
rucreant
Aangeboden aan de bewoners van dit pand rucrea.nlUitgave 4  |  Jaargang 51  |  December 2018

informatieblad voor de inwoners 
van wij(k) de ruwaard

“Neem mij mee …”

Een veelzeggende tekst die overal te gebruiken 
is. Op gebouwen en mooie plekjes, maar zeker 
ook “van-mens-tot-mens”. Een mooie gedachte 
zo op het eind van het jaar. 

We wonen met elkaar in een mooie wijk, waar heel 
veel gebeurt. Maar waar ook nog eenzaamheid, stille 
armoede, en geestelijke nood voorkomt. Niet altijd  
zichtbaar, maar het zet je aan tot denken. 
In deze Rucreant weer veel vreugdevolle activiteiten 
om samen bij stil te staan, maar ook weer oproepjes van 
mensen die om hulp vragen “van-mens-tot-mens”. En dit 
is nog maar het topje …
Het bord op de foto hierboven spreekt voor zich.  
Een van die mooie plekjes in onze Ruwaard. Herkent u 
het? En hebt u ook zo’n mooi of dierbaar plekje ergens 
in de wijk? Zet het bord er bij en maak een foto, deel het 
verhaal op Facebook, Twitter of Instagram. Tag @DatisOss 
en gebruik #DatisOss. Of stuur gewoon naar rucreant@
gmail.com En hebt u ook een plekje over in uw hart? 
Geef die ruimte aan elkaar.” Fijne feestdagen!
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Like, volg en reageer: 
www.facebook.com/rucreant

Gouden oogappel  
voor Els Mulders
Els is een vrijwilligster binnen onze wijk met het 
hart op de juiste plaats. Haar zoon Peter ver-
telde dat hij niet beter weet dan dat zijn moeder 
altijd als vrijwilliger (naast haar gezin en baan) 
bezig is. Ze heeft aan de wieg gestaan van de 
oprichting van Wijkraad Ruwaard, voorheen 
WijkBeheerOverleg. Ze is al 11 jaar lang een 
bevlogen voorzitter van het Midzomerfestijn 
en ook de kinderboerderij kan op haar hulp 
rekenen. Samen met Jan reed ze de dierenam-
bulance, deed ze voor de KAKO allerlei klussen, 
zoals het ontwerpen en maken van de banieren.

Er is maar heel weinig binnen de Ruwaard waar Els 
niet van op de hoogte is. Daardoor is Els, zeker ook 

binnen de wijkraad, een fijne aanvulling. Op 7 december 
jl., tijdens de vrijwilligersavond in de Lievekamp, 
is uiteindelijk de Vrijwilliger van het Jaar gekozen:  
Nel Eijkelboom, ook woonachtig in onze wijk. Wij  
wensen alle genomineerden en Nel van harte proficiat.
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Tunnels voor dieren onder  
de Cereslaan
Begin december zijn twee tunnels voor dieren 
aangelegd onder de Cereslaan: een dassentun-
nel en een klein wildtunnel. Deze tunnels zorgen 
ervoor dat de dieren voortaan veilig de Cereslaan 
kunnen oversteken (ondersteken dus eigenlijk). 

Deze weg is een obstakel voor dieren die vanuit de 
Geffense Bosjes naar de Landerij VanTosse willen en 

andersom. Veel dieren overleven de oversteek van de 
Cereslaan niet. Door deze derde onderdoorgang ontstaat 
een groot aaneengesloten leefgebied voor de dieren. Om 
de dieren naar de ingang van de tunnel te leiden, komen 
er rasters/schermen langs de weg te staan. De kosten 
van deze tunnels komen voor rekening van de provincie 
Noord Brabant. 

Voortgang online  
wijkinformatiepunt

Op 19 november is door heel veel samenwer-
kende partijen besloten om aan de slag te gaan 
met een online wijkinformatiepunt voor de 
Ruwaard. Er zijn afspraken gemaakt met “bewo-
nersplein”, een regionaal initiatief wat al in een 
aantal plaatsen draait. Verder is een aantal werk-
groepen gevormd om e.e.a. veder uit te werken. 

Waar gaat het ook al weer om?
• Er gebeurt ontzettend veel in onze wijk,  

maar weten we deze informatie ook te vinden? 
Bewoners, bewonersorganisaties en professionele 
organisaties zoeken informatie, of zoeken contact 
met andere initiatiefnemers. 

• Ideeën zijn er genoeg, maar vinden we ook  
de medebewoner of organisatie die hier samen  
mee aan de slag wil gaan? 

• Vragen naar hulp zitten nog te vaak verstopt achter 
een voordeur, terwijl er heel veel wijkbewoners zijn 
die best een handje willen helpen.

• Een online wijkplatform zou ons kunnen helpen  
om beter de weg te vinden, een hulpmiddel dus, 
geen doel op zich. 

De vraag aan jou: “Wil je mee instappen in dit proces, 
als bewoner, als vertegenwoordiger van, als “deskundige”, 
als belanghebbende?” Op de korte termijn hebben we 
behoefte aan testers van de nieuwe website. Dit testen 
doe je in je eigen tijd. Het vraagt weinig extra overleg-  
en vergadertijd. Voor meer informatie en aanmelding:  
Peter Krop, voorzitter Rucrea wijkderuwaard.beheer@
gmail.com. Dit is een proces van

Wie helpt ons bij de 
opmaak van de Rucreant?

Ben jij die creatieve man of vrouw die ons 
kan helpen bij de opmaak van de Rucreant? 
En heb je bovendien goede digitale  
vaardigheden? Meld je dan bij de redactie.

Wij werken met het programma Adobe Indesign.  
Ken je dit programma? Super! Wil je er mee leren  
werken? Dat kunnen we je bieden. Zet jij de eerste 
stap, wij regelen de rest.

  rucreant@gmail.com
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De wijkagent schrijft:

Aan het einde van het jaar is het de gewoonte 
om terug te blikken op het afgelopen jaar en 
alvast vooruit te kijken naar het volgende jaar. 
We zijn trots op wat we bereikt hebben met de 
buurtpreventie. Al die enthousiaste bewoners 
die hun tijd investeren om de wijk veilig te 
houden en hun best doen om de leefbaarheid 
te vergroten. Voor ons is het dan ook de vraag 
wat het komend jaar gaat brengen. Dalen het 
aantal woninginbraken? Worden er minder 
misdrijven gepleegd, is er minder overlast? Wij 
gaan ook in 2019 samen met de buurtpreven-
tie aan de slag om deze doelen te bereiken, 
hopend op steun van de rest van de wijk!

