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Verslag  RUCREA vergadering  dd. 06-06-2017   
 
 

Aanwezig: Johan Juurlink, Peter Krop, Rien van Boxtel,  
Kees van Vliet, Ed van Gessel, Mariette van de Coevering, Peter Geerts, Bart Hoes 
 

Afwezig m.k.g.:  Ad van Workum, Janet Govers, Frank van Lent, Ad Bloemers, 
Paul van Boxtel, 
 
1. Opening. 
 

Peter heet iedereen van harte welkom.  
 
 

2. Verslag vorige vergadering dd. 04-04-2017 
 

    - 7B Ruwaard Midzomerfestijn: thema zaterdagavond is Proud to be fout! 
    - 9 Wijkraad: sportmiddag ’t Woud had 75 deelnemers, Wijkbus vervoerde 35 passagiers 
         op Koningsdag 
Verslag akkoord. 
 
 

3. Mededelingen/Ingekomen stukken. 
 Er is een storende fout in de uitnodiging voor de “vrijwilligersavond” opgetreden. 
Het gedeelte over de verloting van de ballonvaart, aangeboden door de Wijkraad” is 
weggevallen. Hierdoor zullen de uitnodigingen op zeer korte termijn opnieuw worden 
gemaakt en verstuurd. Er wordt assistentie gevraagd voor het stickeren en bezorgen. 
 

4. Vaststellen Agenda.  
 

Akkoord.  
  

5. Rondvraag. 
 

Geen. 
 

6. buitenspeeldag 14 juni 
 

Bart Hoes organiseert de fietstocht langs de deelnemers. 
Start 14.00 uur 
AH trakteert, verzorgt zelf de traktaties. 
 

 

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

 A: Jongerenwerk 
Niemand aanwezig. 
20 jaar jubileum is goed verlopen, ca 90 kinderen. 
Het probleem rond levering van springkussens is goed opgelost door collega. 
  

 B: Midzomerfestijn 2017 
 

Door ziekte van haar echtgenoot komen de werkzaamheden van Els mogelijk in gedrang. 
Gertruud, Astrid en Kees ondersteunen haar/ nemen over waar dit nodig is. 
Door het uitvallen van stagiairs van een school (proefwerk) voor het opbouwen van de tent 
zijn er op donderdag extra vrijwilligers nodig. Oproepen zijn uitgegaan. 
Bouwploeg wordt apart geïnstrueerd voor een vlotte opbouw en afbraak voor, tijdens en na 
het midzomerfestijn.   
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C: Buurtgroepen en commissies 
 

 1 Dichtersbuurt 
Er is binnenkort overleg met Brabant Wonen. 
Buurtpreventie loopt. 
 

 2 Schrijverskwartier ( Potgieterstraat / Da Costastraat / Tollensstraat ) 
Helaas niemand aanwezig.  
Schuttingproject: de buurt wordt binnenkort uitgenodigd. 
De straat heeft bij de Klimaatstraatprijs de 2e prijs gewonnen. 
 

 3 Wagenaarstraat 
Helaas niemand aanwezig.  
Het speeltuintje is aangepast. 
17 juni is de opening. 
 

4 van Lennephof 
Onlangs is een wijnproeverij georganiseerd. Uitleg ontvangen over diverse wijnen en 
uiteraard ook geproefd. 
Op 18 juni is er een rommelmarkt. 
Het boerderijtje van Slowcare wordt geschilderd. 
Men is gestart met de zomer Jeu de boules op de eerste vrijdagavond van de maand. 
 

 5 Staringstraat (oneven) 
Helaas niemand  aanwezig. 

 5A Staringstraat (even)  
Helaas niemand aanwezig. 
Buitenspeeldag wordt groots aangepakt. Dit kan mede doordat bewoners een bijdrage leveren 
incl. een flessenactie. 
 6  Thorbeckestraat 
Geen nieuws. 
 

 7 Dassenburcht 
Er is een BBQ gepland. Geen buitenspeeldag wegens tekort aan vrijwilligers. 
 8  Staatsliedenbuurt 
Een bewoner uit de buurt heeft contact gelegd met vluchtelingen die daar zijn komen wonen. 
Om integratie te bevorderen denkt en meer contact te leggen met de buurt denkt men aan o.a. 
kookgroepen. Mogelijk is dit een aanzet voor buurtvereniging. 

