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informatieblad voor de inwoners 
van wij(k) de ruwaard

‘Oog voor elkaar’
Mooi weer, met zijn allen er op uit. We zien 
elkaar weer en maken een praatje over de schut-
ting. Het contact wordt weer gemakkelijker zo 
lekker buiten. Dat contact en ontmoeten heeft 
zeker mooie kanten. We zien elkaar, we pra-
ten met elkaar, en komen er zo achter wat ons 
gezamenlijk bezighoudt. En wie weet, komt het 
gesprek op een van de vele leuke plannen en 
initiatieven in de week. Ideeën genoeg, maar 
een mooie wijk komt niet vanzelf, samen zetten 
we de schouders er onder.

Sluit u zich aan bij een van de WhatsApp-groepen, 
of wandelt u mee met “hartje Ruwaard”, of loopt u 

eens binnen bij Ons Huis van de Wijk, of gaat u meedoen 
met KAKO, of sluit u aan bij de liederentafel, of wordt u 
een maatje voor iemand, of gaat u meedoen met soci-
aal vitaal, of …. Het mag duidelijk zijn, mogelijkheden 
genoeg, aan u de keus. Want u kent inmiddels de slogan:
wij(k) de ruwaard
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Kent u het al?      www.wijkderuwaard.nl 
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organiseren een 

GEZINSFIETSTOCHT 
Op zondag 27 mei 2018 

 
 

ca. 40 km (met halverwege rustplaats) 
Start: 10.30 – 11.30 De Deel Treubstraat 

Kosten € 3.00 (incl. consumptie) 
(kinderen t/m 12 jaar gratis)  



Colofon
De Rucreant is een gratis uitgave van 
wijkstichting Rucrea in samenwerking 
met Wijkraad Ruwaard voor en door 
Ruwaardbewoners. Verschijnt maandelijks, 
behalve in juli en augustus, in een oplage van 
6400 exemplaren.
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Like, volg en reageer: 
www.facebook.com/rucreant

Actie “veilig wonen”,  
deze keer “brandpreventie”
 
Wijkstichting Rucrea organiseert in samenwer-
king met o.a. Brabant Zorg en Brabant Wonen 
een aantal bijeenkomsten rond het thema “vei-
lig wonen”. In twee bijeenkomsten op woens-
dagmiddag en -avond 4 april in d’n Iemhof ging 
het deze keer over brandveilig wonen met een 
hoofdrol voor een medewerker van de afdeling 
Preventie van de brandweer.

In een boeiende presentatie van zo’n 1,5 uur kwamen 
veel herkenbare gevaarlijke situaties voorbij en 

werden veel nuttige adviezen gegeven hoe risico 
van woningbrand te beperken. En vooral ook hoe te 
handelen als er toch een keer een woningbrand mocht 
ontstaan. Het is niet de bedoeling van dit korte artikel 
een verslag te geven van de bijeenkomst, wel is het 
nuttig om enkele belangrijke punten te noemen.  
Op nr. 1 staat: hang rookmelders op. Als nr. 2 : zet 
apparaten zoals wasdroger en wasmachine uit als u gaat 
slapen. Op nr. 3 : als u gewend bent de deuren voor en 
achter op het nachtslot te hebben, zorg dan voor een 
“vluchtsleutel” op een vaste plaats bij de deur, zodat u 
naar buiten kan als het nodig is. Goede rookmelders 
zijn er al rond de € 12.-. Goedkoper kan natuurlijk ook 
maar bedenk dat ook hier kwaliteit en betrouwbaarheid 
een prijskaartje heeft. Mocht de brandweer in de wijk 
nog een keer zo’n voorlichtingsbijeenkomst houden, 
van harte aanbevolen. De bezoekers die er waren 
zullen ongetwijfeld er over vertellen in hun straat of 
appartement. Bij voldoende belangstelling komt de 
brandweer graag nog een keer. In het najaar weer een 
bijeenkomst en dan met als thema “inbraakpreventie”. 
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Rucrea heeft  
oog voor uw privacy
 
In de vorige Rucreant heeft u kunnen lezen over 
veranderingen in de wet op de privacy. Het 
beheren van naam- en adresgegevens is hierin 
aan een aantal strenge regels gebonden. Rucrea 
beheert sinds lange tijd het gezamenlijke adres-
senbestand van wijkstichting en wijkraad. Hierin 
staan mensen die op een of andere manier 
betrokken zijn of waren bij activiteiten van wijk-
stichting en/of wijkraad. 

Binnenkort krijgen al deze mensen bericht, via mail 
of via de post, welke gegevens zijn opgenomen 

in dit bestand. Met daarbij de opmerking “dat wij deze 
gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van 
ontwikkelingen en activiteiten in onze wijk Ruwaard”. Als 
u op de hoogte wilt blijven, dan moet u dit aangeven, via 
mail of op schrift. Zonder uw toestemming mogen wij uw 
gegevens niet meer bewaren, en mogen wij u niet meer 
benaderen. Ook kunt u uw gegevens wijzigen of laten 
verwijderen. Dus: als u informatie wilt blijven ontvangen, 
dan moet u actief reageren. En krijgt u geen bericht van 
ons, maar wilt u wel op de hoogte blijven? Meldt u aan. 
 

  secretarisrucrea@gmail.com 

De Zonnebloem Ruwaard zoekt Vrijwilligers
Wie wil dat niet? Iemand in de buurt 
een gezellig moment bezorgen? Als 
vrijwilliger van De Zonnebloem kun 
je veel betekenen. En je krijgt er veel 
voor terug, een blij gezicht of een 
glimlach van erkenning. Dit zeggen 
andere vrijwilligers: ‘Ik kom al jaren 
bij deze mevrouw, ze kijkt naar me 

uit, dat voel ik. Ik hoor gewoon 
bij haar leven’ ‘Het is zo fijn om de 
mensen te zien genieten op de ont-
moetingsdagen. Hier ontstaan ook 
leuke contacten. ’ Kortom werken 
als vrijwilliger geeft veel voldoening. 
Is dit iets voor u? Vrijwilligerswerk 
met mensen bij u in de buurt. Voor 

mensen met een fysieke beperking, 
ongeacht leeftijd. Wilt u meer weten 
over de Zonnebloem Ruwaard of 
zich aanmelden als (incidentele) 
vrijwilliger/ster, neem dan contact 
op met Francien Bijl: 
 

  Bijl. f.bijl-hooijmans@home.nl

Een heerlijke lentedag
 
Op zondag 25 maart zowaar een heerlijke warme lentedag 
na een koude week. De paashaas had de eieren verstopt in 
de speeltuin. Honderd kinderen kwamen zoeken, ouders en 
grootouders keken toe. Elk jaar weer een leuke activiteit.

