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“Bij elkaar komen is een begin, met elkaar praten
is vooruitgang, samenwerken is succes”
Dit is alweer de laatste Rucreant van het seizoen 2017-2018.
De vakanties staan voor de deur. Maar eerst kunt u op 23 en
24 juni genieten van het Midzomerfestijn, dat enthousiaste
vrijwilligers voor de elfde keer samen hebben gerealiseerd.
Ook dit jaar zijn zij erin geslaagd een spectaculair
programma samen te stellen, waarover u in deze Rucreant
alles kunt lezen. Wij hopen op mooi weer, zodat heel veel
bewoners van de Ruwaard het Midzomerfestijn zullen
bezoeken. Het festijn geeft ook de mogelijkheid met
mensen in gesprek te komen die je voorheen niet kende.
Mensen met hun eigen verhaal, met hun eigen beleving
van en ideeën over de wijk. De uitwisseling van verhalen
en belevingen geeft openingen voor goede gesprekken
en kan tot nieuwe inzichten en initiatieven leiden. De
Wereldvrouwen Oss zijn daar een voorbeeld van. Vrouwen
uit verschillende culturen vertellen elkaar hun verhalen, zij
luisteren naar elkaar en begrijpen elkaar daardoor beter.
Door open te staan voor elkaar kunnen we tegenstellingen
doorbreken en tot vruchtbare samenwerking komen.
Ook het Elzeneindhuis is een voorbeeld van een resultaat
dat na veel praten en luisteren naar elkaar tot stand is
gekomen. Bewoners van de Ruwaard breng je verhalen en
ideeën naar buiten: in je buurt, in de Wijkraad, in Rucrea,
in de Rucreant. Door al die informatie te bundelen en in
initiatieven om te zetten zullen we samen in staat zijn het
leven in onze wijk nog aangenamer te maken. Wij wensen u
allen een goede vakantie.
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Wijkraad Ruwaard
geïnstalleerd
We gaan vol goede moed aan de slag om ons in
te zetten voor de leefbaarheid in de Ruwaard.
Voor jong en oud en alles daartussen. Voor
veiligheid van de buurten maar vooral ook door
samen met partners als Rucrea te gaan voor
saamhorigheid en activiteit in onze wij(k) de
Ruwaard.
Van links naar rechts op de foto:
Peggy Mulderij (wijkcoördinator), Nico Scholte, Erik
Kuyvenhoven, Mariska van Hoorn, Gertruud Verbruggen,
Els Mulder, José van Hooft, Elly Slegtenhorst,
Wobine Buijs (Burgemeester)

sandra.de.veer@politie.nl

Social media
Danique Jordaan
socialmedia.rucrea@gmail.com

@WA_Ruwaard
wijkagent_niels_ruwaard

Wordt vriend(in) van het
Ruwaard Midzomerfestijn
Meer informatie bij de stand of bij de kassa

VOLGENDE KOPIJ INLEVERDATUM
VRIJDAG 31 AUG 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

De wijk de Ruwaard is net
de wereld in het klein. Van
jong tot oud, van arm tot
rijk in een diversiteit aan
culturen van ongeveer
100 nationaliteiten wonen
bijna 14.000 inwoners met
elkaar.
Om onze wijk leefbaarder te maken en
te houden is in 2008, met succes, voor
het eerst het Ruwaard Midzomerfestijn
georganiseerd. Hieruit is een jaarlijks
evenement ontstaan waarbij het
ontmoeten centraal staat. Dit ontmoeten heeft de afgelopen jaren zijn nut
bewezen. hieruit zijn tal van samenwerkingen ontstaan.

Maar we zijn er nog niet!

Het Ruwaard midzomerfestijn is nu
en in de toekomst hard nodig. Dit kan
alleen maar met uw financiële hulp.

Wordt vriend(in) van het
Ruwaard Midzomerfestijn!
Dit kan al vanaf €15,00 per jaar!

Een machtigingsformulier kunt u
aanvragen bij midzomerfestijn.oss@
gmail.com
U kunt ons ook eenmalig ondersteunen door overmaking van uw gift op
bankrekeningnummer NL87RABO
0138 3785 92 o.v.v. Uw naam en vriend
van het Ruwaard midzomerfestijn.

rucreant
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Informatieavonden
Buurtpreventie goed
bezocht
Hoop op minder inbraken

Z

o’n 120 wijkbewoners bezochten de informatieavonden over Buurtpreventie en Whatsappgroepen.
Inmiddels hebben zich 60 bewoners als deelnemer opgegeven. Wijkagenten Niels de Lange en Sandra de Veer
zijn er blij mee. In wijk de Reeshof (Tilburg) is door de
buurtpreventieaanpak het aantal inbraken flink gedaald.
Dat is ook het streven voor de Ruwaard, de wijk met de
meeste inbraken in Oss. Opgeven kan nog steeds via
Buurtpreventie.ruwaard@gmail.com

