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Secretariaat: secretarisrucrea@gmail.com
Verslag RUCREA vergadering dd. 05-07-2016
Aanwezig: Johan Juurlink, Rinus de Jong, Mariëtte v.d. Coevering, Peter Krop,
Jan van Orsouw, Rien van Boxtel, Paul van Boxtel, Diny van Bakel, Ad van Workum, Harold van
Oss, Ad Bloemers, Gerda Heanen, Ronny van Dinther, Esther Reekers, Ida Bosmans.
Afwezig m.k.g.:
Janet Govers, Ria Liebregts, Gertruud Verbruggen. Kees van Vliet, Frank van Lent,
Tonnie Wittenberg, Bart Hoes,
1. Opening.
Peter heet iedereen van harte welkom.
2. Verslag vorige vergadering dd. 10-05-2016
Akkoord
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
Ida heeft het initiatief genomen om een kunstwerk in de Ruwaard te plaatsen.
Zij had het idee om dit op een rotonde te plaatsen maar volgens Paul Spanjaard (gemeente Oss) is
dat niet haalbaar en kan het kunstwerk beter in het park staan.
Ida heeft een opzet gemaakt waarin alle wijken van de Ruwaard in voor komen.
Het geheel zal ongeveer 2.5 meter hoog worden.
De vergadering adviseert om contact op te nemen met Ties ?? en Wim van Dorst om te kijken of het
mogelijk is om dit werk op het Hooghuis te laten maken.
Esther Reekers zal ook kijken of er mogelijkheden zijn via de kunstuitleen.
17 oktober is Rucrea aanwezig op de stage/vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis.
Werkgroep Workshop dag van 19/11 is gestart.
Esther doet de suggestie om het talentencentrum hierbij te betrekken.
Ontmoeten in de Ruwaard (de nieuwe Iemhof )
Wijkraad/Rucrea en bestuur van d’n Iemhof hebben e.e.a afgestemd en zijn tot de conclusie
gekomen dat in de huidige plannen onvoldoende aanknopingspunten zitten en hebben ze daarom
afgewezen.
Op 19 juli zal het voorlopige rapport gepresenteerd worden.
4. Vaststellen Agenda.
Akkoord.
5. Rondvraag.
Gerda: de buurt wil met burendag iets maken om bij bankje te plaatsen.
Advies is om eerst bij de gemeente te vragen of het geplaatst mag worden.
6. Evaluatie Buitenspeeldag
Erik, Staringstraat even: Het thema was verkeersveiligheid. Er waren meer dan 100 kinderen en
ook DTV had belangstelling.
Advies is om goede afspraken te maken en sponsoren te zoeken en op de dag het aanspreekpunt
zijn voor alle vrijwilligers.
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Ronny, De Wildestraat: hij organiseerde dit voor de eerste keer en vond het met bijna 100 kinderen
een geslaagde dag. Hij had hulp van veel vrijwilligers. Het was wel moeilijk om inschatting te
maken van het aantal deelnemers.
De kinderen konden op een springkussen spelen, voetballen en diverse andere spelletjes doen. Ook
konden ze zich laten schminken.
Esther, Da Costastraat: Het was met 35 kinderen iets kleinschaliger maar zeker geslaagd.
Veel buurtbewoners sprongen tijdens de dag spontaan bij.
Ze heeft geen bijdrage gekregen van Jantje Beton omdat die maar aan 3 straten in een wijk subsidie
geeft. Bovendien moeten de kinderen dit zelf aanvragen.
Gerda, het Woud: ook hier hielpen buurtbewoners spontaan om de 40 deelnemers te vermaken.
De speelotheek-bus was een topper. Er werd veel gebruik gemaakt van de karaoke set.
De overige 5 deelnemende straten waren helaas niet aanwezig.
De algemene vraag is: Hoe bereik je jonge vrijwilligers
Advies is om op 5 november een oproep te doen en ook om bij buurtbewoners langs te gaan en er
over in gesprek te gaan.
7. 50 jaar Ruwaard afsluiting en terugblik feestjaar.
Tijdens het Midzomerfestijn werd het jaar afgesloten. Helaas kon de ballonvaart niet doorgaan.
Deze staat nu op 24 augustus gepland.
Namens velen geeft Ad een pluim voor de organisatie en het prachtige vuurwerk.
In het algemeen kunnen we concluderen dat Rucrea bekender is geworden bij de wijkbewoners.
Men weet nu beter waar men moet zijn.
Nu nog een mooie plek zoeken in de Ruwaard voor het kunstwerk
Elly zal de eigenaar van het winkelcentrum benaderen.