Als wijkagenten hebben we veel te maken met 
burenproblemen. Dit is schrijnend en zorgt voor 

veel stress en ergernis bij de gezinnen die er mee van 
doen hebben. Opvallend is overigens dat niemand 
ruzie wil met zijn buren en iedereen is overtuigd van 
zijn of haar gelijk. Wij willen jullie vragen om ook 
eens in de spiegel te kijken. Voor een ruzie zijn twee 
partijen nodig en iedereen heeft dan ook zijn aandeel 
in het conflict. Stel je kwetsbaar op en spreek uit wat je 
dwars zit, je zal zien dat dat heel verhelderend kan zijn. 
Kortom, heb je ergernissen, spreek het uit. Mocht je dat 
moeilijk vinden dan hebben we buurtbemiddeling.  
 
Deze zijn via de website van www.ons-welzijn.nl te 
bereiken. Onze ervaringen met buurtbemiddeling zijn 
erg positief. Wij wensen jullie fijne feestdagen en een 
gelukkig en veilig 2019! 

Niels en Sandra, wijkagenten Ruwaard

Het buurtfonds 
Voor meer contact met uw buren door cultuur, 
duurzaamheid of sport. BrabantWonen heeft 
een Buurtfonds. Vanuit dit fonds kunt u in uw 
wijk of appartementencomplex projecten star-
ten die contacten met uw buren vernieuwen 
of versterken. Door samen een project op het 
gebied van kunst, cultuur, duurzaamheid of 
sport te bedenken en uit te voeren, ontstaan er 
vaak mooie ontmoetingen. Uiteraard kunt u dat 
niet altijd alleen en hebt u soms de hulp nodig 
van een kunstenaar of een begeleider. Geen 
probleem. Samen gaan we op zoek naar de 
gewenste ondersteuning en die betalen we uit 
het buurtfonds.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet het project aan  
de volgende voorwaarden voldoen: 

• Het project wordt bedacht en uitgevoerd door  
overwegend bewoners van BrabantWonen;

• Bewoners bedenken samen wat ze willen en  
zorgen, onder begeleiding van een professional,  
voor de uitvoering;

• Het project ligt op het gebied van kunst,  
cultuur, duurzaamheid of sport;

• Het project draagt bij aan de leefbaarheid  
van de wijk of het appartementencomplex.

Aanvraag
Heeft u plannen voor een buurtfondsproject, vul  
dan het formulier in op de website van BrabantWonen:  
 

 www.brabantwonen.nl/onze-projecten/   
 buurtcultuurfonds-brabantwonen. 

Meer informatie
Wilt u eerst meer informatie over de mogelijkheden van 
het Buurtfonds? Neem dan voor informatie contact op 
met Rob van Dorst, wijkbeheerder. 

Te bereiken via 
  088 - 281 6089 
  r.van.dorst@brabantwonen.nl 
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Vertrouwen in en op elkaar

Als je het nieuws leest, bekruipt je soms het 
gevoel dat er veel egoïsme en negativiteit is in 
de maatschappij om ons heen. Maar soms krijg 
je een positieve beleving die je anders doet 
kijken naar de mensen om je heen. Want we 
kregen een grote hoeveelheid pakjes binnen, 
om de Sint en zijn pieten een handje te helpen!

Klein nieuws als dit haalt vaak het nieuws niet, maar 
hiervan word je zo blij ! We willen dat graag met u 

delen. In totaal hebben wij voor 110 mensen in Oss Zuid 
en de Ruwaard pakjes verzorgd. Niet alleen de leden 
van de Zonnebloem werden bedankt, maar ook de 
actie Kids Tasz werd goed geholpen. Met dank aan alle 
goede gevers en inpaksters. Het was een waar feest dit 
te mogen verzorgen ! Super ! Doet u volgend jaar ook 
(weer)mee? Ineke Broers van Warmerdam

Kerstconcert Musica Humana

Op zaterdag 15 december verzorgt het Osse 
renaissancekoor Musica Humana om 19.00 uur 
een kerstconcert in de Heilig Hartkerk aan de 
Kromstraat in Oss met medewerking van Leon 
van Schijndel. 

Het koor staat onder leiding van Rein Boeijen. Er 
worden kerstliederen gezongen uit de 15e, 16e en 

17e eeuw in de oud-Nederlandse, oud-Spaanse en oud-
Duitse taal en er worden enkele populaire kerstliederen 
gezongen voor samenzang. Het kerstconcert duurt 1 uur 
en de toegang is gratis.

Kerstconcert van  
‘Het Maaslands Operette  
en Musical Gezelschap’

Op woensdag 19 december (20.00 uur) houdt 
Het Maaslands Operette en Musical Gezelschap 
hun jaarlijks kerstconcert in d’n Iemhof, onder 
leiding van dirigent Rein Boeijen. 

U kunt luisteren en kijken naar muziek, zang (ook solo), 
gedicht en af en toe wat uitleg. Een glaasje glühwein 

zal niet ontbreken. Leden van het gezelschap brengen 
hapjes mee. Als iedereen met mate iets neemt, zal er 
voor alle bezoekers iets te smullen zijn.

  19 december 20.00 uur
 gratis 

Uniek kerstconcert  
Osse Opera met het  
ensemble “Los Corillos”! 

Het traditionele kerstconcert van de Osse Opera 
belooft een waar feest te worden! Naast een 
aantal traditionele kerstliederen zingt het koor, 
begeleid door het Zuid-Amerikaans ensemble 
Los Criollos, twee beroemde korte werken van 
de Argentijnse componist Ariel Ramirez: de Misa 
Criolla en Navidad Nuestra. 