Bewoners en professionals
verbeteren samen leefbaarheid
en veiligheid in de wijk
Preventieteams en WhatsAppgroepen hebben korte
lijntjes met politie, Brabant Wonen, Ons Welzijn, gemeente
en wijkorganisaties. Veiligheid en leefbaarheid verbeter
je samen. Dat loopt nu nog niet altijd goed volgens
enkele bewoners. Volgens de wijkagenten brengt de
nieuwe preventieaanpak hierin verbetering. Je kunt ook
meedoen als je niet zit te wachten op veel berichtjes in je
telefoon. Gertruud Verbruggen, beheerder van één van
de WhatsAppgroepen in de Ruwaard: “Berichtjes moeten
echt gaan over veiligheid en leefbaarheid. Als beheerder
grijp ik in bij berichten die er niet in thuishoren. Je kunt
ook in een WhatsAppgroep meedraaien door een directe
lijn met de beheerder. Dan zie je niet alle meldingen maar
kan je wel jouw berichten doorgeven. “

Politie paraat voor lastige
en gevaarlijke situaties
Mariska van Hoorn van wijkraad Ruwaard over
buurtpreventieteam Dichtersbuurt: “Het surveilleren
op straat is gezellig, je gaat net zo vaak als je samen
afspreekt. Je bent lekker buiten. De reacties van de
mensen zijn heel positief, bijvoorbeeld als je aanbelt
vanwege een auto of poort die open staat. Ook mijn
eigen huis is veiliger geworden, dat gaat vanzelf. “
Niels de Lange, wijkagent: “ Wij zijn er natuurlijk voor de
lastige of gevaarlijke situaties. Die kan je gewoon melden.
Via 112, en via de wijkcoördinator die een hotlijn heeft
naar de wijkpolitie.”

Meer informatie en proefdraaien
Op 5 juli om 18.30 kan je een keer op proef meedraaien
met een Buurtpreventieronde. Zo kan je zelf ervaren hoe
dat gaat en of het wat voor je is.
Voor aanmelden en informatie:
Buurtpreventie.ruwaard@gmail.com
Buurtpreventie.ruwaard@politie.nl
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Ruwaard op één A4
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Vestigers: 533
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Vertrekkers: 444
Groei: 26

15,5

14,8

Recreatie

Ruwaard
Oppervlakte
5,8 km

Landbouw

Bebouwd

Arbeidsongeschikt 9,5%
Onder bevolkingsgroei wordt verstaan: vestigers vanuit
andere gemeente, vertrekkers naar andere gemeente,
geboortes, sterftes en verhuizingen binnen gemeente Oss.

Werkloos 4,2%
Algemene bijstand Uitkeringsgerechtigden
t.o.v. Beroepsbevolking in 2015
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Rabobank Clubkas
Campagne 2018
van start!

Algemene
Seniorenvereniging
Oss

Rabobank Oss Bernheze draagt de samenleving een warm hart toe en ondersteunt veel
verenigingen en stichtingen in de regio met
de Rabobank Clubkas Campagne.

De gemeente Oss telt momenteel 30.000 inwoners van 55 jaar en ouder. De ASVO is eind 2016
opgericht om de belangen van deze ouderen te
behartigen.

D

D

e basisgedachte van de campagne is dat leden
van de bank inspraak hebben op de verdeling
van een gedeelte van de winst van de bank. Deze
winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.
Alle verenigingen en stichtingen die voldoen aan de
voorwaarden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de
campagne. In 2017 was de Rabobank Clubkas Campagne
een groot succes. 603 verenigingen en stichtingen
uit de regio namen deel. Verenigingen en stichtingen
kunnen zich nu al inschrijven. Inschrijven kan tot en
met 3 september via de website. € 300.000,- voor de
Rabobank Clubkas Campagne Ook dit jaar stellen we een
bedrag van € 300.000,- beschikbaar voor de Rabobank
Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank kunnen in
september hun stem uitbrengen op de vereniging(en)
of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze
stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een
vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer
geld deze vereniging of stichting krijgt. Het is dan ook
in het belang van de vereniging of stichting om zoveel
mogelijk stemmen te werven. Meer informatie over de
Rabobank Clubkas Campagne en aanmelden om deel te
nemen kan via de website.
www.rabobank.nl/ossbernheze

Kerstmarkt & ..... ?
Het duurt nog even, maar we zijn al volop bezig met de
organisatie van de komende Kerstmarkt in december
2018 in onze wijk. Hiervoor willen we dit jaar een groepje
mensen bij elkaar brengen die ideeën voor sponsoring
kunnen bedenken en die mee kunnen helpen om deze
sponsoring verder te organiseren. Voelt u zich aangesproken, lijkt het u interessant, heeft u verdere vragen, dan
hoop ik dat u contact met mij op neemt (Sonja Haven):
0412 - 668 000
sonja.haven@brabantzorg.eu

e vereniging brengt belangen van senioren
gevraagd en ongevraagd onder de aandacht
van de gemeenteraad. Bovendien zit een lid van het
bestuur in de Adviesraad Sociaal Domein. Verder zet de
vereniging zich in om actieve deelname van ouderen
aan het maatschappelijk leven te bevorderen. Er zijn
iedere maand excursies en uitstapjes, er is hulp bij
belastingaangifte en afsluiten verzekeringen en er zijn
regelmatig lezingen over voor senioren belangrijke
onderwerpen. Er zijn culturele activiteiten zoals
schildersgroepen en een orkest. Iedere maand verschijnt
het blad ‘Bij de Tijd’.
Lidmaatschap kost € 30,00 per jaar
0142 - 637 501
georgebogaers43@gmail.com

