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__________ 

   Secretariaat:  secretarisrucrea@gmail.com     

  

 Verslag  RUCREA vergadering  dd. 13-09-2016    
 
 

Aanwezig: Johan Juurlink, Rinus de Jong, Mariëtte v.d. Coevering, Peter Krop, 

Jan van Orsouw, Paul van Boxtel, Gerda Heanen,  Kees van Vliet, Bart Hoes, 
 

Afwezig m.k.g.:   

Janet Govers, Frank van Lent, Rien van Boxtel, Ad van Workum, Harold van Oss, Ad Bloemers, 
 

1. Opening. 
 

Peter heet iedereen van harte welkom. De opkomst is matig, waarschijnlijk is PSV hier debet aan. 
 

2. Verslag vorige vergadering dd. 05-07-2016 
 

Akkoord 
 

3. Mededelingen/Ingekomen stukken. 
 

Ontmoeten: De werkgroep Ontmoeten is met verschillende betrokkenen in gesprek over een nieuw 

gebouw voor ontmoetingsactiviteiten in de Ruwaard. Men heeft het voornemen om daarvoor o.a. 

gebruik te maken van de bestaande plint van de Sterrebos ( begane grond ) met daarnaast 

nieuwbouw op een gedeelte van de huidige Iemhof. 

Bart: het initiatief is overgenomen er is behoefte aan ruimten voor kwetsbaren. 

Het is dus zaak om snel geschikte ruimte te vinden. De Rossinestraat kan niet door gaan i.v.m. het 

bestemmingsplan. 
 

4. Vaststellen Agenda.  
 

Ingevoegd punt 6A: Evaluatie fietstocht  
  

5. Rondvraag. 
 

Nol: we zien steeds de rommel bij de containers en de gemeente vraagt om ideeën om dit te 

voorkomen. Hij stelt voor om 1x per maand containers voor grof afval in de wijk te plaatsen. 

De voorzitter vraagt om dit punt in de wijkraad voor te leggen. 
 

 

6. “Ik en mijn Wijk” Inspiratiemiddag 5 november 
 

Op dit moment worden mensen en organisaties benaderd om deel te nemen. 

Het doel van deze dag is om initiatiefnemers en vragers ( wijkbewoners ) met elkaar in contact te 

brengen en om het wijkteam bekendheid te geven. 

Wijkbewoners kunnen hier vertellen wat ze doen of vragen wat ze moeten doen in bepaalde 

situaties. Bewoners kunnen hun initiatieven hier presenteren. 

Wij willen bereiken dat prille ideeën tot bloei kunnen komen. 
 

6A. Evaluatie fietstocht 
 

Op zondag 11 september ging de jubileum fietstocht op herhaling omdat de deelname in mei door 

de zeer slechte weersverwachting tegen viel. 

Ondanks de lichte regen in de vroege ochtend gingen er deze keer ruim 50 fietsers op pad en het 

was uitstekend fietsweer. Droog en weinig wind. 

Tijdens de pauze bij de Blauwe Sluis in Gewande hadden wij het dijkterras ter beschikking en 

genoot iedereen van een consumptie en een heerlijk broodje.  

Na de tocht was het nog lang gezellig in de Deel. Daar kregen de deelnemers allemaal enkele 

consumpties aangeboden. 

 

Volgend jaar in mei trekken we er weer op uit en dan doet u natuurlijk allemaal mee. 
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7. Workshopdag 
 

Op zaterdag 19 november zal de jaarlijkse workshopdag gehouden worden. 

Er worden 15 a 16 verschillende workshops aangeboden.  
 

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

 A: Jongerenwerk 
 

JWR: Tijdens de laatste avond waren er steeds rond de 45 kinderen aanwezig. Het nieuwe seizoen 

start weer op 17 september.  
 

 B: Midzomerfestijn 2016 
 

De voorbereidingen voor 2017 gaan in oktober weer van start. 

Volgend jaar de 10
e
 editie op 1 en 2 juli. 

 

Op 24 augustus is de ballonvaart, ondanks het zeer warme weer, doorgegaan. 

De ( meeste ) deelnemers hebben genoten. 
  

 C: Buurtgroepen en commissies 

 1 Dichtersbuurt 

In oktober start de kookgroep weer bij de Hulst. En ook Burendag zal worden gevierd. 
 

 2 Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollensstraat ) 

Geen bijzonderheden.  
 

 3 Wagenaarstraat 

Geen bijzonderheden.  
 

4 van Lennephof 

Een keer per maand JDB. Tijdens burendag is er een gezamenlijke brunch en maakt men een 

plantenbak voor Slowcare. 
 

 5 Staringstraat (oneven) 

Dit jaar geen burendag en verder staat er ook niets op het programma. 

Er zijn geen vrijwilligers voor de organisatie. 

 5A Staringstraat (even)  

Geen bijzonderheden. 

 6  Thorbeckestraat 

Met burendag gaat men een bank mozaiken. 

 7 Dassenburcht 

Tijdens burendag gaat men dierenfiguren maken die aan de lantaarnpalenkunnen worden bevestigd. 

 8  Staatsliedenbuurt 

Helaas niemand aanwezig. 

9 Gezellehof 

De wandeling en rondleiding in Nijmegen en de BBQ daarna was zeer geslaagd. 

Het blijft wel een probleem om iedereen erbij te betrekken. 

 10 De Deel 

Geen bijzonderheden. 
 

 11  Kempenearstraat 

Geen bijzonderheden. 
 

9. Partners aan het woord. 
 

Brabant Wonen: Helaas niemand aanwezig. De renovatie in de Da Costastraat en omgeving loopt 

Ons-Welzijn: Bart er zijn een aantal aanmeldingen voor burendag. ZIE SITE BURENDAG 
 

10. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad. 
 

De wijkraad was deze keer helaas niet vertegenwoordigd.  
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11. Rucreant. 
 

Veel kopij. Helaas is een van de redactieleden door ziekte uitgevallen. Dit is tijdelijk opgelost. 

We zoeken nu nieuwe vrijwilligers om het team te versterken. 
 
 

12. Afspraken volgende keer. 

Geen 
 

13. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

Geplande vergaderingen 2016       

                                Vergaderdata 2016 en verschijningsdata Rucreant 

                      Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof zaal 5 

          

AB Rucrea Wijkraad Rucreant Rucreant Rucreant 

19.30 uur 19.30 uur Kopij-inleveren 

Naar 

bezorgers Verschijningsdatum 

Iemhof Iemhof vrijdagen** woensdagen zaterdagen 

    ** voor 12 uur     

********* 18-jan 8-jan 20-jan  23-jan 

2-feb 15-feb 12-feb 24-feb  27-feb 

15-mrt 21-mrt 11-mrt 23-mrt  26-mrt 

********* 18-apr 8-apr 20-apr  23-apr 

10-mei 23-mei 13-mei 25-mei  28-mei 

********* 20-jun 17-jun 29-jun  ********* 

5-jul 18-jul ********* ********* 2-jul 

13-sep 19-sep 9-sep 21-sep  24-sep 

********* 17-okt 7-okt 19-okt  22-okt 

1-nov 21-nov 4-nov 16-nov  19-nov 

********* ********* 2-dec 14-dec  17-dec 

 

 

 

 

 

 

 

 