Wij zijn er zeker van dat u zult genieten van een  
bijzondere uitvoering. 

  Vrijdag 21 december,  
 Matinee: 14.30 uur; Avond: 20.00 uur.
  St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, te Oss.

 € 17,50 inclusief programmaboekje,  
 koffie en wat lekkers.
 
Bestellen:  

  penningmeester@osseopera.nl
  of bij Boekhandel Derijks, Walplein 8, Oss
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Hulp bij aanleg SlowPad 
Vorige maand hebben we jullie verteld over het 
pad wat aangelegd gaat worden tussen de Da 
Costastraat en het Elzeneindhuis. Dit pad moet 
een ontmoetingsplek worden voor de buurt, 
voor jong en oud en zeker ook voor de bewo-
ners van het Elzeneindhuis. 

Hoe mooi zou het zijn als alle kinderen er samen 
spelen, opa’s en oma’s daarvan genieten en buren 

samen met de buurtkinderen en de bewoners van het 
Elzeneindhuis plantjes verbouwen in de buurttuin. Dit 
willen we graag realiseren voor september 2019. Daarvoor 
is veel hulp nodig en daarvoor doen we een beroep op 
u, om te komen helpen op: Zaterdag 26 januari: start 
aanleg wilgentunnels Zaterdag 16 maart: boomstammen 
schillen en schuren voor de bankjes en speeltoestellen. 
Zaterdag 13 april: start aanleg bloemen-pad. Lijkt het u 
wat meldt u dan aan door te mailen naar: j.heesbeen@
oss.nl Wilt u eerst aanvullende informatie mail dan naar: 
schrijverskwartier2015@gmail.com. We willen u bij 
voorbaat bedanken voor uw hulp en zullen zorgen voor 
wat te eten en te drinken op de klusdagen.

Slow Care werkt  
aan verbinding
Vanuit SlowCare Elzeneindhuis willen we alle 
buurtbewoners bedanken voor de inzet en 
bijdrage van het afgelopen jaar en voor het 
begrip voor de hinder en overlast van de bouw. 
Inmiddels zijn alle 24 bewoners gesetteld. Zij 
voelen zich thuis dankzij de inzet van onze fijne 
begeleiders, hun ouders én door de warme 
contacten in de buurt. We zoeken verbinding 
met de wijk, daarom gaan we ook in 2019 
weer een koffie inloop organiseren voor de 
buurtbewoners. Daarom halen we wekelijks 
de lege flessen op in de buurt en organiseren 
we activiteiten als samen appelmoes maken, 
pannenkoeken bakken etc. 

Sinds kort halen we ook plastic dopjes op om stich-
ting hulphond te steunen. Zo helpen we elkaar met 

kleine beetjes de wereld mooier te maken. Komend jaar 
gaan we ook samen met de buurt het SlowPad verder 
vormgeven. Dankzij de gewonnen eerste prijs kunnen 
we een tastbare verbinding gaan maken met een speel- 
en belevingspad tussen SlowCare en de wijk. Onze 
kerstwens is: laten we iedereen vanuit vriendelijkheid 
en compassie ontmoeten. Niemand is hetzelfde maar 
we zijn allemaal mensen die op zoek zijn naar geluk en 
liefde. We hopen komend jaar vele buurtbewoners te 
mogen ontmoeten en wensen jullie fijne feestdagen en 
een liefdevol samenzijn toe. Een welgemeende hartelijke 
groet namens iedereen van SlowCare Elzeneindhuis. 

Kent u Samen Slimmer Met Geld? 
Het is een nieuwsblad van Gemeente Oss, 
dat je op het Gemeentehuis kunt ophalen.  
Je kunt hem ook downloaden op  
samenslimmermetgeld@oss.nl. In het laatste 
nummer (november 2018) staan allerlei tips  
over hoe je met een klein inkomen toch leuke 
dingen kunt doen voor de feestdagen. 

Zoals cadeautjes in de Ruilwinkel ruilen tegen bijv. 
“Crossjes”. Of bij de Kringloop kopen, ook tips van aangebo-
den kortingen staan erin. En een artikel in over  AZOSS, de 
aanvullende zorgverzekering van de gemeente Oss. Verder 
een cursus Klik & Tik om te leren omgaan met een compu-
ter, gezond en gratis ontbijt voor kinderen bij Het Nationaal 
Jeugd Ontbijt, kerstmarkten in de omgeving….Er staat in 
waar je precies moet zijn en een uitleg over de groep die 
dingen en diensten aanbieden. Een echte aanrader!
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!!! Kinderdisco !!!
Kleed je op je allermooist,

we maken er een leuke avond van!

Zaterdag 15 dec, d’n Iemhof ”, 19:00 – 22:00 uur
Thema: kerstgala. Toegang: gratis 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. Onze volgende disco avond is op: 19 januari

Levende Kerststal
Zoals elk jaar organiseert de Osse Scouting-
groep Titus Brandsma tijdens de kerstdagen een 
levende kerststal, in 2018 op zondag 16 decem-
ber. Ook nu wordt er weer volop aan gewerkt 
om onze boerderij tot een gezellige en warme 
kerststal om te toveren. 

Gasten, omwonenden en andere geïnteresseerden 
zijn welkom tussen 12.00 en 17.00 uur aan de 

Industrielaan 57 te Oss. De toegang tot de kerststal is 
gratis. Ook zal er een shop bij de kerststal zijn. Bij deze 
stand kunnen scoutingleden hun inkopen doen zoals 
rugzakken, scoutingblouses, slaapzakken enz. Tijdens de 
kerststal zijn jeugdleden en leiding van onze scouting-
groep betrokken bij de verschillende activiteiten. In de 
levende kerststal ziet u onder andere Jozef, Maria en het 
pasgeboren kindje Jezus. Bovendien waken schapen, 
herders en de ezel over het kindeke. Ieder uur wisselen 
de deelnemende personen en andere jeugdleden elkaar 
af. Buiten houdt een echt kameel de wacht en hierop 
kunt u een ritje maken. Bij binnenkomst van de kerststal 
kunt u tegen betaling muntjes krijgen waarmee u onder 
andere warme glühwein, verse appeltaart en chocomelk 
kunt kopen. Met deze muntjes kunt u ook betalen voor 
verschillende activiteiten.  De opbrengst van de levende 
kerststal komt ten goede aan de scoutinggroep. Namens 
Scouting Titus Brandsma wensen we u alvast prettige feest-
dagen en hopelijk tot ziens op zondag 16 december!

