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Verslag RUCREA vergadering dd. 1-11-2016
Aanwezig: Johan Juurlink, Rinus de Jong, Mariëtte v.d. Coevering, Peter Krop,
Jan van Orsouw, Paul van Boxtel, Kees van Vliet, Harold van Oss, Eyup Yildiz,
Diana v.d. Steen, Cisca Severijns, Aleida Helmijr, Fatima Hajji.
Afwezig m.k.g.:
Janet Govers, Frank van Lent, Rien van Boxtel, Ad van Workum, Ad Bloemers,
Gerda Heanen, Bart Hoes, Gertruud Verbruggen.
1. Opening.
Peter heet iedereen van harte welkom. De opkomst is matig, waarschijnlijk is PSV hier weer
debet aan. Omdat er enkele nieuwe mensen aanwezig zijn stelt iedereen zich voor.
Peter legt op verzoek uit hoe de Wijkraad en Rucrea werken.
2. Verslag vorige vergadering dd. 13-09-2016
Akkoord
3. Mededelingen/Ingekomen stukken.
Geen.
4. Vaststellen Agenda.
Akkoord.
5. Rondvraag.
Kees: de aanvraag voor NL doet moet voor 31 januari bij het Oranjefonds binnen zijn.
Snelheid is geboden want er is een beperkt budget beschikbaar en op is ook echt op.
Buurtgroepen kunnen een bijdrage aanvragen via Rucrea.
( mail naar penningmeesterrucrea@gmail.com)
Verdere informatie kunt u vinden op de site van het Oranjefonds.
6. “Ik en mijn Wijk” Inspiratiemiddag 5 november
Deze dag zullen veel burgerinitiatieven zich presenteren. Iedereen is welkom om informatie
op te vragen. Het doel is om van elkaar te leren, verbindingen te leggen en te kijken hoe we in
de toekomst initiatieven verder kunnen ontplooien.
6A. “Praten verbindt…..Onze wijk zingt”
In 2017 start onze wijk met een nieuw wijkproject. Het project is mogelijk gemaakt door Oss
Innoveert van de gemeente, geïnitieerd door WereldVrouwen Oss en in samenwerking met
ONS Welzijn georganiseerd. Voor dit project zoeken we mannen en vrouwen vanaf 18 jaar
die het leuk vinden om een keer per maand bij elkaar te komen in De Inloop. Het is de
bedoeling om tijdens deze maandelijkse workshop eerst 60-90 minuten op een ontspannen
manier te praten over zaken die leven binnen onze wijk of verhalen te vertellen die spontaan
ontstaan. Elke workshop sluiten we af met een interculturele lunch (indien ’s morgens) of
interculturele hapjes (indien ’s avonds). De workshopleider schrijft van elke bijeenkomst een
verhaal. Een componist/dirigent schrijft er vervolgens een lied van. Het is de bedoeling om
aan het eind van 2017 5-6 liedjes te hebben die op onze wijk of op onze wijkbewoners
betrekking hebben. De eerste bijeenkomst is een kennismakingsbijeenkomst op vrijdag 27
januari 2017 van 10:00 – 12:30 uur. Tijdens deze bijeenkomst maken we gezamenlijk
afspraken over onder ander dag, tijdstip en inhoud van de bijeenkomsten.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Fatima Hajji, telefoon 06 3093 3539
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7. Workshopdag
Op zaterdag 19 november zal de jaarlijkse workshopdag gehouden worden.
Er worden dit jaar 19 workshops aangeboden.
8. Sociale zaken / de actieve wijk (laat van u horen).
A: Jongerenwerk
JWR: De eerste avond werd goed bezocht en de kinderen speelden veel buiten.
Op 15 oktober werd Halloween gevierd. De vrijwilligers kleden binnen en buiten de boel
mooi aan. Zelfs achter de Deel werd i.o.m. de gemeente het fietspad afgezet voor een
spooktocht. Ongeveer 40 kinderen deden hieraan mee en griezelden van alle spoken.
Tijdens de kerstdisco op 17 december nemen Harold en Anita afscheid.
Rucrea bedankt hun hartelijk voor het vele werk.
Zij hebben vele jaren de kar getrokken en samen met veel vrijwilligers de avonden
georganiseerd, Geert en Ramona Vos nemen het stokje van hun over.
Wij wensen hun heel veel succes.
B: Midzomerfestijn 2016
De taken zijn verdeeld. Heeft u nog een goed idee neem dan contact op s.v.p.
Ook vrijwilligers voor de werkgroep en techniek zijn van harte welkom.
Volgend jaar de 10e editie op 1 en 2 juli.
C: Buurtgroepen en commissies
1
Dichtersbuurt
Zwerfvuil is weer verzameld en in december zullen de kerstbomen weer geplaatst worden.
2
Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollensstraat )
In verband met een bijeenkomst van Buurkracht is er niemand aanwezig maar Gertruud
brengt via mail de vergadering op de hoogte van alle ontwikkelingen.
De kerstboom krijgt weer een plaatsje en de nieuwjaarsreceptie is gepland.
In de Potgieterstraat is gestart met een buurtpreventie Whats app groep.
Iedere eerste week van de maand sturen ze een test rond met tips. Hierdoor weet iedereen dat
het nog werkt en blijft men alert.
Ook Buurkracht is actief met divers acties en verder werkt men aan “nul op de meter”.
3
Wagenaarstraat
Geen bijzonderheden.
4
van Lennephof
Er staan nog diverse activiteiten gepland.
5
Staringstraat (oneven)
Is momenteel in ruste.
5A
Staringstraat (even)
Afgelopen zaterdag werd er Halloween gevierd. Veel buurtbewoners waren hierbij actief.
6
Thorbeckestraat
De Burendag ging i.v.m. ziekte helaas niet door. De kerstboom zal wel gezet worden en ook
de kerstbrunch staat gepland.
7
Dassenburcht
Helaas i.v.m. ziekte niemand aanwezig.
8
Staatsliedenbuurt
Helaas niemand aanwezig.
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9
Gezellehof
Geen bijzonderheden.
10
De Deel
Helaas niemand aanwezig.
11
Kempenearstraat
Geen bijzonderheden.
9. Partners aan het woord.
Brabant Wonen en Ons-Welzijn zijn verhinderd.
10. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad.
UIT: een van de leden heeft besloten te stoppen. Voor de resterende tijd is men op zoek naar
een vervanger. Kandidaten kunnen zich melden via: wijkraadruwaard@gmail.com
In de vergadering van 21 november zal er door de gemeente uitleg gegeven worden over de
Geffense plas. De gemeente wil i.o.m. bewoners kijken wat de mogelijkheden zijn voor de
nieuwe evenementen.
11. Rucreant.
Zaterdag zal de nieuwe huisstijl van Rucrea gepresenteerd worden.
Voor het opzetten van de nieuwe website heeft zich een vrijwilliger gemeld.
Wij willen graag alle communicatie koppelen.
12. Afspraken volgende keer.
Geen
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Vergaderdata 2017 en verschijningsdata Rucreant
Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof.

