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rucreant wij de ruwaard 

“Met je hoofd, je handen en je hart …” 

VRAAG & 

AANBOD

VRIJWILLIGERS  

GEVRAAGD 

ALZHEIMER 

CAFÉ 

SV RUWAARD 
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De wijkraad vertelt 

Informatiebijeenkomst Sibeliuspark noord 

weg van het woord 
 

een decennium lang al komen voorlezers uit alle  

hoeken van de stad met boeken onder hun arm  

families bezoeken, die uit alle windstreken neer- 

gestreken zijn in oss. 
 

ze lezen samen, spelen met taal of gaan op 

zoek naar een boek in de bieb. ze nemen een 

voorsprong op taalachterstand, want wie de 

weg weet met woorden weet zich een weg te 

banen door de jungle van de stad om nieuwe 

dromen te verwezenlijken. 
 

om tien jaar taalontwikkeling te vieren is een 

speurtocht uitgezet. gezinnen gaan met goede 

zin een eind het elzeneindpark in op zoek naar 

een schat aan woorden. 
 

© Michel Nierop 19 oktober 2022 
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Wijkstichting Rucrea  

Peter Krop 

 
 

Kees van Vliet (wnd) 

 
 

Kees van Vliet 

 

 

Wijkraad Ruwaard 

Jose van Hooft - voorzitter 

Franca van Rosmalen - secretaris 

Jacqueline van Dalen - secretaris 

Els Mulders - penningmeester 

 

 

Wijkhuis de Haard 

 

 

 

Wijkagenten Ruwaard  

Niels de Lange, Sandra de Veer 

 

 

 

 

 

Handhaving 

Tibet Öztürk 
 

 

 

Wijkteam Ruwaard 

 

 

 
 

 

 Colofon 
 

 

 

VOLGENDE  KOPIJ  INLEVERDATUM 

VRIJDAG  2 december 2022  (12.00 UUR) 

Rucreant Redactie 
 

Eindredactie:  

Peter Krop, Jacqueline van Dalen 
 

Medewerkers:  

Anton Nieuwesteeg, Petra Klein, 

Antoon Bierings, Jacqueline van 

Dalen, Adri de Ruijter, Annie  

van den Bosch, Franca van  

Rosmalen 

 

 

Advertenties 

Kees van Vliet 

 

 

Opmaak & vormgeving  

Adri de Ruijter 
 

 
 

Bezorgcoördinator  

Marij van Woensel 

 

 

 
 

Webbeheer  

Fred van Tongeren  

Adri de Ruijter 

Erica Goedegebuure 

 
 

Social media 

Lin Mok 

Gertruud Verbruggen 

      rucreant@gmail.com 

      voorzitterrucrea@gmail.com 

      secretarisrucrea@gmail.com 

      penningmeesterrucrea@gmail.com 

      wijkraadruwaard@gmail.com        advertenties.rucrea@gmail.com 

        webmaster.wijkderuwaard@gmail.com 

       rucreant.opmaak@gmail.com 

       socials.wijkderuwaard@gmail.com 

       wmrucreant@gmail.com 

      06 - 8335 9992 

 Aanmelden:      14 0412 (keuze 1)                                         

       ossteamc@ons-welzijn.nl 

       niels.de.lange@politie.nl 

       sandra.de.veer@politie.nl 

      wijkagenten_ruwaard 

 

www.facebook.com/rucreant/ 

 

www.instagram.com/rucreant/ 
 

 

www.wijkderuwaard.nl 

 

       info@wijkhuisdehaard.nl 

      0412 - 647900 

       t.ozturk@oss.nl 
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Liederentafel  

Wat is de gratis Rucreant 
u waard? 

€

 

(Te) veel vacatures  
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Informatieblad voor de inwoners van    wij(k) de Ruwaard wijkderuwaard.nl 

Internetcriminaliteit 
thema-avond 31 oktober 

Reuring in de Ruwaard 

Café Brein 
interactief theater 



€

“Saaie Zondagen”  
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Sportkleding (te) duur? 
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Lekker buiten voetballen voor iedereen in je eigen wijk bij SV Ruwaard!  
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Open dag  
“Deelgenoten Oss”  

Geef  een steuntje  

aan de ouderenzorg  

rucreant  



Groot onderhoud flats 

Handhaving  
in de Ruwaard 
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Alzheimer Café Oss interview 

An Noor 
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Verwerkplaats De RUCREANT zoekt per direct 

BEZORG(ST)ERS  

BEZORGCOÖRDINATOREN 

HOOFVERDELER 
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rucreant              Vraag & Aanbod 



AGENDA  nov/dec  2022 

Vaste activiteiten 

€