De mooiste  
moederdagcadeaus

Voor mama

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

www.cadeauplus.nl  0412 224 155
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Mooiste sportpark v/d omgeving

SV Ruwaard speelt op een van de mooiste sportparken 
in de omgeving; de Bergsche Hoeve en biedt ruime 
faciliteiten aan jong en oud om te sporten. Wij bieden 
een gezellige sportomgeving waar voor iedereen ruimte 
genoeg is om zijn dingetje te doen: trainen, voetballen, 
vrijwilligerswerk, etc. Wij zetten de deuren open voor 
jeugdleden in alle leeftijdscategorieën, maar ook voor 
seniorspelers. Bij voldoende belangstelling denken we er 
zelfs over om een zaterdagteam te starten. Ook meisjes 
voor een nieuw te vormen meisjesteam zijn van harte 
welkom. Kom eens kijken in het weekend en proef de 
sfeer bij ons!! Bijna zeker weten, dat je je aanmeldt.

  Bergsche Hoevepad 3, Oss
  secretaris@svruwaard.nl      www.svruwaard.nl 

Volgend jaar weer een 
Ruwaard Midzomerfestijn?
Het Ruwaard midzomerfestijn is hét jaar-
lijkse feest van Ruwaardbewoners, voor 
Ruwaardbewoners. Dit jaar organiseren we met 
veel plezier het festijn al voor de elfde keer. Maar 
het wordt ieder jaar moeilijker om de eindjes 
aan elkaar te knopen. Vooral financieel. Daarom 
vragen we uw hulp. Want dit mooie evenement 
moet toch zeker blijven in onze mooie wijk.

Vriend van het Ruwaard Midzomerfestijn. Hoe 
kunt u helpen? Door vriend te worden van het 

Midzomerfestijn Ruwaard. Dit kan al vanaf 1 euro per 
maand. Meer mag altijd! Daar zetten wij natuurlijk ook 
iets tegenover. Wat dat is, hoort u binnenkort. Ook 
bedrijven kunnen vriend worden van het Ruwaard 
Midzomerfestijn. Met een jaarlijkse bijdrage van € 500 
bent u al bedrijfsvriend. We vermelden uw bedrijf dan 
in alle publicaties van het evenement en staan ook 
open voor specifieke wensen. U kunt zich binnenkort 
al aanmelden als vriend. Wilt u nu al meer informatie of 
alvast een vooraanmelding doen, mail dan naar ons of 
schrijf u in tijdens het Midzomerfestijn op 23 en 24 juni. 
Daar geven we u ook graag meer informatie. De elfde 
editie van dit jaar is een bijzonder feest. Het Ruwaard 
Midzomerfestijn zal namelijk tegelijk gehouden worden 
met het Gildefeest van het Sint Sebastiaan gilde.  
In de volgende Rucreant vind u meer gegevens  
over deze bijzondere actie. 

Aanmelding als vriend
  midzomerfestijn.oss@gmail.com

SlowCare is bewoond!
Na 10 maanden verbouwen, zijn we open. De 
22 gehandicapte kinderen en jongeren zijn al 
een klein beetje gewend en ook het personeel 
begint zijn draai te vinden. 

Voor ouders is het soms een lastig proces. Een 
gehandicapt kind uit huis laten gaan is een heel 

ander proces dan wanneer je “gezonde” zoon of 
dochter het ouderlijk huis verlaat. Gelukkig hebben we 
geweldige begeleiders die voor onze lieve kinderen 
zorgen. Wij willen graag zichtbaar zijn in de wijk en gaan 
graag naar buiten. Vanwege de intensieve zorg zijn we 
op zoek naar vrijwilligers die graag een handje willen 
helpen om bijvoorbeeld mee te gaan wandelen. Mocht je 
interesse hebben in dit leuke vrijwilligerswerk dan kun je 
contact opnemen. 

  06 - 4225 3233 (Susan Bueters)
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Sport en spelbuzz
Zoals veel wijkbewoners weten staat er in 
de Ruwaard wekelijks een sport en spelbuzz. 
Vanuit de buzz kunnen kinderen gebruik 
maken van het sport en spelmateriaal en kun-
nen ze regelmatig mee doen aan een activi-
teitje of iets knutselen. Deelname is gratis. 

De vrijwilligers van de buzz zorgen ervoor dat de 
kinderen op een veilige plek samen lekker buiten 

kunnen spelen (de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
blijft natuurlijk wel altijd bij de ouders liggen). Begin 
april bestaat de buzz 5 jaar en dit willen we niet 
zomaar voorbij laten gaan. Er wordt dan een speciale 
activiteit georganiseerd en de kinderen krijgen wat 
lekkers. We hopen natuurlijk op mooi weer en dat we 
veel kinderen mogen verwelkomen. Ook ouders zijn 
van harte welkom! NB Omdat we afgelopen jaar voor 
de eerste keer in het winterseizoen bij de Tollenstraat 
met de buzz zijn gaan staan en ook hier veel kinderen 
kwamen spelen, hebben de vrijwilligers besloten 
om vanaf 11 mei, tijdens het zomerseizoen, iedere 
vrijdagmiddag in de Tollenstraat langs te komen. 