Rucrea
19.30 uur
Iemhof

*********
7-feb
*********
4-apr
*********
6-jun
*********
19-sep
31-okt
*********
12-dec

Thema
v.d.
avond

Wijkraad

Rucreant
Kopij19.30 uur
inleveren
vrijdagen**
Iemhof
** voor 12 uur
23-jan
6-jan
20-feb
3-feb
20-mrt
3-mrt
24-apr
31-mrt
22-mei
5-mei
19-jun
9-jun
10-jul
juli/aug vakantie
11-sep
1-sep
16-okt
29-sep
27-nov
3-nov
*********
1-dec

Rucreant
Naar
bezorgers
woensdagen

Rucreant
Verschijningsdatum
zaterdagen

18-jan
15-feb
15-mrt
12-apr
17-mei
21-jun
*********
13-sep
11-okt
15-nov
13-dec

21-jan
18-feb
18-mrt
15-apr
20-mei
24-jun
*********
16-sep
14-okt
18-nov
16-dec
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geplande activiteiten in 2017

10/11 maart NL Doet
9 april paaseieren zoeken
21 mei Rucrea fietstocht
14 juni Buitenspeeldag
1 en 2 juli Midzomerfestijn
18 november workshopdag

Met vriendelijke groet,
Paul van Boxtel,
Secretaris wijkstichting Rucrea
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