen door
de notaris valt terug op het vangnet dat de
wet hen biedt: ‘de wettelijke gemeenschap van
goederen’.
Wetswijziging pter 1 januari 2018
Dat vangnet is per 1 januari 2018 veranderd. Voor 1 januari 2018 viel alles wat een aanstaande echtgenoot bezat
in de gemeenschap. Met andere woorden, eerlijk zullen
we alles delen. Sinds de wetswijziging van1januari 2018
is deze algehele wettelijke gemeenschap van goederen
een stuk beperkter. Dit omvat nu nog alleen hetgeen
voor het huwelijk gezamenlijk bezit is en hetgeen vanaf
het huwelijk wordt verkregen, uitgezonderd erfenissen
en schenkingen. Of terwijl, een echtgenoot die erft of
iets geschonken krijgt hoeft dit niet te delen met de
echtgenoot. Overigens geldt dat niet alleen voor de
baten, maar ook voor de lasten (bv de schulden bij Bol.
com). Belangrijk is dus om vast te leggen wat van wie
was voorafgaand aan het huwelijk. Meer informatie vindt
u op: www.rechtswinkeloss.nl Of kom langs op een van
onze inloopspreekuren aan de Leeuwerikstraat 2 te Oss.
www.rechtswinkeloss.nl

ensen met een beginnende dementie ervaren
allerlei veranderingen bij zichzelf in het
dagelijkse leven. Dat kan zorgen voor gevoelens
van verdriet en angst. Ook hun toekomstbeeld
kan daardoor veranderen. In de Kopgroep praten
mensen, die in deze situatie zitten met elkaar.
Francien en Astrid begeleiden hen om ze sterker
te maken door met ze te onderzoeken wat ze nog
wel kunnen. Daarnaast kunnen ze wekelijks sporten
onder leiding van een geriatrie fysiotherapeut.
Huidige deelnemers van de Kopgroep zullen deze
avond ook aanwezig zijn.

Waar en hoe laat?
Ontmoetingscentrum ‘de Meteoor’,
Oude Litherweg 20, Oss
Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur
Voor meer informatie
06 - 3651 8920 (Eef Rubbens)
eef.rubbens@ons-welzijn.n
www.alzheimer-nederland/oss-uden-veghel

Vragen staat vrij: ‘Spreekuur’
Vanaf woensdag 21 maart kunt u in Ons Huis van de
Wijk elke woensdagochtend tussen 09.00 uur en 11.00
uur terecht voor vragen aan ONS welzijn, SEC (Sport
Expertise Centrum) en Interzorg (wijkverpleegkundige).
Adres: Coornhertstraat 3 te Oss. Iedere woensdagochtend zijn medewerkers van deze drie organisaties aanwezig om u verder te helpen met vragen over bijvoorbeeld:
zorg, welzijn, sport en beweging in de wijk Ruwaard.
Voor meer info:
bart.hoes@ons-welzijn.nl
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Op maat gemaakte slippers en sandalen
Tegenwoordig zijn er steeds meer
confectieschoenen die rekening
houden met het dragen van zolen.
Bij 3D-VCN is er ook de mogelijkheid om de zooltherapie te verwerken in custom-made slippers en
sandalen. Mogelijkheden hiervan
zijn te zien op: www.fitsyourfeet.nl

schoen met podotherapeutische zool.
Indien er langduriger gewandeld gaat
worden of er meer gevraagd wordt van
uw twee trouwe onderdanen, dan kunt
u beter uw schoeisel daar juist op af
stemmen.

De podotherapeuten merken hierbij
wel op dat slippers of sandalen nooit de
vervanging mogen zijn voor een goede
3D Voetcentrum Nederland – Oss (podotherapie den Doop en Konings)
Molenstraat 70 (GHC Lievekamp) | 5341 GE Oss
% 0412 - 623 625

Met de nieuwe frisse modellen die dit
jaar weer zijn verschenen, is de keuze
in deze zomerse slippers en sandalen
ook dit jaar weer reuze. Met behulp van
dezelfde 3D CAD-CAM techniek worden
deze custom-made slippers en sandalen
net als onze podotherapeutische zolen
gefreesd met het 3D freessysteem en in
een speciaal daarvoor ingerichte schoenfabriek professioneel vervaardigd.

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)podotherapeut kan doen om de oorzaak van voetgerelateerde lichamelijke klachten weg te nemen.
Via een maandelijkse column willen we een
kijkje in onze wereld geven.

Team 3D-VCN
‘laat de lente maar komen’
3D Voetcentrum Nederland – Berghem
Burg. van Erpstraat 4 (GHC IMRO-sana) | 5351 AW Berghem
% 0412 - 623 625

Jaap den Doop

Kris Seuren

Martin Konings

www.3d-vcn.nl

Voetbalvereniging
SV Ruwaard

Sportevenement voor
en door jongeren!
In de meivakantie organiseert het Sport Expertise
Centrum (SEC) in samenwerking met ONS welzijn
en jongeren uit de wijk de Ruwaard een sportevenement voor jongeren van 13 t/m 20 jaar.