8. “Ik en mijn Wijk” Inspiratiemiddag 5 november
Het doel van deze dag is om het wijkteam bekendheid te geven en om initiatiefnemers en vragers (
wijkbewoners ) met elkaar in contact te brengen.
Wijkbewoners kunnen hier vertellen wat ze doen of vragen wat ze moeten doen in bepaalde
situaties. Dit in de vorm van een markt waar vooral bewoners de hoofdrol spelen.
Het idee is ook om aan enkele items speciale aandacht te geven.
Johan vraagt aandacht voor de publiciteit voor deze dag. De stukjes in de Rucreant zijn verwarrend.
9. Evaluatie fietstocht
De jaarlijkse fietstocht in mei stond dit jaar in het teken van 50 jaar Ruwaard.
Helaas viel het aantal deelnemers tegen. De oorzaak hiervan was de zeer slechte weersvoorspelling
voor die dag. Het weer viel best mee en de deelnemers hadden een mooie tocht en werden tijdens de
stop verrast met een extra traktatie.
Omdat wij als Rucrea graag meer bewoners trakteren gaan we op 11 september op herhaling.
Dan organiseren wij nogmaals deze fietstocht (iets aangepast) en hopen dan dat men zich niet af laat
schrikken door een slechte weersvoorspelling.
Dus graag tot zondag 11 september. Start in De Deel tussen 10.00 en 11.30 uur.
10. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
JWR: Tijdens de laatste avonden waren er steeds rond de 40 kinderen aanwezig. Het nieuwe seizoen
start weer op 17 september.
B: Midzomerfestijn 2016
Evaluatie met de vrijwilliger heeft al plaatsgevonden.
Het evenement is goed verlopen en werd door de bezoekers gewaardeerd.
Het was jammer dat de ballonvaart niet door kon gaan. Veel bezoekers genoten van het vuurwerk,
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Volgend jaar de 10e editie op 1 en 2 juli.
C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichtersbuurt
Geen bijzonderheden.
2
Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollensstraat )
Geen bijzonderheden.
3
Wagenaarstraat
Het renovatieproject is gereed en het project zal op 12 oktober met een buurtfeest worden
afgesloten.
4
van Lennephof
Geen bijzonderheden.
5
Staringstraat (oneven)
Geen bijzonderheden.
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Staringstraat (even)
Geen bijzonderheden.
6
Thorbeckestraat
Geen bijzonderheden.
7
Dassenburcht
Geen bijzonderheden.
8
Staatsliedenbuurt
Helaas niemand aanwezig.
9
Gezellehof
30 juli wandeling in Nijmegen en daarna BBQ.
10
De Deel
Geen bijzonderheden.
11
Kempenearstraat
Geen bijzonderheden.
11. Partners aan het woord.
Brabant Wonen: de renovatie in de Da Costastraat en omgeving loopt volgens planning.
De komende tijd moeten veel statushouders geplaats worden.
12. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
Uit:
De volgende vergadering van de Wijkraad is op 18 juli in De Deel.
Er is een brief gestuurd naar de verantwoordelijke wethouder over de hondenlosplaatsen.
Deze zijn niet overal afgesloten zodat de viervoeters het veld afrennen.
Aan:
Geen.
13. Rucreant.
Veel kopij. In september start weer het nieuwe seizoen
14. Afspraken volgende keer.
Geen
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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Geplande vergaderingen 2016
Vergaderdata 2016 en verschijningsdata Rucreant
Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof zaal 5
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AB Rucrea

Wijkraad

Rucreant

19.30 uur

19.30 uur

Kopij-inleveren

Iemhof

Iemhof

*********
2-feb
15-mrt
*********
10-mei
*********
5-jul
13-sep
*********
1-nov
*********

18-jan
15-feb
21-mrt
18-apr
23-mei
20-jun
18-jul
19-sep
17-okt
21-nov
*********

vrijdagen**
** voor 12 uur
8-jan
12-feb
11-mrt
8-apr
13-mei
17-jun
*********
9-sep
7-okt
4-nov
2-dec

Rucreant
Naar
bezorgers

Rucreant
Verschijningsdatum

woensdagen

zaterdagen

20-jan
24-feb
23-mrt
20-apr
25-mei
29-jun
*********
21-sep
19-okt
16-nov
14-dec

23-jan
27-feb
26-mrt
23-apr
28-mei
*********
2-jul
24-sep
22-okt
19-nov
17-dec

