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“Verbinding en er zijn voor elkaar …”
Onstuimig als de herfst, dat gevoel bekruipt me
als ik terugdenk aan de afgelopen weken. Veel
emotie, maar vooral ook veel passie bij initiatiefnemers in veel mooie projecten en activiteiten.
De klap enkele weken terug kwam hard aan, en dreunde
lang na. We realiseerden ons hoe kwetsbaar we zijn. Door
elkaar de hand te reiken en vast te houden waren we in
staat geleidelijk de draad weer op te pakken. Mooi om te
zien dat we er voor elkaar waren, ieder op zij of haar eigen
manier. Dat gevoel, elkaar nodig hebben, dat moeten we
zien vast te houden. Als u deze Rucreant doorbladert,
komt u veel voorbeelden tegen van “er voor elkaar zijn”.
Gewoon, omdat we er allemaal toe doen. Ieder organiseert
dingen vanuit een eigen passie, vanuit een gevoel dat
dit bijdraagt aan een beter samen-leven. We balanceren
daarbij op de grens van eigen gevoel en algemeen belang.
Ofwel: zou mijn idee kunnen bijdragen aan meer plezier,
geluk of gezondheid in de wijk. Die uitdaging zijn veel
initiatiefnemers aangegaan. De “denkers” nemen de
“doeners” mee, zo bouwen we samen aan de wijk.
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VOLGENDE KOPIJ INLEVERDATUM
VRIJDAG 26 OKTOBER 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

Evaluatie “Fatality”
op 5 november
De reeds eerder aangekondigde evaluatie van
het festival “Fatality” zal plaatsvinden tijdens de
vergadering van de wijkraad op 5 november.
Dit agendapunt wordt opgepakt samen met de
gemeente en de organisatoren van het festival.

E

en aantal leden van de wijkraad heeft, ter voorbereiding en oriëntatie, een bezoek gebracht aan het
festival. Zij mochten daarbij een kijkje nemen achter de
schermen. Zij kwamen er niet om te feesten, maar zijn
rondgeleid en geïnformeerd over de maatregelen die de
organisatie heeft genomen ten behoeve van de bewoners
in de buurt van het festivalterrein. Wijkraadsvergadering
begint om 19.30 uur en is in de grote zaal van d’n Iemhof.
5 november – 19.30 uur
Grote zaal d’n Iemhof

Zangkoor
Wij staan te popelen om op 22 oktober te starten met
een nieuw koor. Wij zoeken mensen die het leuk en
gezellig vinden om samen te zingen en soms ook op
te treden! Ons repertoire is gevarieerd: we gaan liedjes
zingen uit diverse genres en in verschillende talen. We
repeteren onder leiding van een professionele dirigent.
Voor meer informatie
Maandag van 10.00 -11.30 uur, de Muzelinck
0412 - 640 088
infozangkooross@kpnmail.nl
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De Rucreant blijft vragen ...
De noodkreet in de vorige Rucreant naar
uitbreiding van de redactie had succes!
Vier reacties, twee daarvan hebben inmiddels
geleid tot actie. De namen zijn toegevoegd aan
het lijstje van medewerkers, met een persoon
moeten nog afspraken gemaakt worden.
Zo komen we weer op sterkte.

M

aar we blijven zoeken naar uitbreiding, o.a. voor
de opmaak van de Rucreant, het bijhouden van de
Facebook-pagina, het samenstellen van de wijkagenda
PR09.1_Praktijk de Ruwaard 63x91_3.indd
en het verzamelen van de berichtjes uit de buurten.
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Lijkt het je wat? Stuur een mail naar
rucreant@gmail.com
En als de Rucreant gedrukt is, dan wordt hij bezorgd.
Ongeveer zeventig wijkbewoners zetten daarvoor
letterlijk hun beste beentje voor. Door ziekte, verhuizing,
maar vooral ook “de leeftijd”, is de bezorgploeg voortdurend op zoek naar bezorgers. Elke bezorger heeft
een kleine wijk, zo’n 80 - 150 krantjes.
Wij zoeken nu dringend bezorgers voor:
- Staringstraat (96 krantjes)
- Wagenaarstraat/ Vivaldistraat (144 krantjes).
Interesse? Neem contact op met bezorgcoördinator
tonentoos@home.nl (Ton Bax)

Rucrea workshopdag uitgesteld
De voor zaterdag 17 november aangekondigde Rucrea workshopdag wordt verplaatst
naar het voorjaar: 23 maart 2019.

O

rganisatorisch lukte het niet om een en ander
goed voor te bereiden. Bovendien geeft het
voorjaar weer andere inspiratie en mogelijkheden
voor leuke workshops. Informatie over het programma van de workshops en de werkwijze rond de
inschrijving vind je in de Rucreant van februari en
maart. De informatie zal ook te vinden zijn op facebook en de website van Rucrea: www.rucrea.nl

Een harde klap …
en toen was het stil …
Er is al zoveel gezegd, wat valt daar nog aan toe te voegen
…. Stil zijn … Afgelopen weken voelden wij ons verbonden met elkaar in het gezamenlijke verdriet. Ieder deed
dat op zijn of haar eigen wijze, met een eigen gevoel en
met een eigen verhaal. Wij wensen iedereen veel sterkte,
wijsheid en kracht om de draad weer op te pakken.
Wijkstichting Rucrea | Wijkraad Ruwaard |
Redactie Rucreant
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Leren werken met DigiD
De bibliotheek Oss organiseert samen met de
gemeente Oss een cursus ‘Leer werken met
DigiD en de Elektronische overheid’ voor mensen
die willen leren hoe ze via internet gebruik kunnen maken van alle diensten van de overheid.