Viering 5 jarig bestaan
  Groenstrook Verdistraat / Wagenaarstraat

  Start 18 April 2018 van 14.00 tot 15.30 uur
 Daarna in seizoen elke woensdag 14.00-15.30 uur

 Tollensstraat
  Start 11 mei 2018 van 14:00 tot 15:30 uur

 Daarna in seizoen elke vrijdag 14.00-15.30 uur 

Avondvierdaagse en kinder-
vakantieweek “Niezo Paradiezo”
 
Het KAKO organiseert opnieuw de Avond-
vierdaagse en natuurlijk de Kindervakantieweek. 
Vooraf aanmelden voor beide evenementen kan 
op zaterdagochtend 19 en 26 mei. Van 10.00 tot 
12.00 uur is de hal van de Sterrebosschool aan 
de Verdistraat 79 hiervoor geopend. Aanmelden 
voor de Avondvierdaagse kan ook nog op de 
startplaatsen. 

De Avondvierdaagse is dit jaar van 4 tot en met 7 
juni. Deelnamekosten zijn bij voorinschrijving op 

19 en 26 mei € 4,- per persoon, groepen vanaf 10 per-
sonen € 3,50 p.p.. Aanmelden op de startplaatsen kost 
€ 4,50. De 25 km deelname kost vooraf € 5,- en aan de 
start € 5,50, dit wegens een overtocht per veerpont. De 
Kindervakantieweek “NIEZO PARADIEZO” is van 16 tot en 
met 20 juli in het Elzenhoekpark. Kosten voor deelname 
zijn € 15,- per kind. Op de website is een aanmeldformulier 
dat vooraf gedownload en ingevuld kan worden. Ook de 
aanmelding voor Zer0 -kinderen vanaf 13 jaar- kan alleen 
op deze tijden. Kinderen van ouders die minimaal drie 
dagen als vrijwilliger meehelpen kunnen gratis meedoen. 

 www.kako.nl

Slotavond Liederentafel
Op donderdag 17 mei (vanwege Hemelvaart een week 
later dan gewoonlijk) is laatste liederentafel van dit sei-
zoen. Naast het Iemhof Combo en de zangeressen treedt 
ook het C-manskoor uit Nuland op met een selectie van 
zeemansliederen. Alle teksten worden op een groot 
scherm geprojecteerd, dus meezingen is heel gemakke-
lijk. Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom. 

De toegang is gratis
  20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur

 D’n Iemhof, Sterrebos35 5344AN Oss
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Nieuwsbrief  
“Even iets anders!”

Heb jij je al aangemeld voor de digitale  
nieuwsbrief van Proeftuin Ruwaard. Speciaal 
voor betrokkenen bij de proeftuin, beroeps-
kracht en wijkbewoner. Lees deze nieuwsbrief 
tien keer per jaar en je bent helemaal op de 
hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en 
verbindingen binnen “wij(k) de ruwaard”. 

Ook voor wijkbewoners leuk om even doorheen 
te scrollen wanneer je wel van de klok, maar nog 

niet van de klepel gehoord hebt. Achter de schermen 
gebeurt er heel veel, geleidelijk komt de informatie naar 
buiten, en kunnen wijkbewoners daar ook mee aan de 
slag. Deze nieuwsbrief is daar mogelijk een hulpmiddel 
bij. Aanmelden voor deze nieuwsbrief doe je via de site. 
Onderaan het startscherm vind je de aanmeldknop.

 www.proeftuinruwaard.nl

Voorkomen is beter . . .
In het brede samenwerkingsverband onder de 
vlag van “wij(k) de ruwaard” wordt hard gewerkt 
aan het voorkomen van …. 

Immers door bijtijds problemen te zien en daarop 
te reageren, kan erger worden voorkomen. Dat 

geldt voor heel veel onderwerpen! Om samen de 
wijk de Ruwaard gezonder en vitaler te maken zijn 
er al veel ideeën opgeborreld, de komende tijd 
worden deze verder uitgewerkt, zoveel mogelijk met 
wijkbewoners. Dat maakt de kansen op succes zo 
groot mogelijk. Op 22 maart jl. kwam een groot aantal 
mensen bijeen om hierover te praten. Uiteindelijk 
werden in deze bijeenkomst zes thema’s benoemd; 
Leefstijl, Vinden en verbinden in de wijk, Eenzaamheid, 
Armoede, Laaggeletterdheid, Mantelzorg. Elk van deze 
onderwerpen valt uiteen in een aantal concrete acties 
en/of activiteiten. In deze Rucreant treft u o.a. artikelen 
aan over buurtpreventie (WhatsApp-groepen) en het 
project Sociaal Vitaal. Maar ook over de wandelroute 
“Hartje Ruwaard” en terugblik thema brandveiligheid. 
Sluit aan en doe en denk mee.

Ons Huis van de Wijk
Ons Huis van de Wijk zoemt van de activiteiten, 
zie voor de actuele stand de website.  
Het huis is immers volop in ontwikkeling!

Het is open op maandag de hele dag, 
dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdag 

de hele dag en vrijdagochtend. U bent dan van harte 
welkom voor een kopje koffie/thee en een praatje.

Maar: er is nog veel meer te doen! Je kunt natuurlijk 
altijd binnenlopen van maandag tot en met vrijdag. Er 
is altijd iemand van het kernteam (John, Zahide, Jouri, 
Trudy, Herman, Diny of Anton) aanwezig die je kan ver-
tellen hoe het zit. Heb je vragen over één of meerdere 
activiteiten, dan kun je ook een mail sturen.

  onshuisvandewijk@gmail.com
 onshuisvandewijk.nl

 

HET KOFFIE UURTJE   

Elke maand, onder het genot van een kopje koffie of thee en wat 
lekkers, praten we met elkaar (ervaringsdeskundigen en lotgeno-
ten) over thema’s die jou aangaan. 

Deze maand is het thema “Armoede”. 

Heb je aan het eind van je inkomen nog een stukje maand over? 

En wat doet het dan met je en hoe ga je ermee om? 