Vrijwilligers gevraagd
De High Intensive Care (HIC) is een tijdelijk
opvang voor mensen met psychische en psychiatrische problemen. Wij zoeken vrijwilligers die
consequent zijn en zich kunnen verplaatsen in
andermans denkwereld. Mensen die wekelijks
een paar uur persoonlijke aandacht aan onze
bewoners willen geven en hen activeren door
middel van wandelen, spelletjes etc.

W

ij hebben een prettige, collegiale werksfeer waarin
u ondersteuning krijgt van beroepskrachten.
Verder volgt u een uitgebreid inwerkprogramma. U bent
verzekerd en krijgt reiskostenvergoeding.
Verdere informatie:
0412 - 847 000 (Martijn van Dongen)
06 - 2378 9978 (Theo Rovers)
vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl
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Brunch € 1,50

Op zondag 24 juni 10.30 – 12.30 uur
in de tent in het Elzenhoekpark.

Maatschappelijk
ondernemen door
onze AH-supermarkt!
Wat verstaan we hieronder ?

In gesprek hierover met dhr. John Pennings,
assistent-bedrijfsleider van Albert Heijn in de
Ruwaard. Door deze vraag barst hij los in een
enthousiaste opsomming. Het begrip is heel
breed en betreft aandacht voor de wijk waarin
de winkel ligt. Het gaat om sponsering van sociale en “goede” doelen, dit laatste is b.v. de voedselbank en groenten/fruit voor de dieren van de
kinderboerderij. Dat is voor veel wijkbewoners
niet zo zichtbaar maar gebeurt wel regelmatig.

D

e “sociale’ activiteiten betreffen o.a. sponsering van
het midzomerfestijn, de buitenspeeldag, Winterland
(in het centrum) maar ook acties zoals inzameling en
reparatie van speelgoed rond de Sint, een kerstlunch of
paaslunch in een verzorgings- of verpleeghuis. Voor dit
soort werk is er zelfs een commercieel team, drie dames
die hiervoor een opleiding hebben gevolgd en deze
acties verzorgen. De lijst is te lang om alles te noemen.
Het spreekt vanzelf dat de naam Albert Heijn hier en daar
aan de acties gekoppeld wordt en ze het fijn vinden als
dat nieuwe klanten oplevert. Wist u overigens dat er per
week ongeveer 22.000 klanten de winkel bezoeken en
dat er 190 medewerkers zijn om dit mogelijk te maken?
De organisatie van dit maatschappelijk ondernemen
ligt in handen van de bedrijfsleider en zijn assistent dhr.
John Pennings (zie actiefoto) en is een vrijheid van de
plaatselijke vestiging om dit inhoud te geven. Gezien het
enthousiasme van dit team en de verbinding met de wijk
Ruwaard zit dat hier wel goed.

U komt toch ook?
**Aanmelden niet nodig**

www.rucrea.nl/midzomerfestijn / midzomerfestijn.oss@gmail.com
facebook.com/midzomerfestijn

Gérard Peters

Op 23
en 24 juni
2018 is het
Midzomerfestijn weer in
het Elzenhoek Park!
Op zaterdag 23 juni zijn er weer
verschillende creatieve
kinderworkshops en activiteiten!
Ook komt Jelle weer goochelen voor
jullie.
Wanneer: van 13 tot 16 uur!
Waar: Elzenhoek Park
De toegang is gratis.
Op zondag 24 juni is er een gezellige
Kinderrommelmarkt van 12.30 tot 17
uur!
Het is gratis, maar we vinden het
wel fijn als je je even inschrijft:

rucreant
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Op hoeveel vakantiedagen heeft u recht?
Misverstanden over vakantierechten zorgen
jaarlijks voor veel stress. Veel mensen weten niet
welke rechten zij hebben omtrent het opnemen
van vakantiedagen. Wij zetten voor u de belangrijkste rechten over het opnemen van vakantiedagen op een rijtje.
•