I

n de cursus leer je hoe je een DigiD kunt aanvragen en
hoe je die kunt gebruiken. Daarna leer je hoe je handig
informatie kunt vinden en hoe je iets moet aanvragen.
De cursus duurt vier dagdelen. In het werkboek bij de
cursus werken we met voorbeelden van de website van
de gemeente Oss. Deze cursus is voor mensen die al wel
een beetje met internet kunnen omgaan. We houden de
groep deelnemers bewust klein, ongeveer 10 deelnemers per cursus. Zo kunnen we genoeg aandacht besteden aan vragen. Op woensdag 24 oktober 2018 begint
een nieuwe cursus. Aanmelden kan via de website of bij
de infobalie van Bibliotheek Oss
Wo 24 okt en 7, 14 en 21 nov 2018, 10.00-12.00 uur
Bibliotheek Oss, Raadhuislaan 10
15 euro voor het werkboek
www.bibliotheekoss.nl

DigiBuurt: Avondopening
Er blijkt veel behoefte aan hulp voor computer, tablet
of smartphone. Dat merken we bij de DigiBuurt. Van
maandagmiddag t/m vrijdagmorgen zijn er vrijwilligers
aanwezig om u helpen. U kunt zonder afspraak binnenlopen en informatie inwinnen, of met de laptop onder de
arm even komen vragen waarom “hij zo raar doet....” Voor
het laatste deel van 2018 komt de maandagavond erbij.
Van 19.00 tot 21.00 uur. Als u zich inschrijft op maandagavond, betaalt u geen administratiekosten, is de eerste
les gratis én maakt u kans op een tijdelijk lidmaatschap
(t/m 31-12-2019) van Seniorweb (op=op!) Deze actie
geldt van 8 oktober tot en met maandag 17 december
2018. Verder hebben we dringend vrijwilligers nodig!
Bent u degene die ons team komt versterken? Informeer
via e-mailadres: info@digibuurt.nl
DigiBuurt (achterzijde wijkcentrum ‘De Binnenstad’)
Barbaraplein, Oss (naast Groene Engel).
0412 - 626 467
www.digibuurt.nl

Op weg naar een
digitaal wijkplatform
Waarom, wat , hoe en met wie … dat is nog niet
duidelijk. Hierover blijven praten levert nog
weinig op, daarom willen we er mee aan de slag!
En zo gaandeweg uitvinden wat past bij onze
wijk. Voorbeelden van digitale wijkplatforms zijn
er voldoende, maar het een-op-een kopiëren
heeft het risico in zich dat het niet “van de wijk”
wordt. Het eigenaarschap en het gevoel daarbij
moet in de Ruwaard geworteld zijn.

B

ewoners, bewonersorganisaties en professionele
organisaties zijn op zoek naar informatie, of zoeken
contact met andere initiatiefnemers. Ook is er behoefte
het uitwisselen van ideeën en informatie. Achter de
schermen wordt er al lang gepraat met organisaties die
er enerzijds belang bij hebben dat er een digitaal platform komt, en daar anderzijds ook in willen investeren
om het mogelijk te maken. Ook zijn er contacten gelegd
met professionele aanbieders die ervaring hebben met
het bouwen van een digitaal wijkplatform. Het idee is nu
dat er eind oktober-begin november een bijeenkomst
gepland wordt voor een aantal belanghebbenden bij het
proces. Denk aan wijkbewoners, (vertegenwoordiging
van) wijkorganisaties/verenigingen, (vertegenwoordiging van) professionals die samenwerken in de Ruwaard.
Zo willen we komen tot een “opdracht” en “taakverdeling”. Opgezet met hulp van de beproefde gesprekslijn:
“ik wil – ik kan – ik heb nodig”. Dit wordt de startbijeenkomst voor een proces waar we samen instappen.
De vraag aan jou:
“Wil je mee instappen in dit proces, als bewoner,
als vertegenwoordiger van, als “deskundige”,
als belanghebbende?
Voor meer informatie en aanmelding:
voorzitterrucrea@gmail.com
(Peter Krop, voorzitter Rucrea)

De vorm waarin we uiteindelijk alles gaan organiseren
staat nog niet vast, maar een ding is duidelijk: het moet
een proces van de Ruwaard worden. En dan onder de
vlag van;
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Er is weer plaats!

De wijkagent schrijft:
De afgelopen periode zijn we natuurlijk druk
geweest met het verschrikkelijke ongeval op
het spoor, waarbij vier jonge kinderen het
leven hebben gelaten. Sterkte voor alle betrokken families. Ook op het politiebureau heeft
dit een diepe indruk achter gelaten.

I

n iedere uitgave van de Rucrea zullen wij een stukje
schrijven over actuele thema’s of zaken die we graag
met de wijk willen delen. Zo zitten we nu midden in
de opstart van de buurtpreventie. We hebben diverse
informatieavonden georganiseerd en uiteindelijk zijn er
nu zo’n 50 deelnemers. De deelnemers krijgen in oktober een training, op 23 oktober is de officiële start. Alle
buurtpreventie leden krijgen een gele jas in bruikleen,
waarmee ze herkenbaar door de wijk zullen lopen. Het
doel is natuurlijk preventie op het gebied van woninginbraken en criminaliteit, maar ook het vroeg signaleren van allerlei andere zaken, zeg maar een stukje
gezonde sociale controle. Voordat de preventieleden de
wijk in gaan zullen wij ze voorzien van de nodige informatie en we brengen ze ook op de hoogte van actuele
zaken die in de wijk spelen. Alle buurtpreventie leden
lopen in principe in hun eigen buurt. We zijn echter nog
op zoek naar leden voor de buurten: Staatsliedenbuurt,
Van Hogendorplaan-West en Beethovengaarde en
Lisztgaarde. Als je meer informatie wilt kun je bij ons
terecht. Op de website van Rucrea is het een en ander
aan informatie te vinden en daar staan ook de inschrijfformulieren. Om dit allemaal mogelijk te maken hebben
wij intensief samen gewerkt met de wijkraad Ruwaard
en wijkstichting Rucrea. Wij willen hen bedanken voor
hun super inzet, de goede ideeën en het delen van
ervaringen. En ook alle anderen die zich in hebben
ingezet: bedankt! Onze contactgegevens staan op
pagina 2 van deze Rucreant. Voor vragen, tips en advies
kan iedereen uit de wijk bij ons terecht.
Niels en Sandra, wijkagenten Ruwaard