Midzomerfestijn 2019
Hallo beste mensen, De werkgroep van het Midzomer-
festijn heeft zijn tweede vergadering er al weer op zitten 
en er zijn hele leuke ideeën waarover wij jullie, in de 
aanloop naar HET weekend, op de hoogte zullen bren-
gen. Maar voor nu even een paar belangrijke vragen: Ken 
jij iemand in je omgeving die het heel erg leuk vindt om 
mee te denken binnen de werkgroep? Ken jij iemand in 
je omgeving die het helemaal geweldig vindt om met de 
bouwploeg tenten te bouwen en het terrein te voorzien 
van kramen, etc. oftewel die het zwaardere werk niet 
schuwt? Ken jij iemand in je omgeving die als algemeen 
vrijwilliger de handen uit de mouwen kan/wil steken? 
Ben jij zelf misschien wel die iemand waar wij naar uit 
kijken? Alle handjes zijn van harte welkom. 

Aanmelden 
  midzomerfestijnruwaard@gmail.com 

Inloopavonden Digibuurt

DigiBuurt is een vrijwilligersorganisatie die zich 
inzet om te helpen bij het verwerven van digi-
tale vaardigheden en kennis. Iedereen, die iets 
wil weten over zijn smartphone, tablet of laptop 
of hierin les wil gaan volgen kan op maandag-
avond 17 december van 19.00-21.00 uur bij 
Digibuurt binnen komen. 

DigiBuurt doet mee met de Open week Seniorweb 
2019. Wij zijn dan beschikbaar op het Barbaraplein 

van maandag 21 januari 2019 tot en met vrijdag 25 janu-
ari 2019. Voor alle info en openingstijden zie  
www.digibuurt.nl / Barbaraplein ( in de Binnenstad)
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Tiny Forest komt  
naar de Ruwaard
 
Een Tiny Forest is een snelgroeiend klein bos 
ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet 
alleen goed voor meer vlinders, vogels, bijen 
en kleine zoogdieren, maar ook fijn voor men-
sen. Het is een bos van de buurt, waar zowel 
buurtbewoners en scholen bij betrokken zijn. 
Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een pret-
tige en gezonde plek en kinderen leren over de 
natuur in een ‘buitenlokaal’ in het groen. 

Waar komt dat bos in Oss? In heel Nederland worden 
op dit moment tientallen Tiny Forest’s aangelegd. 

Ook de gemeente Oss wil er samen met bewoners een 
aantal aanleggen. Voor een eerste Tiny Forest zien we 
mogelijkheden in het Elzeneindpark. Hoe gaat dit Tiny 
Forest eruit zien? Hoe zorgen we ervoor dat het voor 
omwonenden en leerlingen een aantrekkelijke plek 
wordt? Hoe kunnen we het bos planten en onderhouden 
met elkaar? Allemaal zaken waarover u kon meedenken 
op de buurtbijeenkomst op 12 december. Hebt u daar ook 
nog ideeën over, neem gerust contact op! Op www.ivn.nl/
tiny-forest-nl vind je meer informatie. Of stuur een email 
sturen naar Nina van Schagen, n.van.schagen@oss.nl.

December 
Buurtsport!

In de maand december is er gewoon Buurtsport, 
doe je ook mee? Deelname is helemaal GRATIS 
en iedereen mag mee doen! Elke week ben 
ik aanwezig op onderstaande dagen en tij-
den en dan doen we verschillende sporten en 
spelletjes!

Maandag 14.30 – 15.30 uur Schoolplein De Blinkerd
Dinsdag 15.00 – 16.00 uur Groenstrook (Wagenaarstraat)
Dinsdag 16.15 – 17.15 uur Elzenhoekpark (Sportveldje)
Donderdag 14.45 – 15.45 uur Staringstraat (speeltuin)

In de week tussen Kerstmis en Oudjaar heb ik een 
weekje vakantie dus dan ben ik er niet. Als je vragen 

hebt mag je mij altijd mailen op:  
 

  carmen@sport-expertise-centrum.nl 
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Cursus  
‘Omgaan  
met dementie’  
Op donderdag 17 januari start de  
cursus ‘Omgaan met dementie’ voor  
familieleden en mantelzorgers van  
mensen met (beginnende) dementie.   

In de cursus komen  
onderwerpen aan de orde als: 

• Wat is dementie, wat zijn de oorzaken,  
wat zijn de symptomen? 

• Hoe ga je ermee om als de persoon met  
dementie gaat veranderen? 

• Wat zijn mogelijkheden voor de persoon  
met dementie? Hoe kan hij of zij 

•  zolang mogelijk actief blijven? 
• Waar kun je terecht voor zorg en hulp?  

Zowel thuis als bij een zorginstelling. 
• Hoe verwerk je verdriet?
• Hoe zie je de toekomst?  

Daarnaast is er gelegenheid om contact te leggen 
met elkaar, ervaringen uit te wisselen en elkaar te 
ondersteunen.  

Data:  
17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart.

  van 13.30-15.30 uur
  ontmoetingscentrum ‘Meteoor’,  
 Oude Litherweg 20, 5346 RT Oss

Na een half jaar organiseren we een terugkom- 
bijeenkomst. De kosten voor de cursus zijn € 30,-  
(inclusief cursusmap en koffie/thee). Eef Rubbens 
en Hetty van Amstel van ONS welzijn geven de 
cursus.