Wil je erover  praten en je ervaringen delen met ons dan ben je van  

harte welkom om er samen met ons erover te praten 

Waar:    ons huis van de wijk (Coornhertstraat 3 in Oss) 

Wanneer:   2 mei 2018 

Hoe laat:   19.00 uur – 20.30 uur  

Voor meer informatie kunt u bellen met 06-10449645 bgg:06-47138175 
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Ons fietsclubje
We hebben het plan opgepakt om een keer in de 
maand samen te gaan fietsen. Elke 2e woensdag van 
de maand precies om 13.00 uur vertrekken we.  
Als je wilt kun je vooraf bij Ons Huis van de Wijk  
lunchen (wel zelf je boterham mee nemen).

Bent u die vrijwilliger  
voor “Sociaal Vitaal“ 

Sociaal Vitaal is een programma dat het  
gezond ouder worden wil bevorderen. 

Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende 
werkzaamheden: Werving van deelnemers, 

behulpzaam bij het invullen van vragenlijsten,  
eventueel behulpzaam bij het afnemen van fittesten.

Wij vragen: 
• MBO niveau
• Affiniteit met de doelgroep 65+
• Interviewervaring of bereidheid om dit te leren
• Ervaring met het afnemen van vragenlijsten  

of dit willen leren
• Mensen kunnen stimuleren
• Inlevingsvermogen
• Zelfstandig kunnen werken
• Een VOG-verklaring kan gevraagd worden

U krijgt een verplichte training van een halve dag, zodat 
u met vertrouwen van start kunt gaan. U bent verzekerd 
tegen ongevallen en aansprakelijkheid bij het uitvoeren 
van het werk. Er wordt gerekend op uw inzet tussen  
1 september en 1 november 2018. 
 
Reageren vóór 1 juni 2018 bij:

  0412-66 80 00 (Sonja Haven)
  sonja.haven@brabantzorg.eu 

Opening wandelroute 
Hartje Ruwaard
Op woensdag 9 mei om 13:00 uur wordt de wan-
delroute Hartje Ruwaard geopend. Dit is een inter-
actieve wandelroute voor jong en oud door het 
hart van de wijk Ruwaard. Deze is tot stand geko-
men in samenwerking met het Sport Expertise 
Centrum, GGD, Brabant Zorg, de Proeftuin en 
de inzet van vele enthousiaste wijkbewoners. 
Leerlingen van Het Hooghuis wandelen ook mee.

Wat beweegt mensen in de Ruwaard was de vraag 
die bovenstaande organisaties hebben gesteld 

aan bewoners van de wijk. Naar aanleiding van deze 
gesprekken is het is het idee voor een wandelroute door 
de wijk ontstaan. Het doel van de wandelroute is belang-
rijke punten in de wijk Ruwaard met elkaar verbinden om 
ontmoeten en bewegen te stimuleren. De wandelroute 
moet meer zijn dan ‘gewoon’ een wandelroute.  
 
Door middel van QR codes zal de wandelroute zo inter-
actief mogelijk gemaakt worden. Naast bewegwijzering 
in de vorm van bordjes met pijltjes in de vorm van een 
hartje zullen er diverse QRcodes te scannen zijn waar je 
doorgelinkt wordt naar onder anderen: beweegkaarten 
voor jongeren, volwassenen en ouderen, informatie over 
diverse activiteiten en belangrijke punten in de wijk zoals 
de kinderboerderij Elzenhoek, Ons Huis van de wijk,  
d’n Iemhof, Sterrebos ‘de ontmoeting’ en meer.  
Daarnaast zal er informatie gegeven worden over de 
aangrenzende wandelroutes zodat wandelroute ‘Hartje 
Ruwaard’ gebruikt kan worden door wandelaars als ver-
bindende route naar andere wandelroutes. Tenslotte 
worden ook historische punten in de wijk Ruwaard bena-
drukt door middel van foto’s en gedichten, waarmee de 
wandelroute een mooie inkijk geeft in het ontstaan en 
de groei van de wijk Ruwaard. Wij nodigen alle wijkbe-
woners van harte uit voor de feestelijke opening en het 
wandelen van de route! Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Suze de Jong.

  suze@sport-expertise-centrum.nl
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Wil je veilig en prettig wonen in je buurt? Wil 
je helpen om overlast of verdachte situaties te 
verminderen? Vind je het interessant om van de 
politie te horen wat er speelt? Vind je het leuk 
om bewoners uit je buurt te leren kennen? 

Dan is het een goed idee om mee te doen aan 
een Buurtpreventiegroep of WhatsApp groep 

in je buurt! Binnenkort krijgen alle bewoners van de 
Ruwaard hierover een brief in de bus. Deelnemers 
aan Buurtpreventie maken regelmatig samen een 
ronde in de buurt. Je bent goed herkenbaar door 
een zichtbaarheidsjas. Sandra de Veer, wijkagente: 
“De herkenbaarheid van de Buurtpreventie op straat 
ontmoedigt inbrekers en vandalisme. In Tilburg werkte ik 
in de wijk de Reeshof. Hier is het aantal inbraken gedaald 
van 256 naar 34 per jaar. Ik gun het de Ruwaard dat dit 
hier ook gaat lukken! “. Deelnemers krijgen naast kleding, 
ook een ID en een basistraining voor buurtpreventie. Zo 
ga je goed voorbereid van start. Je bepaalt zelf wanneer 
en hoe vaak je meedoet. Je bent de ogen en oren voor 
politie, gemeente, Brabant Wonen, ONS welzijn en 
wijkorganisaties. Sandra de Veer: “Buurtpreventieteams 
kunnen van alles tegenkomen waar wij dan op in kunnen 
spelen. Verdachte situaties, overlast door jongeren, 
een loszittende stoeptegel, een verwaarloosd tuintje, 
een woning waar de gordijnen al lang dicht zitten. 
Omgekeerd vertellen wij aan de vrijwilligers wat er speelt, 
en vragen ze daarop te letten.“ Lijkt je dit wat? Kom dan 
naar een van de informatieavonden over Buurtpreventie 
en WhatsApp groepen op dinsdag 15 mei (Dichtersbuurt 
en Vondellaan-Zuid), 22 mei (Staatsliedenbuurt, 
van Hogendorplaan-West en Het Woud) of 29 mei 
(Wagenaarstraat en omgeving, Beethovengaarde en 
Lisztgaarde, Witte Hoef, De Elzen en Euterpelaan-Noord) 
om 19.30 uur in d’n Iemhof. Of neem contact op met 
wijkagenten Niels de Lange en Sandra de Veer. 