In de vorige Rucreant stond al een artikel over
deze leuke vrijetijdsclub voor kinderen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking (o.a.
Downsyndroom, ADHD, autisme en kinderen
met leer- en aanpassingsproblemen) in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Elke bijeenkomst is er een
ander programma: knutselen, spelletjes, buitenspelen, muziek maken of naar de speeltuin of
kinderboerderij gaan.

D

e kinderen worden begeleid door een groep enthousiaste vrijwilligers die als ervaringsdeskundige of
vanuit opleiding en werken met kinderen weten dat
structuur voor deze kinderen van groot belang is! Elke
middag heeft een vaste indeling, we volgen de jaargetijden en feestdagen. Er zijn twee of drie bijeenkomsten
per maand op woensdagmiddag van 14.30 – 17.00 uur,
de kosten zijn € 50,00 per schooljaar. De bijeenkomsten
zijn m.i.v. september jl. in d’n Iemhof, Sterrebos 35 in Oss.
stichtingbijdehandjesoss.nl
info@stichtingbijdehandjesoss.nl
0412 - 648 365 / 06 - 4054 2670

Midzomerfestijn:
29 en 30 juni 2019
Het Ruwaard Midzomerfestijn is hét jaarlijkse feest van Ruwaardbewoners, voor
Ruwaardbewoners. Het doel van het
Midzomerfestijn is om alle bewoners van de
Ruwaard, van jong tot oud en van alle achtergronden en culturen, samen te laten komen
om elkaar te ontmoeten.

H

et Midzomerfestijn 2019 organiseren we al voor
de twaalfde keer met veel plezier. Het lijkt nog
ver weg, maar veel mensen hebben niet in de gaten
dat dit mooie festijn ongeveer een jaar aan voorbereiding nodig heeft. Dat is echt zo! Iedere maand lichten
we een onderdeel in de Rucreant toe. Lijkt het je leuk
om dit mee te organiseren of te helpen?, neem dan

rucreant
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Bloemen tegen afval
naast containers
In januari van dit jaar plaatste de gemeente Oss
een mat met kunstgras bloemen bij een aantal
verzamelcontainers voor afval. Dit moest er voor
zorgen dat mensen geen afval meer naast de
container zetten.

O

p sommige plekken werkte het, op sommige plekken
minder. Vandaar dat de actie een vervolg krijgt. Het
is lastig om gedrag te veranderen. De gemeente probeert
het gedrag te sturen door een omgeving te scheppen,
die mensen tot zorgvuldiger handelen aanmoedigt. In
dit geval door bloemen bij afvalcontainers te plaatsen. In
plaats van de nadruk leggen op hoe het niet moet, op de
manier hoe het wél moet. Bij de containers waar de actie
effect had, haalt de gemeente matten weg om te kijken
of de omgeving netjes blijft. Op plekken waar de actie
minder werkte, komen andere matten. In plaats van bloemen komt daar een kunstgras buxus heg, waardoor het
lastiger wordt zakken bij de container te zetten. In onze
wijk zijn bij Winkelcentrum de Ruwert en Winkelcentrum
Heihoek matten geplaatst. De gemeente gaat de
komende maanden het resultaat hiervan bekijken.

KINDERDISCO
Zaterdag 27 oktober
Locatie:

d’n Iemhof

Thema:

Halloween

Ga jij ons ook bang maken ?
Tijd: 19:00 – 22:00 uur
Toegang: gratis voor groep 3 t/m 8
We verkopen snoep, snacks, chips, ranja en frisdrank voor kleine prijsjes
de kinderen moeten aan het eind van de avond weer worden opgehaald

Volg ons op facebook of mail naar: jwrdedeel@outlook.com

contact met ons op via ons email adres midzomerfestijn.
oss@gmail.com. Op maandag 22 oktober aanstaande zal
onze eerste vergadering zijn. Wat we ook graag onder de
aandacht willen brengen is dat wij ook maatschappelijke
stagiaires begeleiden. Zij kunnen zich aanmelden via
onze vacatures op www.mas4jouw.nl Speciaal voor deze
stagiaires hebben we ook onze klusavonden in het leven
geroepen die vanaf februari weer plaats gaan vinden.
Zo nemen we de vrijwilligers en stagiaires mee in de
aanloop naar het mooie Ruwaard Midzomerfestijn.
midzomerfestijn.oss@gmail.com

Onze volgende disco avond is op: 17 november
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Uitnodiging
Deze uitnodiging is speciaal voor ouders van
wie kinderen uit huis zijn geplaatst door
problemen die met armoede te maken hebben.
Te vaak worden kinderen uit huis geplaatst
wegens problemen en stress die te maken hebben met armoede in het gezin. Onbegrip en
verkeerde beoordeling van de ouders leiden
dan tot nog meer problemen. De ouders en hun
kinderen voelen zich dan in de steek gelaten en
vernederd.