W

at het evenement zo bijzonder maakt is dat deze is
georganiseerd in samenwerking met de jongeren
uit de wijk. Daar waar het SEC in de wijken steeds meer
wil inspelen op de vraag van bewoners is er aan de jongeren in de Ruwaard gevraagd wat ze missen in de wijk.
Veel van hen gaven aan dat ze graag wat meer georganiseerde beweegactiviteiten zouden zien en dan met
name in de (school)vakanties. Het SEC en ONS welzijn
hebben de handen ineen geslagen en gaan in de meivakantie een sportevenement organiseren. Al een aantal
weken zijn de jongeren druk in de weer met het maken
van plannen, uitwerken van draaiboeken en het maken
afspraken om het evenement tot een groot succes te
maken! Het evenement, speciaal voor jongeren van 13
t/m 20 jaar, vindt plaats op dinsdag 24 april bij ‘t Honk.
Binnenkort komt er meer informatie over het evenement,
maar noteer de datum alvast in je agenda!
Jongerencentrum ’t Honk, Palestrinastraat 6, Oss
Dinsdag 24 april

We zijn al bezig met het volgende seizoen. Onze
club zet de deuren wijd open voor jong en oud,
maar zoekt vooral kinderen van 6 tot 10 jaar om
de basis te versterken. Uiteraard kunnen spelers
van andere leeftijden ook worden ingepast.

V

erder zoeken wij ook enkele enthousiaste jeugdtrainers en jeugdbegeleiders, die samen met anderen de
schouders onder de jeugdafdeling willen zetten. Ook de
seniorenafdeling kan versterking gebruiken en er is ruimte
voor een extra team. Verder zijn meisjes voor een nieuw
te vormen meisjesteam, van harte welkom en ook enkele
dames vanaf 16 jaar voor het damesteam. Kom binnenkort
een kijkje nemen op onze velden en meld je aan. Dat kan
nu al! Op zaterdag 31 maart en zondag 1 april wordt op
ons sportcomplex een internationaal toernooi gespeeld
(Top Oss Cup) onder auspiciën van de Eurosportring.
Een leuke gelegenheid om kennis te komen maken.
www.svruwaard.nl
secretaris@svruwaard.nl

rucreant
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Spullen voor in appartement
Een wijkbewoner is op zoek naar
spullen om een appartement in te
richten. Van meubels tot aankleding. Heeft u iets wat u niet meer
nodig heeft en kunt missen? Neem
dan even contact op met bart.
hoes@ons-welzijn.nl. Helaas is er
geen mogelijkheid tot financiële
tegemoetkoming.
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

V Vrijwilliger om samen te
koken
Voor een mevrouw van 56 jaar uit
de Ruwaard (Verdistraat) zijn we
op zoek naar een man of vrouw die
het leuk vindt om samen met haar
bij haar thuis te koken. Wegens
omstandigheden lukt het haar op dit
moment niet om de deur uit te gaan,
daarnaast heeft zij een klein netwerk en heeft zij behoefte aan wat
gezelligheid om haar heen. Omdat
zij het leuk vindt om te koken en
het ook beter wil leren is zij op zoek
naar een vrijwilliger die interesse
heeft in koken. Heb jij tijd over, wil jij

graag iets doen voor een ander en
hou jij van koken? Neem dan contact op met Marina Driessen van het
vrijwilligerssteunpunt.

Gratis wol
Gratis op te halen: Smyrna wol.
Heeft u interesse kunt u deze voor
30 maart op komen halen in Ons
Huis van de Wijk. Op werkdagen
van 10:00 uur tot 12:00 uur. Adres:
Coornhertstraat 3 te Oss. U kunt
vragen naar Trudy of Diny.
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 in de lessen van
10.00 – 12.00 uur. Spreekt u wel een
beetje Nederlands. Dan oefent u om
beter en makkelijker te praten. Deze
lessen zijn op elke maandagmiddag
van 13.00 – 15.00 uur. U leert bij ons
spreken en luisteren, maar ook lezen
en schrijven. 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

Gratis hulp bij juridische en
financiële vragen
Elke maandag kunt u terecht in het
huis van de wijk Coornhertstraat 3
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

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!.
Heb je een super leuk idee of wil je
eerst wat meer informatie: neem
contact op via het emailadres
onshuisvandewijk@gmail.com
A

AGENDA MAART 2018
MRT

25
MRT

29

Paaseieren zoeken
bij de Elckerlyc

APR

Paasstukjes maken,
Ons Huis van de Wijk

APR

Toernooi “Top Oss
31/1 Cup”, SV Ruwaard

M/APR

APR

4
APR

5
APR

8

9

14
APR

18

“Brandveiligheid”
in d’n Iemhof

APR

Cursus dementie voor
mantelzorgers

APR

22
24

Alzheimercafé
JWR kinderdisco
de Deel
Lezing “Nog enne
keer”, Sterrebos
Open dag St.
Sebastiaangilde
Sportevenement voor
jongeren, ‘t Honk

Voorstelling
“Wereldvrouwen Oss”,
Lievekamp

Van de meeste van bovenstaande activiteiten vindt u
uitgebreide info elders in deze Rucreant of in de agenda op
de website www.rucrea.nl

Vaste Activiteiten
Maaslands operette en
musical gezelschap
Elke woensdagavond bijeenkomsten in d’n Iemhof, vanaf
19.30 uur.

Rouwcafé
1e en 3e woensdagochtend in
kinderboerderij Elzenhoek

Taekwondo
Donderdagavond van 18:30
- 20:30 uur en zaterdag van
Broodje Ruwaard
Broodje Ruwaard is één keer 11:00 – 13:00 uur in Ons
in de week (dinsdag van 12.00 Huis van de Wijk. Vind je het
uur tot 13.30 uur) in serviceflat leuk om te sporten, op een
Sterrebos. Heeft u vragen over gezonde manier te bewegen,
Broodje Ruwaard dan kunt u kennis te maken met deze
vechtsport en ben je ouder
contact opnemen met: bart.
dan 12 jaar, dan ben je van
hoes@ons-welzijn.nl
harte welkom.

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
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