Voor meer informatie en/of aanmelding:  
   06 - 3651 8920 (Eef Rubbens)
   088 - 374 25 25 (Irene Windhorst)

  irene.windhorst@ons-welzijn.nl  

 

Boekpresentatie

Maandag 14 januari houdt tekstschrijver 
Ankie van Hezewijk een inleiding over 
haar bundel ‘Dag ma!’ Hierin beschrijft 
zij het afscheid van haar moeder, die de 
laatste drie jaar van haar leven aan een 
vorm van dementie leed. Hierdoor was 
ze niet meer in staat contact te maken 
met haar omgeving. Ankie beschrijft 
het hele palet van lijden, onmacht, 
schuldgevoel, verdriet, respect en liefde. 
Emoties die herkenbaar zijn voor velen 
die te maken hebben met dementie. 
‘Dag ma!’ gaat ook over Ankies herinne-
ringen aan haar moeder voor ze demen-
teerde. “Het is de dementie niet gelukt 
me mijn moeder af te pakken.’’

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

Programma Alzheimer Café

JAN
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Cadeau Plus 
Wist u dat?
• CadeauPlus leuke Cadeautjes heeft voor uw jarige zus of 

voor een vriend die 50 jaar wordt of voor de surprise voor 
Kerst of gewoon iets leuks voor jezelf

• CadeauPLus momenteel een hele leuke spaaractie heeft ( 
Heartbeads)

• CadeauPLus een lunchroom heeft waar de leerlingen over-
heerlijke appeltaart en zelf gemaakte broodjes serveren 

• CadeauPus een superleuke decemberaanbieding heeft 

De openingstijden van CadeauPLus zijn:
Maandag 13.00 – 16.00 uur
Dinsdag 09.00 – 15.00 uur
Woens-, donder- en vrijdag 09.00 – 16.00 uur

Onze ingang ligt aan de Joannes Zwijssenlaan, hoek 
van Anrooijstraat. U ons altijd kunt bellen voor vragen 
of reserveringen op 0412-224155 U ons kunt volgen 
op Facebook CadeauPlus Oss. Bij CadeauPLus wordt u 
geholpen door leerlingen van het Hooghuiscollege.  
Zij leren hier in de praktijk de theorie van het vak 
Economie & Ondernemen. U bent van harte welkom.

Wij(k) de Ruwaard heeft vele gezichten en  
verhalen. Deze keer vertelt Willemijn ter Horst 
haar verhaal.

Dieren knuffelen  
en nieuwe vrienden 

E-teamer bij de kinderboerderij. Willemijn (13 jaar) 
woont in Oss-Zuid. Dieren knuffelen kan ze de hele 
dag wel doen. Inmiddels helpt deze slimme meid elke 
woensdagmiddag mee in het E-team van kinderboer-
derij Elzenhoek, samen met haar vriendin Victoria. 
Het E-team telt 10-15 jeugdvrijwilligers. Knuffelhoek 
draaien, stal uitmesten, voer klaar maken…. volgens 
Willemijn is de knuffelhoek het leukste. “Daar help ik 
andere kinderen bij het knuffelen van cavia’s, konij-
nen en ratjes. De kinderen luisteren prima…eh….
meestal….” 

Het is hier echt gezellig
“Ik heb hier nieuwe vrienden gemaakt, en ik beant-
woord vraagjes of maak een praatje met bezoekers. Die 
komen sneller naar me toe omdat ik E-team kleding 
aan heb. Het is hier echt gezellig.” Beheerder Gerry: 
“Heel mooi hoe deze kinderen zich inzetten voor de 
wijk. Door hun hulp ziet het er netjes uit, hebben de 
dieren op tijd te eten en kan de knuffelhoek open. En 
ondertussen leren ze nieuwe vaardigheden; iets afma-
ken, op tijd komen, bezoekers te woord staan…..”

De kippen op stok
Hilarisch is het vangen van de kippen voor sluitingstijd. 
“Niemand heeft nog het ideale aanvalsplan uitgevon-
den. Bezoekers lukt het soms nog beter dan wij!”

Meedoen
Op dit moment is het E-team helemaal vol. De knuffel-
hoek met cavia’s en konijntjes is open op woensdag- en 
zondagmiddag van 13.30-14.30 uur. Maar….geitjes 
voeren en knuffelen kan elke dag!

Dit zijn wij

De cadeauwinkel met  
dat beetje EXTRA!

ACTIE IS GELDIG VAN 1 DECEMBER T/M 21 DECEMBER 2018 
(MAX. 1 STICKER PER ARTIKEL, STICKERS KUNNEN NIET WORDEN GEPLAKT 
OP COW-PARADE ARTIKELEN. NIET I.C.M. ANDERE ACTIES OF KORTINGEN)
Ingang Joannes Zwijsenlaan/hoek Van Anrooijstraat

KOM STICKERS PLAKKEN

DEZE FEESTMAAND!
DE LEERLINGEN GEVEN U 

GIGANTISCHE KORTINGEN!

25%

75%

50%

CadeauPlus_Leaflet-Decemberactie_A5.indd   1 31-10-18   13:19
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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

‘Neem mij mee!’
Burgemeester Wobine Buijs-
Glaudemans plaatste het eerste  
‘Dat is Oss’ bord bij de molen De Vlijt 
in Geffen. Daarmee opende zij de 
promotiecampagne ‘Neem mij mee!’. 
Het is de bedoeling, dat deze bor-
den door Oss gaan zwerven en dat 
iedereen zijn of haar verhaal deelt 
via “Dat is Oss.” Het bord deed direct 
dienst; een bezoeker nam het bord 
meteen mee naar een andere mooie 
plek in Oss. Ambassadeurs van “Dat 
is Oss” plaatsen in alle kernen van 
Oss een bord. Heb je dit bord gevon-
den? Neem het mee! Zet het op een 
openbare plek in Oss. Een plek waar 
jij goede herinneringen aan hebt of 
waar je een mooi verhaal over weet. 
Maak een foto van de plek en deel 
het verhaal op Facebook, Twitter of 
Instagram. Tag @DatisOss en gebruik 
#DatisOss. Daarna mag weer iemand 
anders het bord meenemen. Zo laten 
we samen zien waar we trots op zijn! 
De leukste inzendingen maken kans 
op het Dat is Oss kerstpakket. De 
campagne loopt tot 22 december.  
 