H

erkent u zich hierin, voelt u zich aangesproken
en wilt u contact met lotgenoten en hun
medestanders? Wij willen iets tegen dat isolement
en dat onrecht doen, maar kunnen dat niet alleen. Wel
samen met u en met medestanders. Samen willen wij ons
sterk maken, zodat instanties en beroepskrachten en de
politiek meer luisteren, in u geloven en de rechten van
iedereen eerbiedigen.

Solidariteitsfonds Oss
Met het openbaar vervoer naar kinderen of
ouders reizen, de energierekening betalen,
de aanschaf van een nieuwe koelkast. Voor de
meeste mensen gewoon, maar voor veel
mensen niet zomaar mogelijk. Gewoon omdat
er geen geld voor is. Steeds geldzorgen hebben
kan het leven zwaar maken. Zelf de stap zetten
naar hulp is vaak heel moeilijk.

H

et solidariteitsfonds Oss is er voor mensen in
persoonlijke financiële noodsituaties, die hiervoor
bij officiële instanties niet kunnen aankloppen. Het
fonds luistert, oordeelt niet, maar kijkt of het kan helpen.
Waarom? Omdat iedereen een toekomst verdient.
Geholpen worden, zelf helpen of doneren? Dat kan bij
het solidariteitsfonds! Heb je een vraag om hulp? Stel
hem op het spreekuur, per telefoon of per email.
Wil je zelf vrijwilliger worden om mensen te helpen?
Meld je! Wil je een bijdrage storten? Ook dat kan!

Dit initiatief is aangenomen door “Oss Innoveert”
en wordt 31 oktober tussen 16.00 en 19.00 uur
gepresenteerd in de Pauluskerk. Ook daarvoor bent u
hartelijk uitgenodigd. Wilt u meer informatie of wilt u
zich opgeven, mail of bel dan naar Annie van den Bosch.

www.solidariteitsfondsoss.nl
solidariteit.oss@gmail.com
06-15661413
NL68 RABO 0148 9838 47
t.n.v. Solidariteitsfonds Oss

0412-480 069 (Annie van den Bosch)
jejvandenbosch@hetnet.nl

Ruilwinkel Oss
Ben jij al bekend met de ruilwinkel?
Je vindt hem aan de Schadewijkstraat 4 B.
Je “koopt” daar spullen zonder geld,
maar met zogenaamde CrOssjes.
De CrOssjes krijg je als je zelf spullen inlevert.
Deze ruilhandel is gebaseerd op dienst en
wederdienst. Je geeft spullen die jij niet meer
nodig hebt een nieuw leven, en helpt zo mee
de wegwerpmaatschappij in te dammen.
En je krijgt er ook nog wat voor terug.

N

aast handelen is de ruilwinkel ook een plaats
voor ontmoeting. Je kunt elkaar daar treffen,
samen een kop thee of koffie drinken en een praatje
maken. De rekken in de winkel zijn goed gevuld, er
is voortdurend nieuwe aanvoer. Als de voorraad te
groot wordt, gaat een deel richting kringloopwinkel.
Bruikbare spullen gaan dus niet verloren. De ruilwinkel
is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Kijk voor
de openingstijden, de afspraken en het lidmaatschap
even op de website.
www.ruilwinkeloss.nl
info@ruilwinkeloss.nl
06-83666338 (alleen tijdens openingstijden)
Schadewijkstraat 4 B

rucreant
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KBO Activiteiten in d’n Iemhof
Dagelijks van 13.30-17.00 uur.
Vrij biljarten, kaarten, (rikken, jokeren), leestafel of zomaar een gezellig
kopje koffie/thee. Biljartcompetitie.
Contact: dhr. A. Verhoeven.
Tel. 750415
Maandag
Handwerken van 14.00-16.00 uur.
Contact: mevr. T. den Brok.
Tel. 635558
Toneelclub (“Durf te spelen”) van
10.00-12.00 uur.
Contact: dhr. D. Kramer. Tel. 632509
Dinsdag
Bloemschikcursus van 10.00-12.00
uur. Cursussen starten in voor- en
najaar. Contact: Ria v.d. Doelen.
Tel. 637597

Schaken vanaf 14.00 uur
Contact: dhr. R. Zwiers. Tel. 648851

Wandelen van 14.00-16.00 uur.
Contact: dhr. C. Persoons. Tel. 624360

Jeu de Boules (Sjoelen) vanaf 14.00
uur. Contact: mevr. Ria Rijkers.
Tel.624617

Jeu de boules vanaf 14.00 uur
Contact: A. Bolwerk 06-50976913

Woensdag
Zangvereniging “Ons Genoegen”
9.15-10.45 uur o.l.v. Henk v.d. Sanden.
Contact: mevr. T. v.d. Venne.
Tel. 625872
Kienen van 14.00-16.00 uur elke 3e
woensdag van de maand. Contact:
dhr. W. Janssen. Tel. 643889
Postzegelclub van 14.00-17.00 uur
elke 1e woensdag van de maand.
Contact: dhr. W. Frickel. Tel. 635483

Donderdag
Bridgen van 13.00-16.30 uur.
Contact: Wim en Dinie v.d. Heijden.
Tel. 636759
Jeu de boules vanaf 14.00 uur
Contact: A. Bolwerk 06-50976913
Vrijdag
Koersbal van 13.30-16.00 uur.
Mevr. P. v. Heeswijk. Tel. 643031
KBO afdeling Ruwaard Site:
www.kbo-ruwaard.nl
info@kbo-ruwaard.nl
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Hinderlijke beplanting van
uw buren, wat kunt u doen?
Heeft u last van de beplanting van uw
buren? Niet overal is beplanting toegestaan,
ook niet wanneer dit op uw eigen terrein
is. Beplanting die boven de erfafscheiding
uitkomt mag niet te dicht langs de erfgrens
staan. Voor bomen geldt een minimale
afstand van twee meter en voor heggen en
struiken een halve meter. De gemeente mag
hier andere regels voor maken.