•

•

•
•

Als u werkt, heeft u recht op een minimaal aantal
vakantiedagen per jaar. Uw werkgever is verplicht uw
loon door te betalen wanneer u uw vakantiedagen
opneemt. Op hoeveel vakantiedagen u precies recht
heeft, hangt af van de overeengekomen arbeidsduur
per week. U heeft minimaal recht op viermaal het
aantal arbeidsuren dat u per week werkt. Als u 40 uur
per week werkt, heeft u bijvoorbeeld recht op 160
vakantie-uren (20 dagen) per jaar.
Het is mogelijk dat u recht heeft op extra vakantiedagen, die boven op uw minimale aantal vakantiedagen komen. Deze extra vakantiedagen zijn niet
geregeld in de wet. U kunt in uw arbeidsovereenkomst en cao controleren of u hier recht op heeft. Als
in beide gevallen niets geregeld is over extra vakantiedagen, heeft u hier waarschijnlijk geen recht op.
Ten slotte is het van belang dat u uw vrije dagen op
tijd opneemt. Uw opgespaarde wettelijke vakantiedagen van 2017 komen normaal gesproken op 1 juli
2018 te vervallen.
Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na
het jaar waarin deze zijn opgespaard.
Het opnemen van vakantiedagen mag alleen in overleg met uw werkgever.
www.rechtswinkeloss.nl

Onze volgende disco is: zaterdag 16 juni

Dit keer als afsluiting
voor de zomervakantie
een verrassing
LET OP: Begin 16.00 – Eind 20.00 !!
De toegang is gratis voor kinderen uit groep 3 t/m 8
Laat papa of mama je ‘s avonds weer ophalen.
Volg ons op facebook of mail naar:
jwrdedeel@outlook.com
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Midzomerfestijn
Het Ruwaard Midzomerfestijn
is hét jaarlijkse feest van
Ruwaardbewoners, voor
Ruwaardbewoners. We organiseren het met veel plezier voor
de elfde keer op zaterdag 23 en
zondag 24 juni.

H

et Midzomerfestijn heeft als
doel 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 er iets extra’s,
Het Ruwaard Midzomerfestijn zal
namelijk tegelijk gehouden worden
met het Gildefeest van het Sint
Sebastiaan Gilde, dat in een ander
artikel in deze Rucreant wordt
beschreven. De zaterdagmiddag
zal knallend van start gaan door de
opening van het Gilde, Zorg dus dat
je er meteen om 13.00 bij bent! Want
dit wil je niet missen.
Op deze zaterdag is er natuurlijk

weer de workshopmiddag voor de
kinderen. Zij krijgen daarover in de
voorafgaande week een flyer op
school. Dit jaar zal Jelle Lamers onze
goochelaar in de dop eerst om 13.30
uur een optreden geven vanaf het
podium. Daarna zal hij zich onder de
kinderen begeven om hen versteld
te laten staan van zijn goochelkunsten. Na de kindermiddag zijn er
weer leuke prijsjes te winnen bij onze
muzikale bingo dus je hoeft nergens
voor naar huis want we hebben weer
voor elk wat wils. Daarna is er weer
het gebruikelijke Preuvenement.
Dit jaar met 16 deelnemers van 13
verschillende nationaliteiten. Op
het podium zullen we dan verrast
worden door de Hiphop groepen
Unbreakable en Scream die internationaal hoge ogen gooien. En
door de Cambodjaanse dansgroep
Musicology Apsara uit onze eigen
wijk. Na het Preuvenement zal bij
goed weer de luchtballon met vrijwilligers omhoog gaan, waarna wij
ons op gaan maken voor de foute
party. Deze zal opgeluisterd worden
door DJ Brian en verzorgd worden

met een optreden van Johnny Rivers
die ervoor zal zorgen dat de sfeer er
goed in komt. Op zondag is er weer
onze gebruikelijke wijkbrunch deze
zal dit jaar startten om 10.30 uur.
Daarna volgt de optocht van het
Gilde Sint Sebastiaan over ons terrein. Na de optocht volgt een massale opmars van alle Gilden. Dat is
een heel mooi schouwspel, zeker de
moeite van het bekijken waard!
Om 13.00 uur begint onze hobby-,
promotie- en kunstmarkt en de kinderrommelmarkt die zal duren tot
17.00 uur. In de middag is er ook de
kringdag van het Sint Sebastiaan
Gilde. Er worden dan diverse wedstrijden gehouden zoals, Trommen,
Vendelen, Jeu de boules en schieten.
Tijdens het Midzomerfestijn is het
ook mogelijk om vriend te worden
van het Midzomerfestijn om er zo
samen voor te zorgen dat dit mooie
evenement nog jaren door kan gaan.
Bezoek onze stand en meld je aan!
Kortom een groot feest voor iedereen voel je welkom en kom een
kijkje nemen tijdens het Ruwaard
Midzomerfestijn 2018.

rucreant
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Regionaal
gildefeest tijdens
Midzomerfestijn
Op zondag 24 juni organiseert het Osse Sint Sebastiaan
Gilde in samenwerking met
de Werkgroep Ruwaard
Midzomerfestijn een regionaal
gildefeest van 12 schuttersgilden uit de regio Oss.

