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   Secretariaat:  secretarisrucrea@gmail.com     
         
 

Verslag van de AB-vergadering van RUCREA dd. 18-03-2014    
- 
 

Aanwezig:  Kees van Vliet, Paul van Boxtel, Jan van Orsouw, Tonnie Wittenberg, Peter Krop, 
Simone Jacobs, Mariette v.d. Coevering, Harold van Oss,  Bert Vos, Johan Juurlink, Anja Laven, 
Rinus de Jong, Ed van Gessel, Gertruud Verbruggen, Ria Schreven, Nelleke van Donk,  
Ferry van Melis 
Afwezig m.k.g.:   
Janet Govers, Mark Hoffman, Martin Kuijs, Gerda Heanen,  Ad Bloemers,  
Diana v.d. Steen, Rien van Boxtel, Ad van Workum,Willie Valkenburg 
 

1. Opening. 
 

Voorzitter heet iedereen welkom. 
 

2. Verslag vorige vergadering dd. 28-01 2014 
 

Akkoord.  
 

3. Mededelingen/Ingekomen stukken. 
 

De van Lennephof  heeft 100 euro subsidie gekregen voor de viering van hun 40 jarig bestaan. 
In het HH reglement zal worden opgenomen dat straten één keer een bijdrage kunnen vragen, dit 
kan voor het 40 of 50 jarig bestaan zijn. 
26 maart bijeenkomst over Ontmoeten in d'n Iemhof. 
9 april voetjes project in de Kempenearstraat en omgeving in het kader van Buurtpreventie. 
Buurtpreventieteam. Bewoners kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het 
buurtpreventieteam bij de wijkcoördinator Frank van Lent. Dit kan via mail F.van.Lent@oss.nl 
 

13 April paaseieren zoeken, vrijwilligers zijn welkom. 
Rucrea vergadering van 6 mei zal verplaatst worden naar 13 mei. 
18 mei fietstocht 
 

4. Vaststellen Agenda.  
 

Geen wijzigingen. 
  

5. Rondvraag. 
 

Geen vragen. 
 

6. 50 Jaar Ruwaard 2014, 50 jaar Rucrea 2016. 
 

Het voorstel is om tijdens de jubileumjaren alle activiteiten onder de vlag van 50 jaar te 
organiseren. De start zou tijdens het komende Midzomerfestijn gegeven kunnen worden om dan in 
2015 of 2016 af te sluiten. 
Er zal een werkgroep gevormd worden en Nelleke van Donk, Johan Juurlink melden zich al aan. 
Gertruud Verbruggen neemt het in overweging. Wie is bereid zitting te nemen in de werkgroep? 
Aanmelden kan via Sceretarisrucrea@gmail.com of neem op een andere manier contact op met een 
van de bestuursleden. 
De heer Ferry Melis, activiteitenbegeleider van de zorgcentra in de Ruwaard wil graag 
geïnformeerd worden over de activiteiten en graag inhaken en zo ook de oudere bewoners van onze 
wijk erbij betrekken. 
Johan heeft teruggekeken naar het 40 jarig bestaan van de Ruwaard en oppert de mogelijkheid om 
een avond te organiseren over de historie van onze wijk. 
Rinus heeft nog het draaiboek van het 40 jarig bestaan en zal dit doorsturen. 
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7. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).   

A: Jongerenwerk 
 

In februari werd een playbackavond gehouden in de Deel, 10 kinderen deden werkelijk mee. 
De bingo-avond in maart werd ook goed bezocht en in april hoopt men op goed weer zodat men 
buiten activiteiten kan organiseren.  
 

De Ruwkids: geen vertegenwoordiger aanwezig. 
 

 
B: Midzomerfestijn 2013 
 

Programma krijgt vorm en zal niet veel afwijken van andere jaren. Er zijn diverse workshops voor 
de jeugd. Na het Preuvenement is er een disco met Zumba presentatie. 
Met 9 deelnemende fietsteams is dit deel volgeboekt.   

  
C: Buurtgroepen en commissies 
 1 Dichterswijk:  
11 april feest i.v.m. oplevering na renovatie. 
  
 

 2 Potgieterstraat/Da Costastraat/Tollenstraat:  
 

22 maart milieustraat, kinderen gaan dan  de wijk schoonmaken en krijgen als beloning een gezonde 
traktatie. De straatspeeldag zal dit jaar in de Da Costastraat plaats vinden. De Potgieterstraat heeft 
de spellen beschikbaar gesteld. 
 