I
Op de foto v.l.n.r. Jos, Nannie, Anita en Pieter.

Liederentafel Iemhof
steunt Wensambulance
Elk jaar steunt de Werkgroep Liederentafel met
de opbrengst van de loterij van de laatste avond
van het seizoen een goed doel. Ditmaal viel de
keus op de Stichting Wensambulance.

D

us werd tijdens de eerste Liederentafel van het
nieuwe seizoen even ruimte gemaakt voor Jos van
Es en Anita van de Wensambulance, die met een van hun
voertuigen bij d’n Iemhof waren voorgereden. Na een
korte uiteenzetting van hun activiteiten werd overgegaan tot de uitreiking van het bedrag. Nannie Spieksma
nam deze keer na een korte toespraak de overdracht
voor haar rekening. Jos nam dankbaar het bedrag in ontvangst en Anita kreeg bloemen aangereikt door Pieter
Hendriks. Hierna bleven Jos en Anita nog even meegenieten van het programma van de Liederentafel en keerden daarna welgemoed weer terug naar huis.
De liederen-tafelaars deden dat ook, maar wel wat
later en in een opperbeste stemming na weer een zeer
geslaagde avond.

ndien uw buren beplanting binnen de ‘verboden
zone’ hebben staan en u hier hinder van ondervindt, is het raadzaam om allereerst in gesprek te
gaan met uw buren. Wellicht zijn uw buren bereid
de beplanting te verwijderen. U kunt hierbij hulp
zoeken van een buurtbemiddelaar of mediator. Als
een gesprek met uw buren geen uitkomst biedt,
kunt u hen een schriftelijke (aangetekende) aanmaning sturen met het verzoek de beplanting binnen
zes weken te verwijderen. In het geval van overhangende beplanting waarbij uw buren nalaten de
overhangende beplanting te verwijderen binnen de
door u gestelde termijn, mag u de overhangende
beplanting zelf verwijderen of de rechter vragen om
een machtiging hiertoe. Uw buren moeten dan de
kosten betalen. U mag bij het wegsnijden van de
beplanting geen ernstige schade aan het geheel toebrengen. Voordat u besluit overhangende beplanting
te verwijderen of zich te wenden tot de rechter, is het
raadzaam om advies in te winnen bij onze rechtswinkel. Wij kunnen u adviseren bij uw volgende stap.
Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen
of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust
langs op een van onze inloopspreekuren. De actuele
openingstijden vindt u op onze website
www.rechtswinkeloss.nl

Gemeentenieuws
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Bewonersinitiatief:

Meer groen
in de wijk
Zo’n twee jaar geleden
kwamen bewoners van het
Sint Barbaraplein in Oss op het
idee om het grasveld voor hun
woning op te fleuren.

S

amen met de gebiedsbeheerder
maakten ze een nieuw ontwerp
voor de groenstrook. De bewoners
kozen zelf de soorten planten en
bomen uit. Nu genieten zij van een
fleurige groenstrook. Wilt u ook
samen met bewoners de buurt
mooier of groener maken?
Bel de gebiedsbeheerder
14 0412
oss.nl/bewonersbeherenbuurt
duurzaamoss.nl/initiatieven/
praktisch-alles-groen

Meer groen, minder
wateroverlast
We hebben een lange periode van
droogte achter de rug. Maar als er
weer een hoosbui komt, dan komen
riolen vaak onder druk te staan en
lopen straten over. De gemeente
neemt maatregelen om wateroverlast te voorkomen zoals gescheiden,
ondergrondse afvoer van riool- en
regenwater en het opslaan ervan in
wadi’s en opvangvijvers. Maar inwoners kunnen ook hun bijdrage leveren. Iedereen kan in eigen tuin aan
de slag om tegels te verwijderen en
planten en bomen erin te zetten. Zo
wordt het riool ontlast en wateroverlast voorkomen. Bovendien zorgt een
Voor meer informatie over al
deze gemeentelijke informatie

groene omgeving voor koelte tijdens
warme dagen en voor meer vlinders,
bijen en vogels in de tuin. Wanneer
ieder huishouden één regenpijp van
het riool afkoppelt en regenwater in
de tuin opvangt, bespaart dit kostbaar drinkwater, omdat plant en dier
kunnen drinken van gezond en gratis
hemelwater! Om de inwoners van de
gemeente Oss hierin te stimuleren,
organiseert de gemeente dit najaar
een regentonactie.

