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“Samenleving vraagt stevig fundament ...”

Het kan niemand ontgaan zijn, door corona is 
niets meer zoals het was. Er moet gewerkt wor-
den aan nieuwe vormen van samenleven. Met 
elkaar, op gepaste afstand, maar wel met gevoel, 
warmte en enige geborgenheid. Vooral in de 
privé omgeving, maar zeker ook in de wijk.  
Met elkaar moeten we de wijk versterken.  
Want dat is voor veel van ons de basis. Dat 
vraagt een stevig fundament. 

Achter de schermen worden oplossingen bedacht 
voor ontmoeten en er voor elkaar zijn. Meer in het 

openbaar kunnen we het nieuwe wijkcentrum zien 
groeien. Eerst de diepte in om daar een goede basis te 
leggen. En er wordt gewerkt aan een goede bekisting 
daaromheen, het moet tenslotte niet uit elkaar vallen. En 
ja, dan kan er echt gebouwd worden. Aan een mooie en 
frisse ontmoetingsplaats voor iedereen. We hopen dat 
het proces van bouwen en van nieuwe vormen van ont-
moeten samen leiden tot een mooi en stevig fundament. 
Peter Krop
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Wijkraad 
Ruwaard

Ondanks de forse beperkingen gaat ook 
Wijkraad Ruwaard verder met  haar activiteiten. 
Tenminste zo goed en kwaad als dat gaat. Graag 
noemen we er hier een aantal.

In de allereerste plaats zijn we bijzonder verheugd 
over het grote aantal vrijwilligers in de Ruwaard die 

een koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. 
Dat de meerderheid (5) van de onderscheidingen in Oss 
terecht kwam zegt veel over onze wijk en wijkbewoners. 
Wijkraad Ruwaard heeft alle gedecoreerden in onze wijk 
een prachtige oranje bos bloemen bezorgd. Nogmaals 
hulde en dank aan Giny Vorstenbosch-Wevers, Alaide 
Helmijr, Toos Wiersma-Fonteyn, Eefje de Jong-Bunders en 
mevrouw Ineke Broers- van Warmerdam. 

Ook kregen we via telefoon en email vragen, opmerkin-
gen en suggesties van wijkbewoners. Bijvoorbeeld over 
een onveilige situatie, verbetering verlichting, herin-
richting van groen en afvalbeleid. Wij nemen over deze 
zaken contact op met onze wijkcoördinator en gebieds-
beheerder en zullen alle mensen persoonlijk berichten 
over de voortgang. 

Samen met twee leden van SV Ruwaard kijken we welke 
ideeën en mogelijkheden er zijn om meer kinderen in de 
jeugdteams te krijgen.

Ook wil Wijkraad Ruwaard alle jongeren uit de wijk die 
hun diploma van de middelbare school gehaald hebben 
van harte feliciteren. Een knappe prestatie onder moei-
lijke omstandigheden in een bizarre tijd.

Wijkraad Ruwaard werkt intussen achter de schermen 
aan een verbetering en vernieuwing van de website.  
Wij verwachten uiterlijk 1 juni deze klus geklaard te  
hebben. Wij hopen dat u ons daar dan ook weet te  
vinden. Uiteraard is onze website te vinden via  
www.wijkderuwaard.nl 

Wij verwachten dat u ons blijft benaderen om samen 
onze wijk nog leefbaarder en mooier te maken.
Blijf veilig en hou vol. 

Wijkraad Ruwaard
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Giny Vorstenbosch-Wevers (78)  
uit Oss krijgt een lintje voor haar vrijwilli-
gerswerk bij de Ruwaardparochie en later 
de Titus Brandsma-parochie. Ook is ze 
bezorgster van huis-aan-huisblad  
‘De Rucreant’ en coördinator vrijwillige 
hulpdienst Ruwaard.

De Osse Alaide Helmijr (71)  
wordt in het zonnetje gezet voor haar werk 
als bestuurslid bij vereniging van huiseige-
naren ‘Arcadia’, diverse functies binnen het 
Rode Kruis en bij Wereld Vrouwen Oss. Ze is 
daarnaast vrijwilliger bij het Talentcentrum.