9 Gezellehof 
In juli een BBQ. 
Een 7e dak is voorzien van zonnecollectoren. 
 10 De Deel 
Niemand aanwezig. 
 

 11  Kempenearstraat 
Niemand aanwezig. 
 

 D: Voortgang “Huis van de Wijk” 
 

Helaas niemand aanwezig. 
Implementatie van Huis van de Wijk richting nieuwe Iemhof wordt verder voorgezet. 
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Voorstel is om de huidige bezetting van Huis van de wijk als testcase in de ruimte en 
programmering van de nieuwe Iemhof te plaatsen. 
Om voor de wijkbewoners het Huis van de wijk en de nieuwe Iemhof meer concreter te 
maken wordt er een ruime stand ingericht tijdens de promotiemarkt van het Midzomerfestijn. 
Suggestie: hierin ook de omgeving van de nieuwe Iemhof – artsenpraktijk – winkelcentrum 
mee te nemen. 
Overleg tussen de bewoners van de Sterrebos inzake de nieuwe Iemhof loopt nog. 
 
8. Partners aan het woord. 
 

Bart Hoes Ons-Welzijn:  
-17 juni is er in Geffen een zorgmarkt. Dit komt voort uit “Ik en mijn wijk” van november 
vorig jaar. 
- project “Over en Weer” van Petra Frissen wordt weer opgepakt. 
Op facebook Ruwaardschool worde oude schoolfoto’s geplaatst. 
- eind van het jaar/begin volgend jaar wordt er een workshop, Oss-breed, georganiseerd voor 
vrijwilligers en deelnemers van Ons-welzijn en Zorg. 
Opgemerkt wordt door Johan Juurlink dat dit het zoveelste initiatief is met hetzelfde 
onderwerp. Door deze onduidelijkheid haken mogelijk vrijwilligers af. 
Beter is een gezamenlijke actie van de betrokken partijen. 
 
Peter Geerts Iemhof: geen mededelingen. 
 
 

9. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad. 
De “veilige wandelroute” van het winkelcentrum loopt. 
Er is kennis gemaakt met de nieuwe wijkagente Sandra de Veer. 
Zij zal zich ook gaan toeleggen op preventieteams, WhatsApp-groepen e.d. 
Wijkbus heeft een vluchteling opgeleid tot chauffeur. 
Wijkbus wordt waarschijnlijk per 1 september ondergebracht in een zelfstandige stichting. 
 
 
 

10. Communicatie en publiciteit 
- De rucreant van juni is in de maak. Stukken kunnen nog worden aangeleverd. 
- Er is periodiek overleg over de site en facebook. Suggesties zijn welkom 
- Andere partijen, verenigingen e.d., zijn welkom om aan te haken aan wijkderuwaard.nl. 
Er wordt bij de volgende jaargang van de rucreant, 2017-2018, aan de adverteerders een 
combi aangeboden om ook te adverteren via de site wijkderuwaard.nl 
- “afscheid van D’n Iemhof” wordt een culturele manifestatie, eind 2018, met de huidige en 
nieuwe bewoners van de Iemhof voor het afscheid van oude en start van het nieuwe. 
 
 

11. Afspraken volgende keer. 
Geen 
 

13. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering. 
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                                Vergaderdata 2017 en verschijningsdata Rucreant         

      Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof.    

             
 Rucrea Thema Wijkraad Rucreant Rucreant Rucreant  

19.30 uur 
v.d. 

avond 19.30 uur 
Kopij-

inleveren 
Naar 

bezorgers Verschijningsdatum  

Iemhof   Iemhof vrijdagen** woensdagen zaterdagen  
      ** voor 12 uur      

*********    
   

*********    
   

*********    
   

*********    
19-sep   11-sep 1-sep 13-sep 16-sep  
31-okt   16-okt 29-sep 11-okt 14-okt  

*********   27-nov 3-nov 15-nov 18-nov  
12-dec   ********* 1-dec 13-dec 16-dec  

 
geplande activiteiten in 2017    

 
 
 

24/25 september Burendag  
18 november workshop dag  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