G

ilden uit Nistelrode,
Vorstenbosch, Uden, Erp,
Veghel, Dinther, Heeswijk, Berlicum,
Rosmalen, Nuland en Geffen
komen naar wijkpark Elzenhoek in
de Ruwaard voor hun javarlijkse
Kringdag Hoge Schuts. Na een
gezamenlijke gildeviering in de
Heilig Hartkerk aan de Kromstraat
houden de gildezusters en -broeders
van 12.30 – 13.30 uur een historische
optocht door de Dichtersbuurt. Zij
trekken vervolgens naar het KAKOveld in het wijkpark dat voor die
gelegenheid omgetoverd

wordt tot Toernooiveld. Daar
defileren de gilden langs
de publieke tribune, waarna
zij zich aan één zijde van het
veld opstellen. Eerst presenteren
de standaardruiters zich met hun
prachtige paarden. Na het startsein
volgt de Massale Opmars, waarbij
tamboers, bazuinblazers, vaandrigs,
hoofdlieden en vendeliers in één
massale beweging over het terrein
optrekken naar de publieke tribune,
een machtig schouwspel. Het is alsof
een middeleeuws leger je tegemoet
komt en vooral de combinatie met de
trommuziek en al die verschillende
kleuren zorgt voor kippenvel. Na
enkele toespraken en het volkslied
wordt de gilde dag geopend met
het afschieten van het gildekanon.
De vendeliers die verspreid over het
veld staan opgesteld zorgen voor
een massale vendelgroet, waarna
de gilden weer naar de overkant
trekken. Na deze officiële opening
beginnen de wedstrijden in allerlei
disciplines. Er zijn wedstrijden in
kruisboogschieten, geweerschieten,

trommen, bazuinblazen, vendelen,
jeu de boules en standaardrijden.
Bij het geweerschieten strijdt
men onder meer om de titels van
Kringkoning en Kringkeizer. Een
heel bijzonder onderdeel is het
Ringsteken door de standaardruiters,
waarbij de ruiters moeten proberen
een ring aan hun lans te rijgen.
De dag wordt afgesloten met een
prijsuitreiking en een gezellig feest.
Bezoekers zijn van harte welkom om
van dichtbij de wedstrijden te volgen
en kennis te maken met de diverse
onderdelen. Er is van alles te zien,
te horen en te beleven. Kortom de
moeite waard voor jong en oud om
een kijkje te komen nemen. Bij de
infostand is informatie verkrijgbaar
over het programma, de gilden en
hun activiteiten.
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Summer
Sale!
SlowCare Elzeneindhuis
De 24 bewoners van SlowCare Elzeneindhuis
gaan de eerste zomer in hun nieuwe huis in.
Ze zijn erg blij met hun woonplek in de Ruwaard
en gaan er graag op uit om lege flessen op te
halen en de Rucreant rond te brengen.
Vorige week hebben een aantal buurtbewoners koffie gedronken. Zij kregen een rondleiding van Susan
Bueters. Susan is onze begeleidster van het eerste uur en
het aanspreekpunt naar buiten. De proeftuin Ruwaard
heeft onlangs met een grote buitenlandse delegatie een
rondleiding gekregen door het Elzeneindhuis. Men was
onder de indruk en enthousiast. Onderzoeken hebben
aangetoond dat een groene leefomgeving een positief
effect heeft op ons welbevinden en gezondheid. Daarom
zijn we afgelopen weken al gestart met het inrichten van
de tuin, waarvoor wij nog sponsoren zoeken. Mochten
er mensen zijn die nog wat goed tuingereedschap over
hebben dan zijn wij daar heel blij mee. U kunt het afgeven bij het boerderijtje met het pannendak. Op 24 juni
tijdens het midzomerfestijn geven wij een bescheiden
dankfeest voor investeerders, buren en bekenden. Mocht
u op 24 juni tussen 14.30-16.00 uur tijd hebben voor een
kopje koffie dan heten wij U van harte welkom in de tent
op het plein van het Elzeneindhuis....én mocht u overwegen om vrijwilligerswerk te gaan doen dan is dit een
mooie kans om te zien wie we zijn.
06 - 4225 3233 (Susan Bueters)

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

www.cadeauplus.nl 0412 224 155

Gemeentenieuws
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Erfgoedkalender Oss
Oss doet mee aan het Europees jaar
van het Cultureel Erfgoed met een
prachtige Erfgoedkalender. Hierop
staan alle erfgoedactiviteiten in 2018
zoals de fototentoonstelling van Leo
van den Berg, de lezing ‘Fabrieken
van Oss, maar dan van binnen’ het
openluchtspel ‘Julius Caesar aan de
Maas’ en de Open Monumentendag.
U kunt de kalender gratis ophalen bij
de VVV of downloaden op datisoss.nl

Meer groen in de buurt
met een geveltuin
Geveltuinen zorgen voor meer groen
in de straten. Hiermee fleurt de buurt
op. En het groen zorgt voor meer
frisse lucht en is erg belangrijk voor
allerlei insecten. Ook kan hierdoor
een deel van het regenwater rechtstreeks de grond in. Wilt u ook een
geveltuin? De gemeente Oss maakt
de geveltuin plantklaar voor u. Dat
betekent dat wij tegels uit de stoep
halen en daarvoor in de plaats grond
storten. Aanvraag en informatie:
https://goo.gl/KVxRpx