Controle hondenbelasting
De jaarlijkse controle hondenbelasting door het bedrijf Legitiem
vindt binnenkort plaats. De controleur belt bij u aan, legitimeert
zich en controleert of u een of
meer honden heeft. Als uw hond al
bij Belastingsamenwerking OostBrabant (BSOB) geregistreerd staat,
hoeft u niets te doen. U ontvangt
dan automatisch een aanslag hondenbelasting. Heeft u een of meer
honden, waarvoor u nog geen hondenbelasting betaalt?

kans op vervuiling en verstopping.
Als de wagen van Panhuijzen bij u in
de buurt is, vragen wij u om de putjes
zoveel mogelijk vrij te houden.
Voor meer informatie
14 0412

Nationale Duurzame
Huizen Route
Dit evenement vindt op zaterdag
3 en 10 november plaats. Heb je
ervaring met duurzame maatregelen
zoals aardgasvrij wonen, zonnecollectoren of een warmtepomp?
Of wil je juist bij anderen kijken hoe
duurzaam wonen eruit ziet?
Schrijf je in voor een bezoek of
meld jouw woning aan op:
duurzamehuizenroute.nl/oss

Feestavond voor
mantelzorgers

Leegzuigen
van putjes

ONS welzijn en de gemeente Oss
organiseren een speciale avond voor
mantelzorgers, als teken van waardering. De avond vindt plaats in de
Lievekamp op vrijdag 16 november
en is gratis. Ook de persoon voor
wie de mantelzorgers zorgen, is van
harte welkom. De avond begint om
20.00 uur met een optreden van The
Bluebettes, vijf muzikanten die hits
uit de jaren zestig zingen. Na afloop
verzorgt Kris van Son een muzikaal
optreden in het Theatercafé.

In de maanden september, oktober en november komt het bedrijf
Panhuijzen de putjes leegzuigen in
de gemeente Oss. Dit verkleint de

Aanmelden
dagvandemantelzorg@
ons-welzijn.nl
088-374 25 25

Dan moet u deze aanmelden
via het digitale loket van BSOB.
Klantcontactcentrum BSOB
www.bs-ob.nl
088-5510000

kunt u contact opnemen
met de gemeente Oss:

digitaalloket@oss.nl
14 0412 / 0412- 629 911
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Weer een lintje in
de Ruwaard

Dit zijn wij
Wij(k) de Ruwaard heeft vele gezichten en
verhalen. Deze keer vertelt Mattie Nannings
haar verhaal. Ze helpt nieuwe Nederlanders
om beter Nederlands te leren.

Elke week een feestje
Mattie Nannings van 71 jaar woont al 32 jaar in de
Dichtersbuurt. Ze heeft allerlei vrijwilligerswerk gedaan,
o.a. Scouting met verstandelijk beperkte kinderen.
Ze woont naar tevredenheid alleen en heeft een vriend.
Waar ben je mee bezig in de wijk?
“Ik vind het leuk om met de Nederlandse taal bezig te zijn
en help daar graag een ander mee via de LeesExpeditie
en het project Samenspraak van het Maaslandgilde.
Een Syrische man met wie ik elke week afspreek durft
steeds meer Nederlands te praten, ook over Syrië. Hij
is heel enthousiast, dat geeft mij veel voldoening. Een
Vietnamese vrouw was erg eenzaam door de taalbarrière.
Nu spreekt ze de taal beter en komt ze weer buiten de
deur. Haar kinderen lees ik wekelijks voor uit boekjes die
ze van de bibliotheek halen, of we praten over een puzzel.
Ze spraken eerst alleen Vietnamees.” Mattie weet de kinderen steeds te boeien, ze spelenderwijs wat bij te brengen.
“Het is elke week een feestje als ik kom, ook voor mijzelf!”
Leuk om te vertellen
“De Syrische Mostafa is vader geworden van een dochter.
Dankzij de woorden puffen persen en ontsluiting is alles
goed gegaan. “
Wonen in De Ruwaard
Mattie vindt haar buurt fijn en rustig. Wel zijn de mensen
erg op zichzelf, ze zijn druk met hun gezin en werk.
En ze heeft jammer genoeg last van jankende honden
en harde muziek.
Meer informatie over de LeesExpeditie bij Julie Goosen
van Ons Welzijn, 06-30398974. Meer informatie
over het project Samenspraak van het Maaslandgilde
via maaslandgildeoss@hetnet.nl

De heer Theo Gerritsen werd op 14 september
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Dit naar aanleiding van de viering van zijn
35-jarig jubileum bij de Wereldwinkel.

D

erde Wereldprojecten. De heer Gerritsen is al jarenlang actief als vrijwilliger. Nadat hij in Oss kwam
wonen, werd hij actief in de Ruwaardparochie. Hij heeft
zich onder andere ingezet voor verschillende Derde
Wereld projecten. Als leraar op de technische school
heeft hij de projecten ook geïntroduceerd op verschillende middelbare scholen en deze werden afgesloten
met allerlei geldinzamelingsacties. Bij de Wereldwinkel
zet hij zich in voor eerlijke wereldhandel (Fair Trade).
Ook is hij coördinator van de ruim 30 vrijwilligers die de
Wereldwinkel telt en is hij betrokken bij het uitzoeken
en aanvullen van het assortiment van de Wereldwinkel.

Theo Gerritsen

Liederentafel
Donderdag 8 november is weer de maandelijkse, supergezellige liederentafel avond. Boordevol liedjes van
vroeger en nu die er om vragen om meegezongen te
worden. En dat kunt u dan bij ons. Ook deze keer gaat
het dak er weer af in d’n Iemhof. Wellicht iets voor u?
Iedereen is welkom, het geeft niets als u niet kunt zingen!
De toegang is gratis.
Cultureel Centrum d’n Iemhof, Sterrebos 35, Oss
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

rucreant
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Moeder & kind-huis in Oss
Zij zijn in het zonnetje gezet door gulle gevers:
Lionsclub en Bike+. Het “huis” gaat om drie
woningen in onze wijk, in elke woning kunnen
twee moeders wonen met ieder 1 of 2 kleine
kinderen, leeftijd tot maximaal vier jaar. Ze kunnen hier zeven maanden wonen en in die tijd
wordt een intensief begeleidingstraject gevolgd.
De training is vooral gericht op herstel en/of verbetering van de binding in de ouder-kindrelatie.