Toos Wiersma (77)  
krijgt een lintje voor haar werk als koster 
bij de Ruwaardparochie en later de Titus 
Brandsmaparochie. Ook was ze mantel- 
zorger voor een oud-pastoor met ALS.  
Ze heeft hem eerst verzorgd in het  
appartement waar hij woonde en hem 
daarna enkele maanden in haar eigen  
huis opgenomen en verzorgd.

Eefje de Jong-Bunders (72) 
uit Oss krijgt een lintje omdat ze vrij-
williger aan huis is om kwetsbare en 
eenzame mensen uit hun isolement te 
halen. Daarnaast is ze begeleidster bij 
BrabantZorg in De Ruwaard en Sterrebos.

Ineke Broers-Van Warmerdam (79) 
krijgt een lintje voor haar werk bij water-
sportvereniging De Maaskant, de Titus 
Brandsmaparochie en de Scouting. Ook is 
ze vrijwilliger op de kleuter- en basisschool 
en zorgt ze voor de Sinterklaasactie en 
Sinterklaasbingo bij de Zonnebloem.

De voordeur voor alles wat  
voor mensen in de wijk 
belangrijk is 
In de wijkwebsite draait het om informeren  
en verbinden. Je vindt daar o.a.: 

• Nieuwsberichten uit of over de wijk
• Vraag en aanbod (hulpvraag van mens tot mens)
• Sociale kaart (welke organisatie kan mij informeren)
• Activiteiten in de wijk 
• De digitale Rucreant
• Een rechtstreekse groene knop waarmee je  

een (hulp-)vraag kunt stellen

Kijk op:
www.wijkderuwaard.nl of rechtstreeks  
naar de website met QR-code:

Lintjesregen in Oss,  
5 x in de Ruwaard
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Géén Buiten-
speeldag dit jaar!
Woensdag 10 juni 2020 kan en 
mag er géén buitenspeeldag 
georganiseerd worden vanwege 
de coronamaatregelen. We heb-
ben nog even gekeken of sep-
tember dan een goed idee zou 
zijn. Maar ook dat is te onzeker 
om een organisatie op touw te 
zetten. Dus besluiten we dat er 
dit jaar geen buitenspeeldag 
wordt gehouden in Oss.
 

Volgend jaar zal de buitenspeel-
dag op woensdag 9 juni 2021 

worden gehouden. Wilt u uitge-
nodigd worden voor de informa-
tie-avond over de Buitenspeeldag 

in Oss die meestal in februari wordt 
georganiseerd? Dan kunt u zich 
opgeven via buitenspeeldagoss@
ons-welzijn.nl . Wij hopen dat er ook 
zonder een buitenspeeldag in Oss 
veel buiten gespeeld wordt in Oss. 
Tot volgend jaar!

Bloemetje voor 
onze Zonne-
bloemgasten

Ook voor de gasten van de 
Zonnebloem Ruwaard is deze 

coronatijd een moeilijke tijd. Omdat 
zij allemaal in de risicogroep vallen, 
mogen zij geen bezoek ontvangen, 
laat staan deelnemen aan 
activiteiten. Om te laten zien dat wij, 
de vrijwilligers van de Zonnebloem 
Ruwaard, hun niet vergeten zijn, 
hebben wij hen verrast met een 
bloemetje met een kaartje. Onze 
gasten waren alle blij verrast met 
deze attentie.  
 
Deze actie is van harte ondersteund 
door DFM Bloemen & Planten.

5 Initiatieven die ouderen  
door de coronacrisis helpen

Ouderen worden in Nederland het zwaarst 
getroffen door het coronavirus.  
Om besmetting te voorkomen zijn er veel 
beperkingen opgelegd aan ouderen. Maar dit 
heeft wel een enorme impact. Door bezoek 
aan opa en oma te beperken dreigt ook 
vereenzaming. Gelukkig kunnen we onze 
ouderen op verschillende manieren een hart 
onder de riem steken. 

Hieronder vindt u een aantal handige tips en initiatie-
ven om ouderen te helpen in deze onzekere tijden. 

 
1. Coronahulpplatforms
• Gewoonmensen.nl
• Ready2help.rodekruis.nl
• Nlvoorelkaar.nl
• Lokale Facebook-groepen
• Doe een briefje bij een kwetsbare buurman-  

of buurvrouw in de bus met uw naam en telefoon- 
nummer en geef aan dat je wil helpen.