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.
Je plan kun je indienen tot uiterlijk 1
september 2018 via de website van
de gemeente Oss, waar je ook meer
informatie kunt vinden.
www.oss.nl/ossinnoveert
Voor meer informatie over al
deze gemeentelijke informatie

Versoepeling regels
mantelzorgwoning
Vorig jaar verruimde de Gemeente
Oss het beleid voor het bouwen van
een mantelzorgwoning voor mensen
met een (langzaam) progressieve
ziekte. De versoepelde regels maken
het mogelijk dat deze mensen niet
hoeven wachten tot er daadwerkelijk
behoefte is aan een mantelzorgwoning, maar deze al eerder kunnen
bouwen.
www.oss.nl/mantelzorgwoning

Minder wateroverlast bij
hoosbuien? Begin bij jezelf!
Het weer in ons land wordt meer
en meer onvoorspelbaar. Steeds
vaker hebben we te maken met
enorme hoosbuien, die veel overlast
geven. De gemeente is samen met
Waterschap Aa en Maas ‘Operatie
Steenbreek’ gestart om maatregelen te nemen, die overlast zoveel
mogelijk moeten voorkomen. Maar
u kunt ook als inwoner meehelpen.
Bijvoorbeeld door water in uw eigen
tuin af te voeren in plaats van in het
riool. Dat kan ook door water op te
vangen in een regenton. En door
tegels te verwijderen en planten erin
te zetten. Alle kleine beetjes helpen!
www.operatiesteenbreek.nl

Nieuwe raadgever Sociaal
Domein
Herman Rolfes is sinds mei 2018 in
deze functie benoemd. Onder het
Sociaal Domein vallen alle taken van
de gemeente, die te maken hebben
met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding,
inburgering, werk en inkomen.
Mensen die een beroep doen op
ondersteuning in een van deze
kunt u contact opnemen
met de gemeente Oss:

gebieden komen vaak in een doolhof aan regelgeving terecht, waarin
ze gemakkelijk kunnen verdwalen.
Zij kunnen bij de raadgever Sociaal
Domein terecht. Zij kunnen advies
en ondersteuning krijgen wanneer
zij problemen hebben op het gebied
van het Sociaal Domein.
06 - 324 516 47 of h.rolfes@oss.nl

Meer groen met
“Operatie Steenbreek”
In de komende drie jaren gaat
gemeente Oss extra geld investeren
in een groener Oss. Deze investeringen komen boven op de aandacht die
er al is voor het groen in de openbare
ruimte van de gemeente. De plannen
staan in de Routekaart Groen Blauw
Natuur. Gemeente Oss gaat samen
met inwoners en andere partijen aan
de slag. Er worden bomen gepland
en samen met het waterschap wordt
bijna 8 kilometer ecologische verbindingszone langs de Hertogswetering
aangelegd. Er is geld voor bewoners
om zelf aan de slag te gaan met vergroening van de stad en de dorpen.
En met de provincie wordt overlegd
om de stad onderdeel te laten zijn
van het Natuurnetwerk Brabant. Een
groene wijk is fijn om in te wonen.
Maar daarnaast heeft een groene wijk
ook als voordeel dat overtollig regenwater snel kan worden afgevoerd.
Minder steen betekent meer doorlaatbare ondergrond, meer groen
betekent meer mogelijkheden om
het regelwater direct in de bodem
te laten wegzakken. Goed voor het
grondwater, goed voor het milieu en
de portemonnee. Er hoeft immers
minder schoon regenwater verwerkt
te worden in de waterzuivering.
Doet u mee aan de vergroening?

digitaalloket@oss.nl
14 0412 / 0412- 629 911
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Wereldvrouwen Oss
NIEUWE RUBRIEK

Dit zijn wij
Souad Khemrich, Arabisch tolk voor nieuwkomers in Oss

Wij(k) de Ruwaard heeft vele gezichten en
verhalen. Deze keer vertelt Souad Khemrich
haar verhaal en we gaan op bezoek bij
WereldVrouwen Oss.