Meer informatie:  

 datisoss.nl

Nieuw contract Regiotaxi 
vervoer Noordoost-Brabant 
Elf gemeenten in Noordoost-
Brabant, waaronder gemeente Oss, 
en de provincie Noord-Brabant 
ondertekenden een contract met 
Munckhof Taxi B.V. voor het Wmo-
vervoer en alternatief vervoer 
voor de OV-reiziger. Het contract 
loopt vanaf 1 januari 2019 voor 
een periode van drie jaar met de 
mogelijkheid tot twee keer een jaar 
verlenging.

Goed verzekerd bij  
een laag inkomen
Heeft u hoge zorgkosten en een laag 
inkomen? Dan kunt u zich goed en 
voordeling verzekeren met AZOSS. 
AZOSS is een aanvullende zorg-
verzekering van de gemeente Oss 
samen met zorgverzekeraars CZ en 
VGZ. Met AZOSS krijgt u korting op 
de premie én de gemeente betaalt 
mee. Wilt u weten of u ook mee kunt 
doen? Kijk dan snel naar de voor-
waarden op www.gezondverzekerd.
nl/oss. Aanmelden kan tot 31 decem-
ber 2018. Inloopspreekuur bij u in de 
buurt. Wilt u meer informatie of hulp 
bij het inschrijven? Kom naar het 
inloopspreekuur bij u in de buurt. 

Ons Huis van de Wijk, 
Coornhertstraat 3, Oss
maandag 17 december
maandag 24 december
maandag 31 december
van 15.00 tot 16.00 uur

Samengevat: 
• De gemeente betaalt € 20,- of € 

40,- euro per maand mee aan uw 
zorgverzekering.

• U krijgt ruime vergoedingen 
voor bijvoorbeeld bril en lenzen, 
fysiotherapie, tandartskosten en 
de eigen bijdrage Wmo.

• CZ en VGZ accepteren iedereen, 
zonder medische keuring

Cursus ‘Leer werken met 
Digid en de elektronische 
overheid. 
De bibliotheek Oss en de gemeente 
Oss organiseren deze cursus voor 
mensen die al een beetje met inter-
net kunnen omgaan. We houden 
de groep deelnemers bewust klein, 
ongeveer 10 deelnemers per cursus. 
Zo kunnen we genoeg aandacht 
besteden aan vragen. 

Informatie en aanmelden
Op woensdag 9 januari 2019  
begint een nieuwe cursus.
 
Data  
Woensdagochtend 9, 23 en  
30 januari en 6 februari 2019

  10.00-12.00 uur
  Bibliotheek Oss, Raadhuislaan 10

 € 15 voor het werkboek

Aanmelden
 www.bibliotheekoss.nl of bij  

 de infobalie van Bibliotheek Oss

Meer info
   0412 - 842 011 (Mariëlle Derks)

  md@nobb.nl

Onderzoek verbetering com-
municatie Zorg en Welzijn
Kunt u makkelijk vinden waar u moet 
zijn met een hulpvraag? Weet u hoe 
u in contact komt met het Sociaal 
Team van uw wijk of dorp? Of waar 
activiteiten zijn in uw buurt? Zoekt u 
deze informatie op internet? Stuurt 
u liever een mail of belt u op? En wie 
belt u dan? Dat wil de gemeente Oss 
graag van u weten. Doe mee en vul 
het onderzoek in op www.oss.nl/
vragenzorg.
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Liederentafel d’n Iemhof 2019
Donderdag 10 januari 2019 luiden we met de 
Liederentafel d’n Iemhof het nieuwe jaar in. Dit 
doen we het liefst met zoveel mogelijk bezoe-
kers. Immers hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
En dat geldt zeker tijdens de oergezellige avon-
den van de Liederentafel.

Komt u ook meezingen? Al zingt u zo vals als een 
kraai. Dat geeft helemaal niks. Het gaat om de 

sfeer en gezelligheid. Het Iemhof Combo met de beide 
zangeressen staan weer klaar om er voor u een gezellige 
avond van te maken die u heel 2019 niet meer zal 
vergeten. Het dak gaat er gegarandeerd weer af!
Iedereen is welkom en de toegang is geheel gratis.

  D’n Iemhof, Sterrebos 35, 5344 AN Oss
  Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Oproep voor geïnteresseerden  
in een moestuin

Wilt u uw eigen groenten verbouwen en houdt 
u van tuinieren? Tuinvereniging De Bus heeft 
voor komend seizoen nog enkele tuinen vrij.

De Bus is een vereniging met een lange geschiedenis. 
U kunt hier fijn en rustig tuinieren. Het complex is 

gelegen in onze wijk aan de Geffensestraat. Dit is het 
fietspad vanaf de Heihoekstraat langs het spoor naar 
Geffen. Heeft u serieuze interesse om op een gezonde 
manier groenten en aardappelen te telen, neem dan 
contact op met Toon Willems  tel. 06-25221940. Hij maakt 
dan graag een afspraak met u voor bezichtiging. 

Dank aan: Crea klets, Wereld vrouwen, Astrid 
Noordam, Turopolski, ‘Het Maaslands’, ‘Durf te 
spelen’, Het Brabantse duo Peter en Will, en de 
medewerk(st)ers van de Lied-erentafel. Bedankt 
voor jullie fijne bijdragen aan de eerste ‘Bij ons 
in d’n Iemhof’ Tot volgende keer! Gijs en Will

Wordt uw kind  
binnenkort vier jaar?
Ouders van kinderen die geboren zijn voor 25 
mei 2016 moeten hun zoon of dochter binnen-
kort -bij voorkeur in januari 2019- aanmelden op 
de basisschool. Met meerdere scholen in de wijk 
Ruwaard is het belangrijk om een weloverwo-
gen keuze te maken. 

Basisschool Hertogin Johanna locatie Aalbersestraat, 
onderdeel van Filios scholengroep, heet u van harte 

welkom om de sfeer te komen proeven, informatie 
te halen en vragen te stellen tijdens een rondleiding 
door de school. Tijdens deze rondleiding krijgt u 
informatie over het onderwijs, de manier van lesgeven, 
communicatie met ouders en individuele aandacht voor 
elk kind. De rondleiding vindt plaats onder schooltijd 
zodat de ouders een goed beeld krijgen hoe het er 
tijdens een gewone schooldag aan toe gaat. Natuurlijk 
is uw zoon/dochter ook van harte uitgenodigd tijdens 
deze ochtend. Heeft u interesse? Bel naar het volgende 
nummer: 0412-646284 (vraag naar Marlous Basart) of 
mail naar bshertoginjohanna-a@filiosscholengroep.nl. 
Voor meer informatie over onze school verwijzen wij naar 
onze website www.bhertoginjohanna-a.nl. 