2. Een praatje via de ANBO-lijn
7 dagen per week te bereiken van 09:00 tot 21:00 uur.  
Tel: 0348 - 46 66 66, voor leden en niet-leden. 
Vergelijkbare initiatieven zijn De Luisterlijn (www.deluis-
terlijn.nl) en Up In Nederland (https://upinnederland.nl/).  

3. Ouderen in beweging
Met Omroep MAX en speciale sport-apps als Seven 
Minute Workout en Sworkit. En natuurlijk wandelen.  
Wel houden aan de richtlijnen van het RIVM: houd  
afstand en wandel bij voorkeur alleen.

4. Een gezonde maaltijd bezorgen
De website www.seniorenmaaltijd.nl vergelijkt alle  
populaire aanbieders van (warme) maaltijden aan huis 
voor ouderen. Het is juist nu belangrijk om gezonde 
mineralen en vitamines binnen te krijgen.

5. Communiceren met familie
Seniorweb geeft een handige stap-voor-stap uitleg van 
verschillende online diensten: WhatsApp, Facetime, 
Skype, Zoom, Facebook, chat.  Verder: Kerkdienstgemist.
nl, denationalethuisbingo.nl, de app “Omapost”, samen-
sterktegencorona.nl en een “ouderenuurtje” in verschil-
lende supermarkten. 
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Cassy is er 3 jaar bij betrokken, Anya 4 jaar en 
Patricia 7 jaar. Wij werken als een team. Wij krijgen 

van Door&Voor alle ruimte en mogelijkheid om ons 
zelf te ontwikkelen. Wat doen we zoal? Individuele 
coaching, er is een zelfhulpgroep en we geven cursus-
sen. En natuurlijk ook belangenbehartiging en voor-
lichting over bv Stigma. We doen dat kosteloos.

Wat inspireert ons in Door&Voor?   
“Door alle ervaringen in mijn leven, wil ik mij positief 
inzetten, om de ander te laten zien dat je na een diep 
dal er uit kan komen.“ “Als ik destijds (toen het mij niet 
goed ging) van Door&Voor had geweten, had mijn 
leven er heel anders uit gezien.” “Het helpt mij om 
verder te komen, mezelf te ontwikkelen.” “Ik zie dat ik 
door te delen van mijn ervaringen, veel voor de ander 
kan betekenen” We zijn sinds 2013 ook in de Ruwaard 
bezig. Het fijne van Door&Voor is, dat iedere burger  
zonder verwijzing bij ons terecht kan. 

   Bellen of whatsapp 06 47138175 
  oss@doorenvoor.nl,  
 doorenvooross
 www.doorenvoor.nl   

  Inloop Talentcentrum,  
 Linkesweg 1b Oss, (na Corona)  
  Ons Huis van de Wijk, Coornhertstraat 3, Oss

Wie zijn wij?
Wij zijn Cassy, Anya en Patricia, het team van 
Door&Voor in Oss. Onze stichting zet zich in 
‘door en voor’ mensen die te maken hebben 
met een psychische, psychosociale  
en/of maatschappelijke kwetsbaarheid.  
Met als doel: werken aan herstel, het (her)pak-
ken van de eigen regie, en maatschappelijke 
draagvlak creëren. 

Bijzondere Koninklijke 
onderscheiding

24 april kreeg ik, tot mijn grote verrassing, van 
onze burgemeester een boeket bloemen mét 
aankondiging dat ik benoemd ben tot lid van  
de Orde van Oranje-Nassau.

Behalve veel lieve reacties ontving ik veel bloemen. 
Ook van onze wijkraad. Wijkraad, bedankt. Pas na 2 

dagen drong het gebeurde tot me door en realiseerde ik 
me wat ik aan vrijwilligerswerk had gedaan. Maar vooral 
waar en voor wie het begon. Dat was zo’n 45 jaar gele-
den. Ik woonde in de Krinkelhoek, was zwanger en ging 
voor Voetbalvereniging De Ruwaard het wekelijkse  
clubblad typen. Dat deed ik ongeveer 10 jaar lang op 
(ouderwets) stencilpapier en typemachine. Elk foutje 
moest je handmatig corrigeren. Na die tijd heb ik aardig 
wat vrijwilligerswerk gedaan. Nu wóón ik zelfs in deze 
prachtige wijk. In die periode heb ik me ingezet voor 
de werkgroep BTB en zo’n 7 jaar voor Rode Kruis Het 
Maasland. Van daaruit wipte ik over naar een bestuurs-
functie bij een landelijke Club voor Antilliaanse vrouwen. 
Eén van die contacten leidde naar de oprichting van 
WereldVrouwen Oss.  
 