“Nergens anders willen wonen”
Souad Khemrich is een prachtige, krachtige vrouw van
44. Ze woont met haar man en tweeling van 7 in de
Staatsliedenbuurt. Ze is 14 jaar geleden naar Nederland
gekomen uit Marokko. Ze is in Marokko afgestudeerd
in de Engelse, Franse en Arabische taal. Nu spreekt ze
goed Nederlands. Ze heeft hier allerlei huishoudelijk
werk gedaan en in een autofabriek gewerkt; nu doet ze
vrijwilligerswerk en zorgt voor de kinderen.
Waar ben je mee bezig in de wijk?
Ik zit in de Medenzeggenschapsraad basisschool de
Blinkerd. En ik tolk voor nieuwkomers in Oss die Arabisch
spreken, zoals Syrische vluchtelingen. Ik vind het heel
belangrijk dat zij zelf Nederlands leren spreken, net
als ik. Maar dat kost tijd. Vluchtelingen komen uit een
oorlogssituatie, ze zijn alles kwijt, hebben naasten verloren.
In hun hoofd is dan geen ruimte voor het leren van een
nieuwe taal. Maar ik moedig ze steeds aan. Zodat ze niet
afhankelijk blijven van anderen voor hulp en inkomen, en
hun situatie verbetert!
Wonen in De Ruwaard
Ik laat graag zien hoe mooi en fijn ik woon, als ik bezoek
krijg van familie en vrienden die buiten Oss wonen. Ik wil
nergens anders meer wonen! Ik woon heerlijk rustig met
fijne buren. Ook in de flat waar ik eerst woonde had ik
geen problemen. Als je zelf respectvol bent, respecteren
anderen jou ook. Er is natuurlijk meer angst voor moslims
gekomen, en dat begrijp ik. Maar gelukkig is Nederland
niet racistisch geworden. De mensen zijn heel behulpzaam
en respectvol en ze groeten op straat. Arabische tolk
nodig? Neem contact met Ons Welzijn, 06- 3039 8974

Het initiatief om de WereldVrouwen Oss op te
richten ontstond in 2014. Het doel was om als
vrouwen van allerlei culturen door middel van
zingen elkaar beter te leren kennen, te accepteren, te respecteren en van elkaar te leren.

E

lke vrijdagochtend komen ze bij elkaar in “Ons Huis van
de Wijk” en zo nu en dan gaan ze ergens anders zingen.
Zo ook in het Elzeneindhuis. De kleinschalige woon- en
dagbestedingsplek van SlowCare voor ruim twintig jonge
mensen met een ernstige meervoudige beperking. Samen
met dirigent Peter Ruijs, die op de piano speelt en Tineke
Nieuwenhuijse met haar accordeon, wordt er uit volle
borst gezongen. Wie mee kan doen doet mee, zingen of
dansen; maar leuk is het zeker. De Wereldvrouwen hebben
ook een wijklied gemaakt: “ Welkom, in de Ruwaard, de
grootste wijk van Oss”. Wie weet wordt de Ruwaard daarmee de eerste wijk in Oss met een eigen wijklied.
www.wereldvrouwenoss.nl
0412 - 624 924
wereldvrouwenoss@gmail.com

Ons Huis van de Wijk
In de tuin van “Ons Huis van de Wijk” staan
tien houten “appelbakken”, waar je groente
en/of bloemen in kunt planten.

W

e zoeken wijkbewoners, die er zin in hebben om
hiermee aan de slag te gaan. Er zijn ook bakken,
waar je vanuit een rolstoel gemakkelijk bij kunt. Het is de
bedoeling dat de wijkbewoners zelf hun planten poten,
verzorgen en lekker zelf opeten of van hun bloemen
genieten. Als u zin hebt om hieraan mee te doen, neem
dan contact op met Diny van Bakel.
onshuisvandewijk@gmail.com

rucreant
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Elckerlyc bestaat 25 jaar
Op 3 juni is dit gevierd met
een kindertheaterfestival
voor alle kinderen uit Oss
en omgeving.

H

et was een fantastisch, druk
bezocht feest vol verrassingen
met (bijna echte) giraffen,

rondtrekkende ganzen, reuzen
steltlopers, een levend bankstel,
circus, theatervoorstellingen,
workshops etc. Na afloop kregen
alle kinderen een verrassing.
Ter gelegenheid van het 25 jarig
bestaan gaat de speeltuin met
1500 vierkante meter uitbreiden

aan de kant van de Heihoeksingel.
Het nieuwe ontwerp is gericht op
natuurlijke elementen. In de zomer
van 2019 verwacht Elckerlyc dat de
kinderen in de grotere speeltuin
met onder andere een beekje
kunnen spelen.
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Informatieblad voor de inwoners van | wij(k) de Ruwaard

Investeren in je lichaam met sport
Sporten, wie doet het niet of zou het
niet graag doen?! Daarbij is het dan
wel ontzettend belangrijk dat je dit
onbezorgd kunt doen dan wel blijven doen. Sporten is belangrijk om
in beweging te blijven, maar om in
beweging te blijven dien je dit wel
klachtenvrij te kunnen doen.
Nu de zomerse zon weer hoog aan
de hemel staat gaat iedereen weer
graag naar buiten om te sporten. Bij
elke sportactiviteit ben je actief en
intensief bezig, hierbij drukt het lichaam

ongeveer 4x zijn gewicht op de voeten.
Daarom is het van belang de voeten
op de juiste wijze in balans te houden
om zo klachtenvrij te kunnen blijven
sporten dan wel om klachten tijdens het
sporten op te kunnen lossen.
Bij 3D-VCN zijn we met onze speciaal
afgestudeerde sportpodotherapeuten
direct gericht op elke sportactiviteit. Zo
kunnen we met onze diverse, op sport
gerichte materialen, de voor u op maat
gemaakte ondersteuning zo goed als
mogelijk passend maken.