   0900-8844 (Wijkagenten)
  niels.de.lange@politie.nl
  sandra.de.veer@politie.nl

Ondersteuning  
t.b.v. buitenspeeldag

De jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag is ont-
staan om op een speelse manier aandacht te 
vragen voor een kindvriendelijke inrichting van 
buurten en straten. 

De dag doet een beroep op buurtbewoners en 
voorbijgangers om hun verkeersgedrag onder de 

loep te nemen. Elk jaar worden de aanvragen gebundeld 
door medewerkers van ONS welzijn en ingediend bij 
de gemeente Oss. Om deze middag te organiseren 
ontvangt u een bijdrage van € 57,50 van de gemeente 
Oss en Ons welzijn. Ook wijkstichting Rucrea geeft een 
financiële bijdrage. Zo heeft een comité buitenspeeldag 
een budget van ongeveer €100,-. Als organisatie willen 
we u attenderen op de volgende mogelijkheid. Wanneer 
het u niet lukt om met het beschikbare budget de 
buitenspeeldag te organiseren, kan ONS welzijn u  
hierin ondersteunen. 

Voor meer informatie en contact: 
  bart.hoes@ons-welzijn.nl 
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Dit is een speciale oproep 
vanwege het probleem 
hondepoep
Onze reporter in de wijk maakte hierover het 
volgende verslag; “Lopend op de trottoirs 
door de wijk word ik ongewild en voortdurend 
geconfronteerd met dit probleem. Hoe dat 
komt? Simpel, ik let even niet op en trap weer 
eens in een verse hondendrol.

Raar eigenlijk, want ik heb mij de laatste tijd 
aangewend om steeds omlaag te kijken naar het 

trottoir om zo de drollen te ontwijken. Daar baal ik van 
want ik kijk liever om mij heen.  Eergister nog, ik loop 
langs een plek met nieuwbouw aan de Verdistraat, 
kijk belangstellend naar de vorderingen en opeens 
-pretsch- en ja hoor, bruine derrie onder mijn schoen 
en het was geen klei. Naar huis, schoen schoonmaken 
met een borstel en water, u kent dat wel,  ook de ribbels 
van de profielzool. Maar soms merk je het niet eens, 
vooral als het donker of somber weer is zie je de drollen 
vaak niet. Dan is het behalve je schoen ook de deurmat 
schoonmaken en als je pech hebt ook nog het vloerkleed 
in de woonkamer. Moet ik omschrijven hoe smerig dat is 
? Ik sprak kortgeleden een paar hondenbezitters hierover 
en wat blijkt? ZE STAAN HIER HELEMAAL NIET BIJ STIL. En 
daarom dacht ik; het lijkt me heel goed om dit weer eens 
onder de aandacht te brengen. Begrijp me goed, ik heb 
helemaal geen hekel aan honden, ik krijg wel een hekel 
aan het baasje van de hond, die nonchalant om zich 
heen kijkt als het hondje door de achterpoten zakt, iets 
laat vallen en dan weer doorloopt. Dus hondenbezitters, 
ik nodig u vriendelijk uit weer terug naar NORMAAL en 
de norm is: hond aan de lijn, plastic zakje mee en ook 
gebruiken, de drollen niet laten liggen voor ’n ander 
maar opruimen. Alle wandelaars -groot en klein-  
zijn u dankbaar.

Dagactiviteiten “De Eik”  
in serviceflat Sterrebos 
bestaat dit jaar 15 jaar!
In januari 2003 is er gestart met dagactivitei-
ten/ dagopvang in de Sterrebos. Sonja Haven 
en Lies van de Wijst stonden aan de wieg hier-
van en er werd gestart met vier cliënten. Al snel 
kwamen er cliënten bij en vond er een verhui-
zing plaats van de Spil naar een appartement 
op de 4e verdieping. 

Na twee jaar werd het tegenoverliggende apparte-
ment er ook bij betrokken en konden er per dag 

20 cliënten ontvangen worden om hun een gevari-
eerd programma aan te bieden. Cliënten komen naar 
deze voorziening voor een fijne invulling van hun 
dagelijks leven. Het bieden van structuur en ont-
lasten van de mantelzorger zijn belangrijk. Op deze 
manier kun je langer zelfstandig blijven wonen en 
wie wil dat nou niet… De slogan die wordt gehan-
teerd door de medewerkers en vrijwilligers is: “Uw 
mogelijkheden ons uitgangspunt”. Om ons 15 jarig 
bestaan te vieren, organiseren we een feestweek voor 
onze cliënten van 4 t/m 8 juni 2018. De feestelijkhe-
den bestaan o.a. uit een bingo, een prachtig muzikaal 
optreden van Marie-Christien, een feestelijk diner, 
een gezamenlijk uitstapje naar de Biesbosch en een 
optreden van Dia Krol.
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Ouders  
 met dementie

Maandag 14 mei geven volwassen kinderen infor-
matie over de moeilijkheden, die ontstaan als vader 
en/of moeder dementeert.  Hoe is het om dan 
mantelzorger te zijn? Hoe verandert de relatie met 
vader en/of moeder? Hoe combineer je de zorg 
met je eigen gezin en je eigen leven? Waar heb je 
behoefte aan en met wie kun je de zorg en je pro-
blemen delen? Iedereen is van harte welkom. 
 
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

Programma Alzheimer Café

MEI

14

Bingo voor Actie Kidz-Taz
Wij organiseren weer een Bingo waarbij hele 
leuke prijzen te winnen zijn. De opbrengst is 
voor de Stichting Actie Kidz-Taz, een stichting 
voor kinderen die opgroeien in gezinnen met 
weinig financiële middelen.