Zo zie je. Het leven bestaat uit één lange ketting van 
cirkels die in elkaar haken en uiteindelijk bijeenkomen. 
Het begon voor de Ruwaard en eindigt ín de Ruwaard. 
Ik feliciteer alle gedecoreerden. Vrijwilligerswerk is mooi 
om te doen. Het geeft energie en voldoening. Wat mij 
betreft krijgen alle vrijwilligers een lintje. Namens hen 
die de eer (nog) niet te beurt is gevallen, neem ik te zijner 
tijd graag de speld in ontvangst.  
 
Alaide Helmijr
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Nieuwbouw Wijkcentrum 
Ruwaard

Eind maart is de bouw gestart. In de bouwput 
rond Sterrebos zijn inmiddels duidelijk de con-
touren van de nieuwe grote zaal te zien. In de 
bestaande bouw zijn al een aantal doorbraken 
te zien. Zo krijgt het centrum vorm.  Op bij-
gaande foto’s kun je de verschillende fasen van 
de bouw mooi zien. Bouwbedrijf Berghege uit 
Oss bouwt het wijkcentrum, Brabant Wonen is 
opdrachtgever, de gemeente Oss de uiteinde-
lijke huurder. En de wijk? die mag het gebouw 
gebruiken. Daarvoor is al een groot aantal werk-
groepen actief.  

Wat merken omwonenden er van? Voor de bouw 
sluiten we geen straten af. Ook parkeren blijft zoals 

het nu is. Wel is het drukker in de buurt door bouwver-
keer voor de aan- en afvoer van materialen. Zijn er bijzon-
dere werkzaamheden, bijvoorbeeld slopen of rioolwerk, 
dan krijgt u daarover op tijd informatie. 

Waar kunt u vragen 
stellen over de bouw?
Het plan is om twee-wekelijks een inloopspreekuur te 
houden. Door de coronamaatregelen is dit plan uitge-
steld. Wel kun je je vragen stellen aan de heer Verstegen, 
uitvoerder van bouwbedrijf Berghege en de heer Van Erp, 
projectleider van BrabantWonen. 

Je kunt ook bellen of mailen als u een vraag hebt:  
  bouwbedrijf@berghege.nl 

   0412 - 633977
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Nieuw online kennisportaal 
voor zzp’ers: 
https://zzpnobboost.nl 

De gevolgen van de coronacrisis zijn verstrek-
kend voor zzp’ers. Minder inkomsten door het 
verlies van opdrachten en het niet meer kun-
nen aanbieden van producten of diensten. 
Zelfstandigen hebben nu behoefte aan goede 
kennis en informatie. Vandaar één centrale 
online plek in de regio Noordoost-Brabant. 
Zzp’ers krijgen via dit platform antwoorden op 
vragen over uiteenlopende thema’s. 

Het kennisportaal maakt deel uit van een groter plan 
van aanpak dat gemaakt is voor de totale arbeids-

marktregio. Hierin werken veel partners in Noordoost-
Brabant samen, waaronder het Werkgevers Servicepunt 
(WSP): “We bieden aanvullende maatregelen bovenop de 
kabinetsmaatregelen met onder andere als insteek eco-
nomische stabiliteit, leefbaarheid en werkgelegenheid.” 

BOOST vóór en dóór zzp’ers 
Marieke Tetteroo, projectleider bij zzp NOB Boost: “We 
zijn blij met dit portaal. Het informeren en ondersteunen 
van onze doelgroep is belangrijk. We brengen onze dien-
sten en producten digitaal onder de aandacht via het 
platform. Onder meer door informatieve blogs en een 
digitale community waar zzp’ers zich bij kunnen aanslui-
ten. Ook via social media wordt onze doelgroep snel en 
doeltreffend geïnformeerd.”  Zzp’ers kunnen zich inschrij-
ven voor nieuwsbrieven. Zzp’ers voor wie het mogelijk is 
om werkzaamheden online of anderszins door te zetten 
worden ondersteund en op weg geholpen. De zzp’er kan 
online werken aan het versterken van zijn onderneming. 
Ook worden zzp’ers ondersteund om manieren te vinden 
om opdrachten (gedeeltelijk) door te laten lopen. 
 