 3 Wagenaarstraat: 
 

29 maart zal onder begeleiding van Landschapsbeheer, in het 1e hofje het openbaar groen worden 
aangepakt.  
 

 4 van Lennephof: 
 

13  April JdB met brunch en op 24 mei viering 40 jaar van Lennephof. 
In juni deelname fietsen Midzomer Festijn en op 28 en 29 juni aan "Samenloop voor Hoop" 
In November staat een stadswandeling in Ravenstein gepland. 
 

 5 Staringstraat:. 
 

Geen bijzonderheden. Deelname burendag en buitenspeeldag, rest nog plannen. Er zijn enkele 
nieuwe vrijwilligers die zich inzetten om e.e.a. mee te organiseren. 
 

 6 Thorbeckestraat: 
 

 30 mei BBQ en 9 juni JdB. 
 

 7 Dassebrucht:  
 

Helaas niemand aanwezig. 
  

 8 Staatsliedenbuurt, de Ratjes 
 

Helaas niemand aanwezig, is deze nog wel aktief ??? 
 

 9 Gezellehof: 
 

Er is een buurtfeestje.  

 10 De Deel: 
 

Geen bijzonderheden. 
 

 11 Kempenearstraat 
 

5 Dames hebben zich aangemeld om de Buitenspeeldag te organiseren. 
Op 9 april is er een buurtpreventiedag gepland en Simone heeft de bewoners benaderd om zich aan 
te melden voor het team.  
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8. Rucreant 
 

Tijdens de afwezigheid van Rinus heeft Simone de uitgaven van de Rucreant voor haar rekening 
genomen. Ze krijgt de complimenten voor de verzorgde uitgaven van deze maanden. 
Na een oproep voor bezorgers hebben 4 wijkbewoners zich gemeld en zijn de open plaatsen weer 
ingevuld. Voor de uitgaven van maart, mei en juni zijn 4 pagina's aan de gemeente beschikbaar 
gesteld om de bewoners te informeren over "het ontmoeten" in onze wijk. 
 

9. Jaarverslagen. 
 

Algemeen verslag: Goedgekeurd. 
N.a.v. dit verslag volgt er een discussie over de website en social media. 
Anja stelt voor om te kijken of het ROC hier misschien in kan helpen door een stage plaats. 
Bert Vos heeft contact met het ROC en het bestuur zal hem vragen om dit ter sprake te brengen.  
Anja in principe bereid om daarna het geheel bij te houden. 
 

Financieel verslag: er is een tekort van bijna 1700 euro, dit is o.a. te verklaren door de kosten van de 
inbraakpreventie avonden. 
 
 

10. Verslag kascommissie / benoeming nieuwe leden. 
 
 

Omdat de leden van de kascommissie afwezig zijn zal dit punt in de volgende vergadering weer aan 
de orde komen. Dan zullen ook de nieuwe leden worden benoemd 
 

11. Partners aan het woord.  
 

Helaas zijn onze partners vandaag verhinderd. 
 
12. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad. 
 

Vragen aan de Wijkraad:  
Geen vragen. 

 

Mededeling uit de Wijkraad 
In het Elzenhoek park zijn nieuwe banken geplaatst. Er is weer aandacht gevraagd voor de 
wateroverlast op het evenemententerrein. Deskundigen gaan er opnieuw mee aan de slag. 
  

13. Afspraken volgende keer. 
 

Verslag kascommissie / benoeming nieuwe leden. 
 

14. Sluiting 
 
 
 

Geplande vergaderingen 2014  
LET OP: DE VOLGENDE RUCREA VERGADERING IS VERPLAATST NAAR 13 MEI 
            

Wijkraad Ruwaard Aanleverdata kopij Rucreant Verschijningsdata Rucreant Vergaderdata AB 

Rucrea 

20 januari 14 januari 25 januari 28 januari 

17 februari 11 februari 22 februari *********** 

24 maart 11 maart 22 maart 18 maart 

28 april 8 april 19 april *********** 

26 mei 6 mei 17 mei 13 mei 

30 juni 3 juni 14 juni 8 juli 

 ********** ********** ********** 26 augustus 

8 september 9 september 20 september *********** 

6 oktober 7 oktober 18 oktober 14 oktober 

10 november 4 november 15 november *********** 

8 december 9 december 20 december 2 december 
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