Deze kinderen hebben het vaak moeilijk en daarom 
organiseren wij jaarlijks diverse activiteiten om hun 

wereld een stukje mooier te maken. Om deze activiteiten 
te bekostigen zijn wij afhankelijk van sponsors, giften en 
donaties. Die proberen wij op verschillende manieren 
te werven, waaronder het organiseren van Bingo’s. Eén 
Bingokaart kost € 10,00, daarbij ontvangt u vier gratis 
loten voor de loterij in de pauze. Een bingoboekje 
bestaat uit 10 rondes met een 1e, 2e en 3e prijs. Loten 
voor de loterij bijkopen, is mogelijk. Het zou geweldig 
zijn als u meedoet! 

  Woensdag 2 mei 2018 om 20.00 uur
  De Hille, Looveltlaan 25, Oss 
   06 - 3052 6286 (Annie van Bakel)

Praktijk De Ruwaard staat 
voor verbinding met de wijk 
Praktijk De Ruwaard staat midden in onze wijk. 
Wilma van Lanen (praktijkeigenaar): “Onze 
kracht is dat we een laagdrempelige fysiothera-
piepraktijk in de wijk zijn met persoonlijke sfeer 
en aandacht. We kennen bijna iedereen; hier 
komen cliënten van jong tot oud. We zijn een 
vertrouwd adres met goede kwaliteit van zorg 
en uitstekende service.”  

Jaarlijks sponsort Praktijk de Ruwaard een project 
zoals het Midzomerfestijn, de Kako, de Hulst, de 

Kinderboerderij en de fietstocht van Rucrea. Wilma: 
“De binding met de wijk en zijn bewoners vinden we 
heel belangrijk.” ‘Fysiotherapie en manuele therapie’ 
staat sinds kort in grote letters op het pand aan de 
Schaepmanlaan 61 waar de praktijk is gevestigd.  
Door een groot bord in de nieuw aangelegde tuin is de 
Praktijk niet meer te missen. Het aantal fysiotherapeuten 
is flink gegroeid van 3 naar 5. Praktijk De Ruwaard heeft 
ook nog een praktijkruimte bij Van Buel Sports aan de 
Obrechtstraat 11. Sporters van Van Buel Sports maar 
ook andere cliënten kunnen hier terecht. Monique van 
der Velden (praktijkeigenaar): “Op deze manier kunnen 
we groeien zonder dat we hoeven te verhuizen naar 
een groot, steriel pand. Dat past niet zo bij ons. Nu we 
letterlijk zo zichtbaar zijn in de wijk hopen we nog meer 
bewoners te mogen begroeten in onze praktijk.  
Wij zijn er klaar voor!”
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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

Campagne voor 
mantelzorgers
De mantelzorg campagne ‘Zorg jij 
voor iemand?’ is een gezamenlijke 
campagne van gemeente en ONS 
welzijn. Het doel is mantelzorgers 
de waardering te geven die ze ver-
dienen en hen te informeren waar 
zij hulp en ondersteuning kunnen 
krijgen. Daarvoor is de 3-minu-
ten-check gemaakt die op de web-
site van ONS welzijn staat. Met de 3 
minuten-check kunt u zien of u als 
mantelzorger niet te veel hooi op 
uw vork neemt. Er zijn tal van moge-
lijkheden die helpen uw zorgtaak te 
verlichten. Stel goede ondersteuning 
voor uzelf niet uit! Voor meer infor-
matie en 3-minuten check: 

 www.ons-welzijn.nl/mantelzorg

Het digitaal burgerpanel
De gemeente Oss zoekt inwoners die 
graag hun mening willen geven over 
tal van zaken die in de gemeente 
spelen zoals de parkeertarieven, 

afvalinzameling, prioriteiten voor het 
nieuwe college etc. Als lid van het 
burgerpanel krijgt u 4 tot 6 keer per 
jaar een e-mail met daarin een korte 
vragenlijst. Door deze vragenlijsten 
in te vullen, kunt u invloed hebben 
op het beleid van de gemeente. Op 
dit moment zijn ruim 800 mensen 
lid van het burgerpanel, dat nog 
jongeren, inwoners met een migra-
tieachtergrond en mensen met een 
mbo-diploma of lager opgeleiden 
zoekt. Aanmelden: via 

 www.oss.nl/burgerpanel.

Operatie Steenbreek
Het doel hiervan is het tegengaan 
van de verstening in de tuin, dat 
wil zeggen minder verharding en 
meer groen. Het aantal hevige hoos-
buien neemt toe. Hierdoor hebben 
steden en dorpen steeds vaker te 
maken met wateroverlast. Door de 
vele verhardingen komen riolen 
onder druk te staan en lopen straten 
over. Meer groen in de tuin levert 

voor gemeenten en bewoners een 
win-winsituatie op: minder water-
overlast en beter voor planten, die-
ren en het klimaat. Iedereen kan in 
eigen tuin aan de slag om tegels te 
verwijderen en planten erin te zet-
ten. Alle beetjes helpen!

Geef uw mantelzorger een 
cadeau!
Ontvangt u mantelzorg en wilt u 
uw dank hiervoor tonen? Dan kunt 
u een mantelzorgcompliment aan-
vragen bij de gemeente. Dit is een 
VVV-cadeaubon van € 50,- die u zelf 
aan uw mantelzorger geeft. U kunt 
dit tot en met 31 december 2018 
aanvragen.

 www.oss.nl/mantelzorg
   14 0412 (Gemeente Oss)

Oproep Maatjes gezocht

Ik ben een vrolijke, gezellige 
spontane man (1967), houd van 
terrasje, buiten zijn, fietsen en wan-
delen, samen voetbal gaan kijken 
en uitstapjes. Vanwege mijn ver-
standelijke beperking en autisme is 
mijn wereldje wat kleiner en vind ik 
het fijn als iemand tijd en aandacht 
voor mij heeft, iemand die duidelijk 
en rustig is en rekening houdt met 
mijn tempo. Ik werk en ben op vrij-
dagmiddag vrij, een avond of in het 

weekend vind ik ook gezellig.  
Wie heeft er tijd voor mij?