Website zzp NOB BOOST: https://zzpnobboost.nl 
Kenniscentrum zzp en corona Noordoost-Brabant: 
https://zzpnobboost.nl/kenniscentrumzzp-en-corona/  
Website WSP Noordoost-Brabant: https://wspnoordoost-
brabant.nl/ 
 
Voor meer informatie: 
Marieke Tetteroo, projectleider zzp NOB BOOST 
06-50087340 marieke.tetteroo@wspnoordoostbrabant.nl 
 

Help mee de leefbaarheid  
te verbeteren 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is op 
zoek naar de beste ideeën en (bestaande) initia-
tieven die de leefbaarheid in wijken, dorpen en 
buurten kunnen verbeteren. De beste ideeën 
maken kans op geldprijzen. 

Gezocht wordt naar de beste ideeën die bewoners en 
bedrijven aanzetten om zelf de leefbaarheid in hun 

eigen buurt en wijk te verbeteren. Het liefst creatieve en 
verrassende combinaties die verschillende thema’s en 
partijen in de buurt of wijk met elkaar verbinden.  
Wat hebben bewoners en bedrijven nodig, hoe kunnen 
mensen aangespoord worden? Wat zijn geniale concep-
ten en ideeën die ze kunnen uitvoeren? Wij horen graag 
wat volgens jullie gaat werken!

Voor meer informatie en het doen van een aanvraag: 
https://bzkleefbaarheid.starthubs.co/

Sterrebos 2, Oss

we hebben nieuwe 
openingstijden

welkom

Maandag: 
Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag:

08.00 –
08.00 –
08.00 –
08.00 –

08.00 –
08.00 –
10.00 –

21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur

21.00 uur
21.00 uur
20.00 uur

Vrijdag: 
Zaterdag: 
Zondag:  

Albert Heijn
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Vliegtickets en corona: 
welke rechten heeft u?

Heeft u een vliegticket geboekt, maar kan 
de reis niet doorgaan omdat de vliegmaat-
schappij of reisorganisatie deze annuleert 
wegens het coronavirus? Dan ontstaan 
automatisch enkele rechten waarop u als 
gedupeerde een beroep kunt doen. In deze 
column zullen 2 veelvoorkomende situaties 
worden besproken.

Indien de vliegmaatschappij de vlucht annuleert, 
heeft u te allen tijde recht op terugbetaling van de 

ticketprijs. Indien er een negatief reisadvies geldt 
voor uw bestemming, heeft u zelfs recht op een ver-
goeding voor het opgelopen tijdsverlies. Daarnaast 
moet u ook altijd de mogelijkheid geboden worden 
om de reis, tegen hetzelfde tarief, om te boeken.  
 
Annuleert de reisorganisatie uw reis, dan zullen zij u 
vaak een zogeheten ‘corona-reisvoucher’ aanbieden. 
U kunt deze voucher weigeren. In dat geval behoudt 
u uw recht op terugbetaling van het ticket. Ook als u 
de voucher accepteert, mag u tot 12 maanden na uit-
gave daarvan geld terugvragen. Heeft u naar aanlei-
ding van deze column nog vragen of heeft u andere 
juridische vragen, maak dan gerust een afspraak 
voor een van onze telefonische spreekuren. Het 
telefonisch spreekuur vervangt tijdelijk het fysieke 
spreekuur. Via onze website www.rechtswinkeloss.nl/
afspraakformulier kan een afspraak worden gemaakt. 
Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op 
de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

www.rechtswinkeloss.nl

Deze column is geschreven door Marlon Appels.  
Marlon is student Recht & Management aan de 
Radboud Universiteit.

We zijn alweer twee moeilijke maanden 
gepasseerd. Wij blijven kijken naar de moge-
lijkheden in plaats van de onmogelijkheden! 
Deze periode vraagt veel geduld, creativiteit 
en flexibiliteit van ons. Met hulp van buiten 
kunnen we veel aan onze bewoners bieden 
en daar worden wij enorm blij van. 

