Secretariaat: secretarisrucrea@gmail.com
Verslag van de AB-vergadering van RUCREA dd. 06-01-2015
Aanwezig: Kees van Vliet, Jan van Orsouw, Peter Krop, Willie Valkenburg, Ad Bloemers, Rien
van Boxtel, Rinus de Jong, Ria Schreven, Diana v.d. Steen, Bart Hoes
Johan Juurlink, Mariette vd Coevering, Meliha en Toine Christiaens, Ed van Gessel, Gerda
Heanen, Jan van Houwelingen, Henk van Erp, Elly Gremmen, Harold van Oss,
Afwezig m.k.g.:
Paul van Boxtel, Janet Govers, Martin Kuis, Mark Hofman,
Els Mulders, Anny van Ravensteijn.
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom met de beste wensen voor het nieuwe jaar in goede
gezondheid.
2015 belooft een bijzonder jaar te worden met als start het jubileumjaar “50 jaar Ruwaard”.
2. Verslag vorige vergadering dd. 02-12-2014
Akkoord, met de opmerking dat Bart Hoes aanwezig was.
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
We hebben van de notaris bericht ontvangen dat deze week de nieuwe statuten zullen passeren.
We zijn in afwachting.
4. Vaststellen Agenda.
Akkoord
5. Rondvraag.
Er wordt hiervan geen gebruik gemaakt.
6. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
JWR: De kerstdisco is bezocht door 30 kinderen. Ook zijn er kerststukjes gemaakt.
Er waren veel nieuwe jonge kinderen en, wat opviel, de kinderen met de leeftijd uit groep 8
ontbraken. Nieuwe kinderen geeft altijd extra drukte (het wegwijs maken)
Op 17 januari is de volgende disco met vooraf een vergadering van de vrijwilligers.
In maart staat er een playbackshow op het programma.
B: Midzomerfestijn 2015
De grootste uitdaging is de invulling van de zaterdagavond. Een van de voorstellen is een soort
talentengala. Binnenkort wordt hierover definitief besluit genomen.
Johan Juurlink opperde “Het beste idee van de Ruwaard”. Mogelijk een nieuwe rubriek in de
Rucreant.
C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichtersbuurt
De lampionnenoptocht bij de ontsteking van de kerstbomen is, vanwege het slechte weer, verplaatst
naar het winkelcentrum. Inmiddels zijn de kerstbomen weer opgeruimd. Er is dit jaar weinig
schade. Ook wordt er weer vuil geprikt.
Er wordt contact opgenomen met de wijkagent voor het vervolg op Samen tegen inbrekers.
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2
Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollenstraat
Niemand aanwezig.
3
Wagenaarstraat
Er komt een info avond (meerdere avonden) over de renovatie in de Wagenaarstraat, spitse daken
4
van Lennephof
Geen bijzonderheden.
5a
Staringstraat (oneven)
Geen bijzonderheden.
5b
Staringstraat (even)
Er zijn nog gesprekken gaande met de Wijkraad.
Henk van Erp: er is een “besloten” facebooksite geopend voor overleg met de buurtbewoners.
Er zijn 45 leden. Het nadeel van deze vorm is de beperkte levensduur van deze site. De site vervalt
als er een maand geen actie is.
Bij de volgende vergadering wordt een demo gegeven over het opzetten van een dergelijke
facebooksite.
Johan Juurlink wijst op het feit dat de gemeente ruimte op hun site beschikbaar zou moeten stellen
voor buurtgroepen die een dergelijke site willen oprichten.
6
Thorbeckestraat
In week 3 is er de jaarvergadering met een Nieuwjaarsborrel. Tevens wordt er gebrainstormd over
het festiviteiten van het 5 jarig bestaan.
7
Dassenburcht
Er is een kerstboom geplaatst en er zijn kerststukken gemaakt.
De eerste sjaal om een boom is gebreid. Voor het vervolg komen ze wol tekort.
Waarschijnlijk wordt meegedaan met de buitenspeeldag van dit jaar.
Op 28 januari is er een gesprek met Vera van Rooij over eventuele andere activiteiten.
Er wordt gestart met zwerfvuilprikken door de jeugd.
8
Staatsliedenbuurt
-----9
Gezellehof
Geen bijzonderheden.
10
De Deel
Geen bijzonderheden.
11
Kempenearstraat
Helaas niemand aanwezig.
7. Ruwaard / Rucrea 50 jaar
15 Januari is de volgende bijeenkomst..
8 Partners aan het woord.
Bart Hoes zoekt uit hoe we de informatie krijgen over de deelnemers van de buitenspeeldag.
9. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
Wijkraad: de nieuwe wijkraad wordt 8 januari geïnstalleerd.
Voorgaande vergadering werd gesproken over Buurtkracht. Tevens werd er afscheid genomen van
wethouder Hoeksema en Tonnie Wttenberg.
Buurtsport start binnenkort op 3 locaties (Sterrenboschool – ’t Woud – omgeving De Deel) tijdens
de schoolweken (40 weken per jaar) voor één uur per week. Dit gedurende 3 jaar.
Volgende vergadering 19 januari staat de evaluatie van de blauwe zonenop de agenda.
Op 21 januari is er een inloopavond over de plannen rond de Elzeneindschool (onder voorbehoud).
Informatie aan de buurt volgt.
2

10. Rucreant.
Rinus de Jong wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet voor de Rucreant.
Rinus heeft de Rucreant afgelopen jaren op een hoger plan gezet.
Als waardering wordt een presentje overhandigd.
Jan van Houwelingen licht zijn taak toe inzake de Rucreant.
Zijn taak is de eerste schifting van de binnenkomende emails en stuurt deze door voor plaatsing.
In de toekomst worden ook mededelingen/artikelen richting website meegenomen.
Onder het motto: ” De wijk voedt de Rucreant en de Rucreant voedt de wijk” vraagt Jan alle
mogelijke info door te sturen naar de Rucreant rureant@gmail.com .
We wensen de nieuwe groep veel succes.
11. Afspraken volgende keer.
Demo buurt-faceboeksite van de Staringstraat.
12. Sluiting
Geplande vergaderingen 2015
Vergaderdata 2015 en verschijningsdata Rucreant
Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof.
AB Rucrea
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19.30 uur

19.30 uur
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*********
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18-feb
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*********
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16-jun

24-jun
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22-jun

3

*********

13-jul

8-sep

21-sep

8-sep

16-sep

19-sep

*********

12-okt

6-okt
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17-okt
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23-nov

3-nov
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14-nov

15-dec

*********

8-dec

16-dec

19-dec