‘Bij ons in den Iemhof’  
 10 November
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Brand 
veiligheidstips:

1.  Hang rookmelders op en zorg dat ze werken;
2.  Zet apparaten uit als u gaat slapen of niet thuis bent;
3.  Zorg dat uw vluchtweg vrij blijft van obstakels;
4.  Hang een vluchtsleutel in de buurt van uw voordeur.

Website met aanvullende info
 brandweer.nl/brandveiligheid
 brandweer.nl/brandveiligheid/koolmonoxide

Een hartelijk dank je wel…

Op 28 oktober was de jaarlijkse fairtrade markt 
in de Jozefkerk. Op zondag 4 november werd de 
opbrengst van die markt bekend gemaakt:  
€ 2000,- ! Dit bedrag mocht ik overhandigen aan 
Mevrouw Irene Lequin van de Stichting Sahelp. 
Blijdschap alom!

Het was een geslaagde markt dankzij de vele 
bezoekers en het fijne en inspirerende optreden 

van het Afrika Engakoor uit Nistelrode. Ook waren er 
veel mensen die een bijdrage leverden in de materiele 
sfeer (een pan soep, een lekkere taart, potjes jam, hartige 
taarten). De fijne sfeer en de saamhorigheid was duidelijk 
zichtbaar en voelbaar. Ook de aanwezigheid van talrijke 
“goede-doelen-tafels” die ons de ogen deden openen 
naar acties buiten Nederland. Helpt u volgend jaar weer 
mee? Wij, als werkgroep Werk In Uitvoering, kiezen 
dan natuurlijk weer een ander goed doel. Namens de 
werkgroep: Ineke Broers.

Mantelzorg-bedankavond in de Lievekamp

‘Kan ik eindelijk iets  
terug doen voor mijn zus’

Ook dit jaar organiseerden ONS welzijn en de 
gemeente Oss weer een avondje uit voor de 
mantelzorgers in Oss, als blijk van waardering. 
Ruim 500 mantelzorgers uit Oss waren, veelal 
samen met de persoon voor wie ze zorgen, aan-
wezig op de bedankavond op 16 november.

Thijs van Kessel, wethouder Zorg, Wmo en 
burgerparticipatie voor de gemeente Oss, opende 

de avond. De Bluebettes verzorgden een sprankelende 
muzikale voorstelling en na afloop werd de nazit 
opgeluisterd door Kris van Son. De bezoekers hebben 
genoten van deze goed verzorgde avond. Zoals de 
zussen Lenie en Jannie. Lenie: “Ik heb een chronische 
ziekte waarvoor ik veel naar het ziekenhuis in Nijmegen 
moet. Mijn zus Jannie gaat altijd met me mee. Ik heb 
het niet zo breed en vind het heel fijn dat ik haar kan 
trakteren op deze avond. Kan ik eindelijk iets terug doen 
voor mij zus.” 

Halloween in ’t Woud II

Een super gezellige activiteit in ’t Woud II. Leuke 
reactie ’s en veel versierde huizen. Een grote 
opkomst met veel versierde ballonnen door de 
straten. Iedereen bedankt voor de inzet, volgend 
jaar weer!? 
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www.3d-vcn.nl

De hallux abducto valgus (HAV) is 
wellicht beter bekend als een “scheef-
staande grote teen” of wel “grote teen 
met knobbel”.

Deze afwijking is bij velen bekend maar 
de oorzaak vrijwel niet. We weten dat de 
primaire oorzaak van de scheve grote 
teen erfelijkheid is, deze factor is helaas 
onomkeerbaar. Een andere factor die er 
aan bijdraagt is een afwijkende stand 
van de voet. Hierbij kan de podothera-
peut uitkomst bieden.

Door middel van het juiste schoeisel en 
een goede corrigerende ondersteuning, 
kunnen HAV-klachten verlicht worden. 

Een operatieve ingreep word vaak aan-
gedragen, desondanks zien we vaak 

postoperatieve klachten. Klachten waarbij, 
zonder juiste begeleiding dan wel onder-
steuning, de scheefstand en pijnklachten 
terug kunnen komen. Als niet operatieve 
behandeling kunnen wij voor u daarin de 
best mogelijke oplossing geven. 

’Waarom opereren als dat niet nodig is, 
wat podotherapie zou kunnen betekenen 
is dan mogelijk een groot gemis.’’

Team 3D-VCN

Scheefstand grote teen (Hallux Abducto Valgus)

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.

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

Fysiotherapie FysiOss
Manueel therapie

Dry-needling

Mckenzie

Oedeemtherapie Voetfysiotherapie

Claudicatio

Podologie

Elastische kousen

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

Wil jij ook vrijwilliger worden? 
Wij, Zorglocatie de Ruwaard zijn op zoek naar  

vrijwilligers! Hieronder een greep uit ons aanbod:

• Vrijwilliger Nagelverzorging (maandag) 

• Vrijwilliger crea activiteit (vrijdag)

• Vrijwilliger handwerken (donderdag)

• Gastvrouw op een woongroep (elke dag)

• Gastvrouw bij de broodmaaltijd (woensdag) 

• Vrijwilliger bij sjoel activiteit      

Heb je een talent wat er niet bij staat, ook dan kom  

ik graag in contact met je. Bel of mail me gerust,  

Groet Francis van den Broek. 