Zo is er een aantal tablets gedoneerd en hebben 
onze cliënten kunnen ‘beeldbellen’ met 

familieleden. Ook worden de tablets veel gebruikt 
voor spelletjes en filmpjes. Wie had nou gedacht dat 
zijn vader/moeder, oma of opa zou kunnen omgaan 
met een tablet? Natuurlijk worden ze ondersteund 
door medewerkers, maar het gaat hun allemaal 
goed af.  Deze maand hebben wij twee hele mooie 
momenten meegemaakt, namelijk de Babbelbox en 
de Nationale dodenherdenking. Naast de ingang van 
De Ruwaard staat sinds kort de Babbelbox. Dit is een 
houten beschutting die geplaatst is voor het raam. 
Hiermee kunnen we onze bewoners en familieleden 
op een veilige manier in contact brengen door 
middel van raamvisites. De beschutting is van buiten 
gedecoreerd met graffiti door Bart de Ruijter en van 
binnen is het mooi aangekleed. Tot slot hebben we 
op 4 mei een hele mooie dodenherdenking gehad 
op de binnenplaats. Nancy van Bergen heeft de Last 
Post gespeeld. Vervolgens hebben we twee minuten 
stilte in acht genomen, gevolgd door het Wilhelmus 
(Gespeeld door Nancy van Bergen, Eric van der Lee 
en Jolanda Nederkoorn). Het was een speciale dag 
voor ons allen. 

Voor meer info neem contact met ons op via: 
E-mail: Harmon.vanderLee@brabantzorg.eu 
Tel: 0412 - 683 683 (Harmon)

Nieuws vanuit de Ruwaard 
(Ministershof)
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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

Onkruid bestrijden  
zonder chemische middelen

Gemeente Oss doet mee aan het project ‘Schoon Water 
voor Brabant’. Het doel: ervoor zorgen dat gemeenten, 
groenvoorzieners, bedrijven, inwoners en agrariërs min-
der chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. In de 
tuin is het belangrijk om de bodem goed te bedekken en 
zo geen ruimte over te laten voor onkruid. Dit kan met 
bodembedekkers: planten die de bodem bedekken, een 
laag boomschors, houtsnippers of cacaodoppen. U moet 
deze bodembedekkers wel ieder jaar aanvullen. Maar ook 
als het onkruid toch kans ziet om te groeien, zijn er nog 
genoeg mogelijkheden om het te verwijderen zonder 
schade aan het milieu. U kunt met een voegenkrabber of 
voegenborstel het terras mooi vrij van onkruid maken. 
Dat kan ook met een gas-, elektrisch- of stoomapparaat. 
Ook kokend water is een milieuvriendelijke oplossing. 
Gebruik bijvoorbeeld het water waarmee u de aardappe-
len, pasta of groenten heeft gekookt. Doe dit een aantal 
keer als u niet alleen het plantje, maar ook de wortels wilt 
beschadigen. Gebruik vooral geen azijn, zout of chloor 
als u onkruid wilt verwijderen. Chloor en azijn versprei-
den zich via het grondwater door de hele tuin. En zout 
hoopt zich op en dat is slecht voor de bodem. Deze mid-
delen zijn dus niet alleen schadelijk voor onkruid, maar 
ook heel slecht voor de andere planten in de tuin, insec-
ten, de bodem en het grondwater. 

Meer watervriendelijke tips  
kunt u vinden op: 

 www.schoonwater.nl
 www.onkruidvergaat.nl
 www.milieucentraal.nl

Aanvraag lintjesregen 2021

Er zijn in onze gemeente veel vrijwilligers die op een 
bijzondere manier maatschappelijk actief zijn. Misschien 
komen die wel in aanmerking voor een Koninklijke 
onderscheiding. Het gaat dan om mensen die minimaal 
20 jaar in één of meerdere (bestuurs)functie(s) actief zijn. 
Of om personen die al vele jaren bijzondere prestaties 
of inspanningen hebben geleverd die erg belangrijk zijn 
voor de maatschappij. Als u iemand wilt voordragen is 

het verstandig om eerst met de gemeente te overleggen 
of uw voordracht kans maakt. Neem daarvoor contact 
op met de kabinetschef van de gemeente Oss, mevrouw 
Kleinpenning- Loosschilder, telefoon 14 0412. Daarna 
kunt u op www.lintjes.nl het formulier invullen. Daarna 
volgt een vrij lang traject tot de Minister tot een besluit 
komt. Een voordracht moet dan ook vóór 13 juni 2020 bij 
de gemeente zijn.  