Meisje 1,5 jaar zoekt speelhulp!  
Mijn moeder, kan niet zonder hulp 
voor mij zorgen. Wie helpt zodat ik 
leuke dingen kan gaan doen, koek-
jes bakken, in de zandbak spelen 
of naar het park. Met name voor 
de hele dinsdag (tot 17.30 uur), 
woensdagmiddag en/of zaterdag 
zoek ik iemand om mijn lieve mama 

te ondersteunen en mijn papa ook 
even de rust en ruimte te geven om 
bijv. de baby kamer af te maken of 
even te gaan sporten.

Contact Blink Vrijwilligerswerk 
   06 - 1450 0615 (Ria de Vent)

  r.devent@blinkuit.nl 
 www.blinkuit.nl
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Wij(k) de Ruwaard heeft vele gezichten en 
verhalen. Deze keer vertelt Kees van Hasselt 
zijn verhaal en we gaan op bezoek bij Broodje 
Ruwaard.

Een enorme rijkdom
Kees van Hasselt is 77 en woont met zijn vrouw bijna 
20 jaar in de Muziekbuurt. Hij is gepensioneerd  
journalist en woordvoerder.

Waar ben je mee bezig in de wijk? “Ik geef aan 
buitenlanders Nederlandse les, zodat ze zich kunnen 
redden in de winkel, bij de dokter, voor een praatje 
op straat, enzovoort. De leerlingen die trouw komen 
en zich inzetten, zie ik ze echt vooruit gaan!  
Een leerling uit Afghanistan is zelfs tolk geworden 
voor de gemeente. Het spreken van de taal helpt mijn 
leerlingen om zich thuis te voelen en een baan te 
vinden. Ik hoop dat ze daardoor ook minder heimwee 
hebben. En Ons Huis van de Wijk is hiervoor een fijne, 
ongedwongen plek.” 

Leuk om te vertellen. “Ik krijg zoveel terug; een 
enorme rijkdom aan culturen, mooie verhalen en 
inzichten. Laatst brachten mijn leerlingen lekkernijen 
mee uit hun eigen cultuur; ik had boterkoek gemaakt 
als Nederlandse bijdrage. We konden iedereen in 
Ons Huis van de Wijk trakteren.” Kees straalt als hij dit 
vertelt. 

Wonen in De Ruwaard. “Ik woon in een echte  
volksstraat met een bijzondere sfeer door allerlei 
nationaliteiten. We groeten elkaar op straat. Laatst 
had mijn vrouw een ongeluk met de scootmobiel en 
ze werd direct geholpen door voorbijgangers.  
Dat is heel fijn! We genieten in onze wijk van de  
parken. En Ons Huis van de Wijk is een unieke plek 
waar ik meteen het gevoel had “dit klopt”: net of je 
thuis bent. De huurhuizen zijn een verbeterpunt in de 
wijk. Het enkel glas en het slechte materiaalgebruik 
zijn een probleem voor ons.“

Meedoen? Bel voor gratis taalles met  
Ons Huis van de Wijk , 0412 - 488 627

Ook “Broodje Ruwaard” 
heeft de weg naar Ons Huis  
van de Wijk gevonden.

“Vangen die mandarijn!” Iedereen aan tafel schiet 
in de lach. Én .... de mandarijn wordt gevangen. Het 
is ook veel te lastig om als je met z’n twaalven aan 
tafel zit mandarijnen uit te delen. En zo is het extra 
gezellig met elkaar, daar in de huiskamer van Ons 
Huis van de Wijk aan de Coornhertstraat 3. Broodje 
Ruwaard was altijd in de Sterrebos, maar nu heeft het 
de weg gevonden naar Ons Huis van de Wijk. Elkaar 
ontmoeten, gezellig samen een boterham eten, die 
je zelf meeneemt. Kletsen bij een kopje koffie of thee, 
die door Ons Huis van de Wijk gratis wordt geleverd. 
Jan, de vrijwillige organisator en gastheer, neemt elke 
week op kosten van de wijkstichting een tas heerlijk 
fruit mee. Iedereen kan daar gratis van genieten. Bij 
het Broodje Ruwaard schuiven ook vaak Bart Hoes, 
de sociaal werker en zijn stagiaire Mariëlle van Geel 
aan. Als bewoners vragen hebben over activiteiten of 
over individuele zaken kunnen ze bij hen terecht. Een 
trouwe bezoeker zegt: “Je kunt je verhaal kwijt en dat 
geeft een goed, warm gevoel. Maar als je dingen niet 
wilt vertellen, dan doe je het niet. Ook dan geeft het 
toch het gevoel ergens bij te horen”

Meedoen? Iedereen is van harte welkom bij het 
Broodje Ruwaard in Ons Huis van de Wijk, elke  
dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur. Voor meer  
informatie kunt u terecht bij:  
 

  bart.hoes@ons-welzijn.nl  
   06-14342912

NIEUWE RUBRIEK

Dit zijn wij

1

2
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Meezingconcert 
Weet je nog wel?

25 april 2018
10.30 - 11.30u
€5.00 incl. koffie/thee
De Lievekamp Theatercafé

Volledig rolstoel toegankelijk

De dames en heren van ‘Weet je nog wel?’
nodigen u uit voor een meezingconcert 
met bekende Oud-Hollandse liedjes.

Onder het genot van een kopje koffie kunt u luisteren 
en meezingen met liedjes die iedereen kent. Met deze 
muzikale reis door de tijd doet u uzelf een gezellig 
ochtendje uit cadeau. 

Kaartverkoop
Telefonisch: 64 89 22
Online: www.lievekamp.nl

Vragen?
U kunt terecht bij:
Lobke van der Sanden
via 66 76 90 of
LS@lievekamp.nl
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Op maat gemaakte slippers en sandalen

www.3d-vcn.nl

Tegenwoordig zijn er steeds meer 
confectieschoenen die rekening 
houden met het dragen van zolen. 
Bij 3D-VCN is er ook de mogelijk-
heid om de zooltherapie te verwer-
ken in custom-made slippers en 
sandalen. Mogelijkheden hiervan 
zijn te zien op:  www.� tsyourfeet.nl

De podotherapeuten merken hierbij 
wel op dat slippers of sandalen nooit de 
vervanging mogen zijn voor een goede 

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. 