3D Voetcentrum Nederland – Oss (podotherapie den Doop en Konings)
Molenstraat 70 (GHC Lievekamp) | 5341 GE Oss
% 0412 - 623 625

Voor je lichaam zorgen is een goede
investering, je krijgt er iets voor terug wat
onbetaalbaar is!

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

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

rucreant
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V Tuinman/vrouw gezocht
Voor een dame van 80 jaar zoek ik
iemand die de tuin kan onderhouden. Stuk grasveld en verder wat
snoeiwerk. We denken aan 1x per
2 weken. Vergoeding in overleg.

julie.goosen@ons-welzijn.nl

Hulp met betegelen
van de tuin
Ons gezin is opzoek naar mensen die
ons kunnen helpen bij het bestraten
van onze voortuin. Door gezondheidsproblemen zijn we helaas
niet in staat om de voortuin bij te
houden. Het zou erg fijn zijn als we
hierbij worden geholpen. We wonen
in de Ruwaard. Het gaat om een tuin
van ongeveer 24 m2. Voor stenen en
zand kunnen we zelf zorgen. Ben jij
degene die ons hierbij kan helpen
dan horen wij het graag. We kunnen
samen kijken wat mogelijk is.
V

Wie zorgt ervoor dat ik samen met
mama, of alleen met mij, leuke dingen kan gaan doen. Koekjes bakken,
verven, in de zandbak of naar het
park. Met name voor hele dinsdag,
of 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 en
meer info:

Speelhulp!
Meisje 1,5 jr. zoekt speelhulp! Mijn
moeder heeft door lichamelijke
beperkingen verminderde energie
en omdat ik een broertje krijg waar
ook extra energie voor nodig is, kan
ze niet zonder hulp voor mij zorgen.

merve.tek@ons-welzijn.nl

Gezellige de tent opbouwen
t.b.v. Ruwaard Midzomerfestijn
Op donderdagmiddag 21 Juni van
13.00 uur tot 16.00 uur gaan we
de grote tent opbouwen waar in
het weekend van 23 en 24 juni het
Ruwaard Midzomerfestijn plaatsvindt. Een leuke middag waarin
meerdere vrijwilligers samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.
Handjes zijn zeer welkom. Vind je
het leuk om mee te doen laat het me
weten via
A

ria.devent@ons-welzijn.nl

Woningruil
Wijkbewoner zou graag van woning
willen ruilen omdat zijn huidige
woning te groot is. Aanbod: rijtjeswoning in de wijk Ruwaard, 3
woonlagen en ruime tuin. Gevraagd:
seniorenwoning of appartement op
begane grond. Voor meer informatie
en contact:
V

bart.hoes@ons-welzijn.nl

V

V Lotgenoten gezocht
Voor een cliënte zoek ik lotgenoten
om een praatgroep te starten met
vrouwen rondom het thema: miskraam en doodgeborene. Mijn cliënte spreekt niet goed Nederlands,
ze wil daarom ook met nadruk
Turkstalige vrouwen oproepen.

bart.hoes@ons-welzijn.nl

Vrijwilliger voor fietsles
Een wijkbewoner wil graag leren fietsen. Ik ben op zoek naar iemand die
haar dat zou willen leren. Voor meer
informatie en contact:
V

bart.hoes@ons-welzijn.nl

bart.hoes@ons-welzijn.nl

AGENDA JUNI 2018
JUNI

16
JUNI

18

Kinderdisco JWR laatste keer in “de Deel”
Openbare vergadering wijkraad Ruwaard

MEI

23/24 Ruwaard Midzomerfestival

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
Buurtsport
Maandag 14.30-15.30 uur
Schoolplein de Blinkerd
Maandag 15.00-16.00 uur
Schoolplein Sterrebos

Knuffelhoek kinderboerderij
woensdag 13.30 – 14.30 u
Kinderboerderij Elzenhoek
zondag 13.30 – 14.30 u
Kinderboerderij Elzenhoek

Broodje Ruwaard
Broodje Ruwaard is één keer
in de week (dinsdag van 12.00
Dinsdag 14.45-15.45 uur
uur tot 13.30 uur) in Ons Huis
Schoolplein Elzeneind
van de Wijk. Broodje Ruwaard
heeft als doel om mensen die
Donderdag 14.15-15.15 uur
om contact verlegen zitten,
Schoolplein Poolster
bij elkaar te brengen tijdens
de lunch. Tijdens deze lunch
Sport en spelbuzzzz
komen diverse vragen en
Woensdag 14.00 - 15.30 u
onderwerpen ter tafel. Koffie
groenstrook Verdistraat /
en fruit worden aangeboden,
Wagenaarstraat vrijdag
de te nuttigen lunch dient u
15.30 - 16.30 u Tollenstraat
zelf mee te nemen.
(alleen zomerseizoen)
Heeft u vragen over Broodje
Rouwcafé
Ruwaard dan kunt u contact
1e en 3e woensdagochtend in opnemen met:
kinderboerderij Elzenhoek
bart.hoes@ons-welzijn.nl

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
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