E

r is de gehele dag een permanente begeleidster
aanwezig of oproepbaar. Opname is dan ook alleen
mogelijk met verwijzing en een indicatiestelling. Deze
speciale zorg valt onder “UniK”, een grote zorginstelling
in de regio NO-Brabant en gevestigd in Cuijk. Waar ging
het nu om met de “gulle gevers”? De Lionsclub Oss heeft
elk jaar een actie voor een goed doel. Dit jaar viel de
keuze op het Moeder &kind-huis. Er was een bedrag van
€ 1.000.- beschikbaar voor de aanschaf van twee goede
fietsen voor de moeders van deze huizen. Bike+ leverde
de fietsen en schonk de bijpassende kinderzitjes, ook
geschikt voor hele kleine kinderen.
Dit geschenk werd dankbaar aanvaard omdat er een vervoersprobleem was en dit een belangrijke bijdrage levert
in de zelfredzaamheid en mobiliteit van moeder en kind.
In het gesprek met de begeleidster, Jessie van Wanrooij,
vertelde zij met enthousiasme en betrokkenheid over
haar werk, de inhoud van het begeleidingstraject met
successen en soms ook teleurstellingen. Als ik dan ook
nog hoor van de maatschappelijke ondersteuning in de
vorm van twee fietsen met kinderzitjes, kom ik met een
blij gevoel thuis. Positief nieuws in het klein.

13
Oktober 2018

Basisschool Hertogin Johanna:
Speciaal lesprogramma IMC basis
Dit lesprogramma is bedoeld om maatschappijgericht
onderwijs te integreren in het basisonderwijs. Kern van
IMC Basis is dat leerlingen en enthousiaste vakexperts
elkaar ontmoeten in de klas, samen aan de slag gaan met
het ‘echte werk’ en op excursie gaan naar uiteenlopende
werkplekken. Leerlingen maken kennis met verschillende
vakgebieden zoals wetenschap, ondernemen, recht,
geneeskunde, journalistiek en kunst. Tijdens de startdag
kregen leerlingen van Basisschool Hertogin Johanna al
een voorproefje van hoe leuk een gastles kan zijn: Albert
Toonen, imker, vertelde o.a. hoe belangrijk samenwerking is voor bijen. Een mooie inspiratie, want samenwerken is net zoals presenteren, invloed uitoefenen en
debatteren één van de vaardigheden die sterk gestimuleerd worden binnen IMC Basis. Door nadruk te leggen
op het ontdekken van talenten, worden de motivatie,
het zelfvertrouwen en het toekomstperspectief van de
leerlingen ontwikkeld.
Vragen? Neem contact op met Annemiek Franzen:
annemiek.franzen@imcbasis.nl
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Warme comfortabele huisschoenen
De zomer is bijna voorbij dus
de koude winter is weer in aantocht. Bij 3D-VCN is er ook de
mogelijkheid om de zooltherapie te verwerken in custommade huisschoenen. Meerdere
hoge en lage modellen zijn te
zien op: www.fitsyourfeet.nl
Wij merken hierbij graag op dat
de huisschoen geen vervanging zal zijn
van een goede schoen met podotherapeutische zool. In en om het huis is het
3D-VCN - (Sport) Podotherapie Eindhoven
Airbornelaan 140 | 5632 JG Eindhoven
% 040 - 290 30 36

van uw eigen voetbed. Met de
modellen die er zijn is de keuze
komende winter weer voldoende.
Met behulp van dezelfde 3D CADCAM techniek, zoals onze podotherapeutische zolen worden
gefreesd, worden deze custommade huisschoenen met het 3D
freessysteem en in een speciaal
daarvoor ingerichte werkplaats
professioneel vervaardigd.
ideaal de huisschoen te gebruiken, lekker warm aan de voeten en het comfort
3D-VCN - Podotherapie Stratum
Gladiolusstraat 20 | 5644 ND Eindhoven
% 040 - 254 93 33

Kledinguitgifte
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. Valt u binnen
deze groep? U bent van harte welkom op onze
kleding uitgifte.
Overige activiteiten
Helpende Handen Oss
•

Inzamelen kleding, speelgoed en huisraad
(schoon, heel en bruikbaar);

•

Organiseren Sinterklaasavond en
Kerstbijeenkomst;

•

Drinken en lekkers inzamelen voor
kinderverjaardagen;

•

Noodoproepen;

•

Bemiddelen in huisraad, babyspullen enz.
helpendehandenoss@gmail.com
Helpende Handen Oss
lidmaatschap en ruilpagina
NL 83 RABO 0308 4999 80

Optimaal voetenwerk middels
3D CAD-CAM techniek sinds 2002
Het team van 3D Voetcentrum Nederland Eindhoven 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-VCN - Podotherapie Vredesplein
Van Speijkstraat 50 | 5612 GE Eindhoven
% 040 - 290 30 36

Jaap den Doop

Kris Seuren

Jeroen Koch

www.3d-vcn.nl

Programma Alzheimer Café
NOV

12

Hoe is het om
mantelzorger te zijn?

