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   Secretariaat:  secretarisrucrea@gmail.com     
  
       Verslag van de AB-vergadering van RUCREA dd. 08-07-2014    
 
 

Aanwezig:  Kees van Vliet, Paul van Boxtel, Jan van Orsouw, Tonnie en Rieky Wittenberg, Peter 
Krop, Simone Jacobs, Harold van Oss,  Bert Vos, Johan Juurlink, Anja Laven, 
Ed en Bep van Gessel, Willie Valkenburg, Ad van Workum, Rien van Boxtel, Ad Bloemers,  
diny van Bakel, Chris vd Berkmortel, Theo van Herpen, Diana v.d. Steen, Mariette v.d. Coevering, 
Rinus de Jong, Marc Meeuwsen, Constantijn Gremme, Els Mulders, Daniela en Aleid vd Akker 
 

Afwezig m.k.g.:   
Janet Govers, Gerda Heanen, Theo vd Ven 
 
 

1. Opening. 
 

Voorzitter heet iedereen welkom op deze korte AB vergadering. 
 

2. Verslag vorige vergadering dd. 13-05 2014 
 

Akkoord.  
 

3. Mededelingen/Ingekomen stukken. 
 

Fietstocht: 7 september fietstocht langs mooie plekjes in Oss,georganiseerd door alle 
wijkstichtingen. Voor de Ruwaard is de Tuinderij van T 'OSSE het vertrek- en rustpunt. 
 

Rucrea zaal: Waarschijnlijk zullen wij op korte termijn verhuizen naar een andere zaal in D'n 
Iemhof. 
 

Burendag: Hiervoor kan men al via het Oranjefonds subsidie aanvragen. 
 

4. Vaststellen Agenda.  
 

Verder geen wijzigingen. 
  

5. Rondvraag. 
 

Geen vragen. 
 

6. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).   

A: Jongerenwerk 
 

De Deel: Het seizoen werd afgesloten met een Oranjefeest op 20 september start men weer met een 
disco. 
 

Ruwkids: Helaas zijn we er nog niet in geslaagd vrijwilligers te vinden om een doorstart te maken. 
 

Zou u dit willen doen ? Neem dan contact op met Secretarisrucrea@gmail.com voor verdere 
informatie. 
 

B: Midzomerfestijn 2013 
 

Evaluatie na deze vergadering.   

C: Buurtgroepen en commissies 
 

I.v.m. de evaluatie van de Buitenspeeldag en het Midzomerfestijn is alleen de Kempenearstraat aan 
het woord geweest. 
 

 11 Kempenearstraat 
 

Buurkracht is actief en loopt goed, veel bewoners plaatsen zonnepanelen en nemen verder 
maatregelen om energie te besparen. 
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7. Evaluatie Buitenspeeldag. 
 

Het Woud: Ruim 100 kinderen genoten van alle activiteiten en door het mooie weer was 
waterglijbaan favoriet. Tip: Heb aandacht voor je sponsoren en stuur ze na afloop een bedankje. 
Helaas was dit, door een gebrek aan vrijwilligers, de laatste Buitenspeeldag in deze wijk. Mevr. vd 
Akker zou graag doorgaan maar ze kan het niet alleen, ook dit jaar moest ze weer vrienden en 
kennissen optrommelen om alles te organiseren. 
Ieder jaar beleven meer dan 100 kinderen uit de buurt een mooie dag en het is toch jammer als dit 
niet meer kan. Daarom een oproep aan wijkbewoners om in actie te komen en zich te melden om 
deze dag ook in 2015 mogelijk te maken. Meld u aan via secretarisrucrea@gmail.com en wij 
brengen u in de contact met mevr. vd Akker. 
 

Kempenearstraat: 130 kinderen deden mee en door met strobalen zitjes te maken bleven ook vel 
ouders op het terrein. Via een sponsor is er een groot bord gemaakt dat men ieder jaar weer kan 
gebruiken. Hiermee kan de straat woerden afgezet en is duidelijk dat de Buitenspeeldag gehouden 
word. Tip:  Maak ruimte voor de ouders zodat deze betrokken worden.   

Staringstraat: Ook hier hadden veel kinderen plezier met de waterbaan. Door een subsidie van  
Jantje Beton waren er vele spellen beschikbaar. 
 

8. Partners aan het woord. 
 

Bert: Rucrea zoekt vrijwilligers en Bert heeft via de gemeentelijke afdeling Werk- en Inkomen al 
enkele mensen gesproken en hoopt op deze manier vrijwilligers te werven. 
 

Als je mensen nodig hebt geef dan aan wat je van ze verwacht, wanneer en hoelang ze nodig zijn. 
 

9. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad. 
 

Uit:  Deze week is men begonnen om de wateroverlast in het park aan te pakken. 
Evaluatie van de blauwe zone zal na de vakantie plaatsvinden. 
Tollenstraat heeft een aanvraag gedaan voor een speelplek. 
  

10. Afspraken volgende keer. 
 

Geen 
 

11. Sluiting 1e deel 
 

De voorzitter staat even stil bij het afscheid van Bert Vos. 
Hij bedankt hem voor zijn inzet in de Ruwaard, Bert heeft vele contacten gelegd en wist bewoners 
bij de wijk te betrekken. Hij was de motor achter veel nieuwe activiteiten. 
In overleg met Bert zal het bestuur, na de vakantieperiode, de afgelopen jaren evalueren en op 
gepaste wijze afscheid nemen. 
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12. Evaluatie Midzomerfestijn 2014. 
 

De werkgroep zal hiervan verslag doen. 
Na afloop kregen alle vrijwilligers een mooi boeket, beschikbaar gesteld door DFM 
bloemen&planten. Bij deze willen wij DFM hartelijk danken voor de sponsoring van het 
Midzomerfestijn. 
 
Geplande vergaderingen 2014  
            

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