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 schoen-
fabriek professioneel  vervaardigd.

Team 3D-VCN 
‘laat de lente maar komen’

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.

Schrijverskwartier  
krijgt steeds meer kleur

Afgelopen zaterdag hebben we voor de 2de 
keer deze maand geschilderd in de buurt. We 
zijn er op 10 maart tijdens NL doet mee gestart, 
dit was een vervolg op het vrolijke schutting- 
project van afgelopen zomer.

De bomen die toen helaas vernield zijn zullen 
halverwege april weer terug geplaatst worden in 

de DA Costastraat, maar dan wel “hufterproof”. Ook zijn 
we bezig om de rest van de buurt een kleurtje te geven 
zodat het letterlijk een kleurrijke buurt wordt. Aangezien 
het nog lang niet klaar is hebben we besloten om op 
zaterdag 12 mei tussen 10.00 uur en 15.00 uur hiermee 
verder te gaan. Alle hulp is dan natuurlijk weer van harte 
welkom. Verzamelen op het pleintje bij het speeltuintje 
in de Potgieterstraat bij de Keet.

Meer informatie 
  schrijverskwartier2015@gmail.com
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V   Vrijwilliger voor fietsles
Een wijkbewoner wil graag leren fiet-
sen. Ik ben op zoek naar iemand die 
haar dat zou willen leren. Voor meer 
informatie: bart.hoes@ons-welzijn.nl

V   Woningruil
Wijkbewoner zou graag van woning 
willen ruilen omdat zijn huidige 
woning te groot is. Aanbod: rijtjes- 
woning in de wijk Ruwaard, 3 woon-
lagen en ruime tuin. Gevraagd: senio-
renwoning of appartement op begane 
grond. Voor meer informatie: bart.
hoes@ons-welzijn.nl

V   Samen koken
Voor een mevrouw van 56 jaar uit de 
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. Zij vindt 
koken leuk en wil het beter leren. Ben 
jij die vrijwilliger die haar hierbij helpt? 
Neem dan contact op met Marina 
marina.driessen@ons-welzijn.nl 

V   Klusavond Ruwaard 
Midzomerfestijn 
Op maandagavond 7 mei is er 
een klusavond t.b.v. het Ruwaard 
Midzomerfestijn. Vanaf 19.30 worden 

er kleine klussen gedaan. Denk aan het 
voorbereiden van de knutselactivitei-
ten. Kom langs als je het leuk vindt om 
hier een bijdrage te wilt leveren.  
De klusavond is in Ons Huis van de 
Wijk, Coornhertstraat 3.

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   Trouwring
Ik ben op zaterdag 27 januari mijn 
trouwring verloren. Ik ben toen van de 
Rooseveldstraat naar het centrum van 
Oss gelopen en terug. Daarna naar de 
Lidl in de oude Molenstraat. Het is een 
standaard gouden trouwring. In de 
binnenkant van de ring staat: 1-1-71  
Ria 22-1-71 gegraveerd. Johan de 
Ruijter, Verdistraat 398, 5343VP Oss

A    Vragen staat vrij!
Welke woensdagochtend kunt u in Ons 
Huis van de Wijk Ruwaard tussen 09.00 
uur en 11.00 uur terecht voor vragen 
aan ONS welzijn, SEC (Sport Expertise 
Centrum) en Interzorg (wijkverpleeg-
kundige). Adres: Coornhertstraat 3 te 
Oss. Medewerkers van deze drie orga-
nisaties willen u verder helpen met vra-
gen over bijvoorbeeld: informatie over 
activiteiten, zorg en welzijn, sport- en 

beweging in de wijk Ruwaard. Voor 
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, Coornhertstraat 3 
tussen 15.00 en 16.00 uur 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    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 
tot 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 tot 15 
uur. U leert bij ons spreken en luiste-
ren, 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
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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

APR

18
MEI

9
5-jarig bestaan De 
Buzzz, Park Verdistraat

Opening wandelroute 
“Hartje ruwaard”

APR

22
MEI

14
Open dag  
St. Sebastiaangilde

Alzheimercafé,  
de Meteoor

APR

24
MEI

14
Sportevenement voor 
jongeren, ’t Honk

Openbare vergadering 
wijkraad Ruwaard

APR

25
MEI

15
Meezingconcert, 
Lievekamp

Informatieavonden 
buurtpreventie 
(15, 22 en 29 mei)

MEI

2
Bingo t.b.v. Aktie Kidz 
Taz, de Hille

MEI

2

MEI

19
Koffie uurtje OHVDW, 
thema armoede

Liederentafel d’n 
Iemhof

MEI

6

MEI

27
Rommelmarkt 
Staringstraat

Fietstocht Rucrea 
de Deel

Buurtsport 

Maandag 14.30-15.30 uur 
Schoolplein de Blinkerd 
Maandag 15.00-16.00 uur 
Schoolplein Sterrebos
Dinsdag 14.45-15.45 uur 
Schoolplein Elzeneind 
Donderdag 14.15-15.15 uur 
Schoolplein Poolster

Rouwcafé
1e en 3e woensdagochtend  
in kinderboerderij Elzenhoek 

Broodje Ruwaard
Dinsdag van 12.00 uur tot 
13.30 uur) in serviceflat 
Sterrebos. Broodje Ruwaard 
heeft als doel om mensen die 
om contact verlegen zitten, bij 
elkaar te brengen tijdens de 
lunch. Koffie en fruit worden 
aangeboden, de te nuttigen 
lunch dient u zelf mee te 
nemen. Heeft u vragen over 
Broodje Ruwaard dan kunt u 
contact opnemen met:  
bart.hoes@ons-welzijn.nl

AGENDA MAART 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