E-mail: Francis.vandenbroek@brabantzorg.eu 

Tel: 0412 - 683 683

 Vrijwilliger zijn, is positief  doen met als enige doel, voor jezelf  en voor de ander een goed gevoel’
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V    Ben je handig op de computer?
Dan zoeken we jou ! Voor een groep 
van 3 a 4 mensen in Geffen zoeken we 
iemand die één keer per week com-
puterles kan geven. Contact en meer 
info via: bart.hoes@ons-welzijn.nl

V   Maatje (man) gezocht
Vitale vrouw van 70 zoekt maatje om 
samen leuke dingen te ondernemen, 
zoals uit eten gaan, op vakantie of 
gewoon een keertje koffie drinken. 
Heb je interesse laat het weten  
via mijn mailadres  
Julie.goosen@ons-welzijn.nl  

V   Handige handjes?  
Voor een wijkbewoonster ben ik op 
zoek naar een elektricien en loodgie-
ter. Op vrijwillige basis. Contact via: 
bart.hoes@ons-welzijn.nl

V   Heb je op vrijdagmiddag een 
paar uurtjes tijd? 
Dagbesteding de Hulst zoekt een 
enthousiaste vrijwilliger die samen 
met de vaste begeleiding van de 
groepen op vrijdagmiddag een 
weekafsluiting met en voor cli-
enten organiseert. Denk aan een 
zangmiddag of een oudhollandse 
spelmiddag, maar samen de vakan-
tie/weekend inluiden met een 

filmpje op een beamer doen we 
ook. Interesse? Dan nodigen we je 
van harte uit om een keer te komen 
kijken en kennis met elkaar te komen 
maken. Met natuurlijk een kop koffie 
of thee. Wanneer: vrijdagmiddag van 
14.00-16.30uur, in overleg.  
 
Contact: m.mientjes@dichterbij.nl  
0412-646310 Miriam Mientjes of 
Babs Depenbrock

V   Hulp bij zwemmen
Man van 62 jaar met zeer zeldzame 
ziekte (Cystitis Interstitialus, zware 
pijnaanvallen vanuit de blaas). Het 
zou mij enorm helpen als ik vaker 
het water in kan! Ik ben op zoek naar 
iemand die fysiek sterk genoeg is om 
me in het zwembad bij te kunnen 
staan tijdens een aanval. Maandag 
of donderdag 13.15-15.30 uur of 
woensdag 9.45-12.00 uur. Info en 
reactie bij Ria de Vent,  
 
Blink Vrijwilligerswerk 06-14500615  
r.devent@blinkuit.nl

V   Warm nestje voor  
 jongetje van 8 jaar
Om energie op te doen buiten een 
complexe thuissituatie. We zoeken 
een vrijwilliger of gastgezin die op 
zaterdag 1x per 2 weken hem een 

fijn onbezorgd dagdeel kan bieden.
Los van de thuissituatie met veel 
plezier en warmte, met of zonder 
andere kinderen/ grote broer/ een 
gewoon gezin. Hij houdt van natuur 
en dieren, spelletjes, knutselen, lego/
duplo en boomklimmen.  
Info en reactie bij Ria de Vent,  
 
Blink Vrijwilligerswerk  
06-14500615 
r.devent@blinkuit.nl

A    Gevonden: (kinder)bril
John Verhoeven meldde ons dat hij 
op woensdagmiddag 13 novem-
ber een (kinder)bril vond op de 
Euterpelaan voor „Van Pinxteren 
Auto’s BV” . Het betreft een „OXYS” 
bril, oranje met donker bruine zij-
kantjes. Telefoonnummer is bekend 
bij de redactie rucreant@gmail.com.

Vraag & Aanbod

Ode aan jou …
Ode aan jou, Man of vrouw
Ode aan jou inwoner van de Ruwaard
Jij bent je gewicht in goud waard!!
Jij reageert op de rubriek vraag en 
aanbod. Jij biedt je diensten aan, niks is 
te zot. En met welk talent je ook je hulp 
biedt. Er is altijd iets waarin je voorziet 
Chauffeur?? Tuinhulp? Computerles?
Jij springt spontaan  in de bres

En vragen we gordijnen of huisraad ?
Ook met dat verzoek weet jij raad. En 
is in het aanbod al voorzien. Dan kun 
je iets anders misschien. Je antwoord 
daarop is nooit NEE. Jij staat open voor 
alles, en gaat met ons in zee. Je laat 
je koppelen met alle plezier. Daarom 
maakten we deze ode hier! Voor jou 
Ruwaard man of Ruwaard vrouw. Wij 
zijn SUPERTROTS op jou !!! Julie Goosen en Bart Hoes

15

51ste Jaargang nr. 4

rucreant
December 2018



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    

ONTVANG 15% KORTING! ACTIECODE: RUCREA2018

Buurtsport
Maandag 14:30 – 15:30 
Schoolplein basisschool de 
Blinkerd (iedereen mag mee 
doen!) Dinsdag 15:00 – 16:00 
Groenstrook (tussen de Verdi-
straat en Wagenaarstraat)
16:15 – 17:15 Elzenhoekpark 
(tussen Ons Huis van de Wijk 
en de Moskee) Donderdag   
14:45 – 15:45 Staringstraat 
(speeltuintje)

Wat de pot schaft 
Elke eerste zondag van de 
maand “wat de pot schaft”. 
Samen koken, samen eten 
en samen opruimen. Op 2 
december – 6 januari - enzo-
voort. Van15.00 tot 19.00 uur. 

De kosten zijn €4,- per  
persoon. Je kunt je aanmel-
den tot vrijdag voor die eerste 
zondag via de mail:  
onshuisvandewijk@gmail.com

Sport en spelbuzzz
Woensdag 14.00 - 15.00 u 
Speelveld Tollenstraat 

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

AGENDA DECEMBER 2018

Vaste Activiteiten

DEC

15
JAN

10
Kerstconcert Musica 
Humana, Heilig Hartkerk

Liederentafel  
d’n Iemhof

DEC

16
JAN

14
Levende kerststal 
Scouting T. Brandsma

Alzheimercafé 
de Meteoor

DEC

18
JAN

17
Wijkvergadering  
Rucrea – D’n Iemhof

Start cursus “Omgaan  
met dementie”

DEC

19
JAN

17
Kerstconcert Maaslands 
D’n Iemhof

Inloopavond Digibuurt 
Barbaraplein

DEC

21
kerstconcert Osse 
Opera – St. Jozefkerk

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

de website www.rucrea.nl