Eikenprocessierups

De komende maanden kan de eikenprocessierups over-
last veroorzaken. De brandharen van de rups zorgen 
voor overlast. Ze kunnen klachten aan de huid, ogen of 
luchtwegen veroorzaken, zoals jeuk, rode ogen, braken 
of koorts. Als de klachten erg zijn of wanneer ze niet snel 
overgaan, neem contact op met de huisarts. Probeer 
direct contact met rupsen, vrijgekomen brandhaarden en 
lege nesten zoveel mogelijk te vermijden. De gemeente 
bestrijdt rupsen met een biologisch middel langs door-
gaande wegen en fietspaden. Ook op plaatsen waar veel 
mensen komen, maar niet in bos- en natuurgebieden. Als 
u een bos- of natuurgebied bezoekt, zorg dan voor een 
goede bedekking van de hals, armen en benen. Ga niet 
op de grond zitten. Ziet u een nest van deze rupsen of 
heeft u ze in uw eigen tuin, ga ze dan niet zelf bestrijden, 
maar meldt dit bij de gemeente via www.oss.nl/melding

Meer info: 
 www.ggdhvb.nl/milieu-en-veiligheid/   

 eikenprocessierups
 www.vlinderstichting.nl  
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Samen 
Slimmer 
met Geld
Gemeente Oss heeft een nieuwe website,  
waar inwoners hulp en advies kunnen 
krijgen over omgaan met geld. Zeker in 
deze coronaperiode met haar ingrijpende 
gevolgen - ook op financieel gebied – is goede 
en duidelijke informatie vanuit de gemeente 
welkom. Goede informatie over omgaan met 
geld kan mensen, die nu geldzorgen hebben,  
helpen de weg naar hulp op tijd te vinden. 

Maar de nieuwe website kan ook voorkomen dat 
mensen in (nog grotere) geldzorgen verzeild 

raken. De gemeente Oss wil de komende jaren speciaal 
jongeren leren via Facebook en Instagram beter om 
te gaan met geld. Andere belangrijke groepen die de 
gemeente wil bereiken zijn: kinderen en ouderen in 
armoede, werkende armen en vergunninghouders.  
Het taboe om over geldproblemen te spreken en zich 
ervoor te schamen moet doorbroken worden.  
De gebeurtenissen rond de coronacrisis maken  
duidelijk dat het iedereen onverwacht geldproblemen 
kan krijgen en in armoede kan belanden. De gemeente 
roept iedereen op mee te doen met ‘Samen Slimmer met 
Geld’ (SSMG). Daarmee kan iedereen in Oss op de hoogte 
blijven van de laatste informatie, tips en ontwikkelingen 
over armoede en schulden. Alleen samen kunnen we 
armoede en schulden aanpakken. 
 
Blijf op de hoogte via

 www.oss.nl/ssmg
 /samenslimmermetgeld
 /samenslimmermetgeld

Inwoners en organisaties kunnen ook  
rechtstreeks contact opnemen via 

  samenslimmermetgeld@oss.nl 
   0412 - 629 706  (Afdeling Communicatie Oss)

  communicatie@oss.nl

De Rucreant zoekt een 
bezorger(-ster) in uw buurt

Beste wijkbewoner, Al vele jaren ontvangt u, 
dankzij uw trouwe bezorger de Rucreant 10x  
per jaar in uw bus. Helaas kan uw bezorger na de 
vakantieperiode niet meer. Daarom doet Rucrea 
een beroep op u en vraagt u om deze taak over 
te nemen. Kunt u ons helpen zodat alle  
wijkbewoners de Rucreant blijven ontvangen?

U ontvangt 10 x per jaar  ongeveer 80 exemplaren bij 
u thuis. Deze bezorgt u op onderstaande adressen. 

De tijd die u hiervoor nodig heeft is ongeveer 30 tot 45 
minuten. 