Maandag 12 november is het onderwerp: Hoe is het om mantelzorger voor
iemand met dementie te zijn? Je partner/familielid verandert, de toekomst
wordt onzeker, je gaat taken overnemen
en praktische zorg bieden. De psychische belasting kan groot zijn. Je neemt
afscheid van iemand die er nog is. Maar
er zijn ook positieve ervaringen van
mantelzorgers. Esther van der Pas, casemanager en Eef Rubbens, ouderenconsulente dementie bij Ons welzijn praten
hierover met de aanwezigen en geven
tips voor hulp en ondersteuning.
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.nl
www.alzheimer-nederland/oss-uden-veghel

Vraag & Aanbod

rucreant
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Helpende handen gevraagd!
Steeds vaker horen we de roep om
hulp naar helpende handjes in huis.
Hulp in de tuin, wat sjouwen in huis,
een lamp ophangen. Soms gebeurt
het dat je daar wat hulp bij kunt
gebruiken. Daarom deze oproep:
Wil je incidenteel een buurtgenoot
helpen met een dergelijk klusje?
Laat me dit dan even weten. Vele
handen maken licht werk! Contact:
bart.hoes@ons-welzijn.nl
of: 06-14342912.

naar terracotta bloempotjes. Kunt u
ons blij maken, mail of bel even naar
onshuisvandewijk@gmail.com of
via nummer: 0412-488627 en
vraag naar Diny.

Heb je groene vingers?
In ‘Ons huis van de wijk’ zijn vrijwilligers op zoek naar buurtgenoten
die het leuk vinden om in de tuin te
werken. Er zijn acht bakken geplaatst
waar je een volkstuintje kunt inrichten. Twee van deze bakken worden
ook rolstoel toegankelijk! Ook is het
plan om de huidige tuin opnieuw in
te richten. Daarnaast zijn we op zoek
naar vaste winterplanten. Dus heeft
u wat over of kunt u wat missen,
laat het Diny even weten! Contact:
onshuisvandewijk@gmail.com of via
nummer: 0412-488627 en vraag
naar Diny.

Bijles Duits
Wijkbewoonster wil graag bijles
Duits geven aan scholieren die dit
nodig hebben. Dus heb je les Duits
en kun je daar wat hulp bij gebruiken, of ken je iemand die dit graag
zou willen, grijp je kans!
Meld je dan aan via emailadres
bart.hoes@ons-welzijn.nl

V

V

V Terracotta bloempotjes
Voor creatieve activiteiten in “Ons
Huis van de Wijk “ zijn we op zoek

V Super 8 naar digitaal
Ik zoek iemand die mijn super 8
filmpjes kan overzetten naar een
digitale versie. Graag je reactie naar
prinsjurjen@gmail.com of bel me op
06-23934960.

A

Balletje slaan ?
Wij zijn een groep van 10 tennisliefhebbers- 65 plus- en we zoeken een
nieuwe leden, die het gezellig vinden met ons een potje te tennissen.
We spelen elke maandagochtend
tussen 10.00 en 11.00 uur in Sporthal
de Rusheuvel. We houden van het
spelletje, maar ook van gezelligheid.
De koffie na afloop hoort er bij ! Kom
A

Manueel therapie
Dry-needling
Mckenzie
Oedeemtherapie
Claudicatio
Podologie
Elastische kousen

Halloween, doe je mee?
Woensdagavond 31 oktober organiseren wij met de kinderen van de
Da Costa pleintjes een Halloween
evenement. ’s Middags van 13.3016.30 uur worden er lampions
gemaakt in het laatste hofje van de
Da Costastraat. De kinderen gaan ‘s
avonds vanaf 18.30 uur met hun lampion langs de deuren en spelen trick
of treat ( je snoep of je leven :) )
Wil je meedoen bel even met
Jolanda Meijer 06-22758859 of Mien
Bosman 06-29176457.
A

Algemene fysiotherapie

Voetfysiotherapie

vrijblijvend een keertje kijken en sla
een balletje mee. De eerste keer is
gratis. Voor informatie bel naar
0412-852181 of 06-53976355.

van Anrooijstraat 15c
Leeuwerikstraat 25a
Oss 0412-623673
www.fysioss.nl

A
Sluit je aan bij Weekbrekers!
De Weekbrekers is een club mensen in de leeftijd van 28 tot 55 jaar
die wekelijks leuke activiteiten met
elkaar onderneemt. Denk aan samen
koken, uitstapjes, wandelen, spelletjes, bowlen, etc. Deze activiteiten
zijn wekelijks op woensdagavond
van 19.30 uur tot ongeveer 21.30
uur. We zijn nog op zoek naar meer
gezellige mensen die het leuk vinden om aan te sluiten.
Voor meer info en aanmelden:
bart.hoes@ons-welzijn.nl

AGENDA OKT/NOV 2018
OKT

23
OKT

24
OKT

24
OKT

27
OKT

27

Startbijeenkomst
buurtpreventie

OKT

Informatieavond
“Inbraakpreventie”

NOV

Start cursus “Leren
werken met DigiD”

NOV

Fittest Sociaal Vitaal
in de Spil

NOV

31
5
8
12

Halloween
Da Costastraat
Wijkraad Ruwaard:
o.a. evaluatie “Fatality”
Liederentafel
in d’n Iemhof
Alzheimercafé
in de Meteoor

Halloween, Kinderdisco
JWR in ‘d’n Iemhof’

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
Schoolplein basisschool de
Blinkerd (iedereen mag mee
doen!) Dinsdag 15:00 – 16:00
Groenstrook (tussen de Verdistraat en Wagenaarstraat)
16:15 – 17:15 Elzenhoekpark
(tussen Ons Huis van de Wijk
en de Moskee) Donderdag
14:45 – 15:45 Staringstraat
(speeltuintje)
Sport en spelbuzzz
woensdag 14.00 - 15.30 u
groenstrook Verdistraat /
Wagenaarstraat

ONTVANG 15% KORTING! ACTIECODE: RUCREA2018

Rouwcafé
1e en 3e woensdagochtend in
kinderboerderij Elzenhoek
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
uur tot 13.30 uur) in Ons Huis
van de Wijk.

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