Thorbeckestraat 16-56 20

Schaepmanlaan 11-47 18

Aalbersestraat 36-42 4

45-51 4

Talmastraat 42-48 4

47-53 4

Roëllstraat 42-48 4

45-51 4

Colijnstraat 42-48 4

47-53 4

Troelstrastraat 42-52 6

Totaal 76-80

( Uiteraard is het niet nodig om zelf in deze buurt te 
wonen. Kent u iemand die graag een stukje wandelt 
vraag hem of haar dan om zich aan te melden )

Marij van Woensel (Bezorgcoördinator)
Koolestraat 2, Oss
   06 - 833 599 92

  wmrucreant@gmail.com 
 
Paul van Boxtel (Secretaris Rucrea)
van Lennephof 34, Oss
   0412 - 635 453

  secretarisrucrea@gmail.com
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V    hulp op vrijdagmiddag 
Voor een lieve vader – bekend met 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 
– zijn we op zoek naar een leuke en 
vlotte vrijwillig(st)er die op vrijdag-
middag kan ondersteunen in het 
contact met de jongste dochter van 
elf jaar. Vanwege zijn beperking lukt 
het vader niet om alleen iets met zijn 
dochter te ondernemen. De dochter 
houdt van tekenen, bordspellen en 
naar buiten gaan. Help jij deze vader 
om samen met haar iets te onderne-
men en er een fantastische middag 
van te maken?
Neem contact op met Blink via info@
blinkuit.nl of bel naar 088-3742525.

V   Fietsmaatje
Actieve 80- jarige man zoekt fiets-
maatje (man of vrouw) om samen 
in het weekend te gaan fietsen. Bij 
interesse graag een reactie sturen via 
emailadres: hgajanssen@ziggo.nl

V   Bezorging Nationaal 
Jeugdontbijt
Het motto van het Nationaal 
Jeugdontbijt is “Een lege maag heeft 
geen oren en ieder kind heeft iedere 
dag recht op een gezond ontbijt”. 
Daarom levert het Nationaal Jeugd 
Ontbijt wekelijks een ontbijttas met 

zeven gezonde ontbijtjes bij kin-
deren die zonder ontbijt aan hun 
dag beginnen, omdat hun ouders 
dat niet kunnen betalen. De tassen 
worden in alle anonimiteit gratis 
afgeleverd. Binnen de gemeente Oss 
is er dringend behoefte aan mensen 
die beschikbaar zijn om een route 
te kunnen (mee) rijden. Het kost je 
ongeveer 2 uur op zaterdagochtend. 
Ook al kan je niet elke week, andere 
mogelijkheden zijn bespreekbaar. 
Hoe meer vrijwilligers hoe beter de 
verdeling is. Er is een onkostenver-
goeding mogelijk voor de auto. Door 
mee te doen maak je een heleboel 
kinderen reuze blij! Ben je geïnteres-
seerd en wil je een bijdrage leveren 
dan graag een kort berichtje aan 
sonja@deelgenotenoss.nl of elly.
slegtenhorst03@gmail.com onder 
vermelding van:  
Bezorging jeugdontbijt. 

A   Salontafel, eetkamerstoelen 
en nachtkastje
Voor iemand die dit goed kan 
gebruiken gratis aangeboden door 
mede wijkbewoner: 4 eetkamerstoe-
len (zwart, gestoffeerd), een salonta-
fel en nachtkastje.  
 
Voor info en contact:  
bart.hoes@ons-welzijn.nl

A   Burenhulp website 
SamSam-Oss 
Ben je een klusheld, kooktalent, heb 
je enorm groene vingers, ben je 
goed met cijfers, spreek je vijf ver-
schillende talen of vind je het leuk 
om met iemand een kop koffie te 
drinken of een wandeling te maken? 
Iedereen heeft wel een talent, passie 
of interesse. Mocht je deze in willen 
zetten voor een buurtgenoot, of je 
kunt bijvoorbeeld zelf wel wat hulp 
gebruiken bij het sjouwen van die 
zware koelkast of met het doen van 
boodschappen: 

SamSam kan je daarbij helpen! 
Zeker nu in deze tijd is oog voor 
elkaar hebben en er voor elkaar zijn 
erg belangrijk.  
 
Je vind SamSam-Oss op de website 
www.wijkderuwaard.nl onder de 
knop “vraag en aanbod”. Het enige 
wat je hoeft te doen is registreren, 
om vervolgens je vraag of aanbod  
op de website te kunnen plaatsen. 
Zegt het voort !

Vraag & Aanbod

Fysiotherapie FysiOss
Manueel therapie

Dry-needling

Mckenzie

Oedeemtherapie Voetfysiotherapie

Claudicatio

Podologie

Elastische kousen

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