
           

                          Email: secretarisrucrea@gmail.com     

 

 

                      

1 

 

Verslag  RUCREA vergadering  dd. 03-06-2019  

 
 

Aanwezig: Kees van Vliet, Erik Kuijvenhoven, Peter Krop, Gerda Haenen, Jan van Orsouw, 

Rinus de Jong, Paul van Boxtel, Rien van Boxtel, Peter Geerts,  

Els Mulders. Peggy Mulderij, Jose van Hooft, 
 

Afwezig met kennisgeving:  

Sandra de Veer, Niels de Lange, Mariette van de Coevering, Bart Hoes, Kees van Geffen 
 

1. Opening. 
 

Peter heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Verslag vorige vergadering dd. 01-04-2019 

Verslag akkoord. 
  

3. Mededelingen/Ingekomen stukken. 

 

Op 14 april organiseerde Wijkstichting Rucrea weer het jaarlijkse paaseieren zoeken voor 

onze jeugd van 3 tot 7 jaar. We verstopten dit jaar bijna 2000 chocolade eitjes. Bijna 160 

kinderen waren aanwezig en zochten, geholpen door ouders, opa’s en oma’s, in de speeltuin. 

Het weer werkte gelukkig mee. Om 11 uur ging iedereen naar de kinderboerderij waar alle 

kinderen nog een klein cadeautje mochten uitzoeken en iets lekkers kregen. Helaas moest men 

hierop lang wachten. Voor volgend jaar gaan we kijken hoe we dit op kunnen lossen. Een van 

de deelnemertjes was enige tijd zoek. De verontrustte ouders hadden overal gezocht maar 

konden haar niet vinden. Na een oproep werd de kleine meid tegen het einde gevonden. Ze zat 

lekker in een van de speeltoestellen de gevonden eitjes op te snoepen. Met een snoetje vol 

chocolade konden de ouders haar weer in de armen sluiten. Wij willen iedereen die meezocht 

hartelijk danken. Ook danken wij speeltuin Elckerlyc en de Kinderboerderij voor hun 

gastvrijheid en onze sponsoren Teeuwen Isolatie en Montage techniek en Albert Heijn Wc de 

Ruwert voor hun bijdragen. 

Hopelijk mogen wij ook in 2020 weer op jullie medewerking rekenen. 

Op 1 juni gingen Wijkraad en Wijkstichting On Tour weer on tour. 

Veel bewoners kwamen langs en er werden goede gesprekken gevoerd. 

De Wijkraad gaat met de gemeente in gesprek over diverse zaken die door de bewonerszijn 

aangedragen. 

 

Peter Geerts neemt op 18 juni afscheid als secretaris van het bestuur van D’n Iemhof. 

Hij is 20 jaar actief geweest als bestuurslid en draagt nu het stokje over. 

 

Els deelt mee dat er tijdens de kinderboerderij dag ongeveer 3500 bezoekers zijn geweest. 

Dit gaf hier en daar in de wijk wel wat parkeeroverlast. 

Op 17 augustus is weer het Elzeneindfestijn gepland. 

In 2020 bestaat de kinderboerderij 50 jaar. 

 
 

4. Vaststellen Agenda.  
 

Akkoord 
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5. Rondvraag. 

Geen vragen.  
 

 

6. Buurtpreventie 

Het aantal deelnemers stijgt en iedereen is enthousiast. Omroep Brabant heeft er aandacht aan 

besteed. Bewoners hebben een veiliger gevoel gekregen. Twee raadsleden van het CDA 

hebben een avond meegelopen en waren ook enthousiast over de inzet van de vrijwilligers.  
 

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

 A: Jongerenwerk Ruwaard (JWR) 

!5 juni sluit men het seizoen af en op 21 september gaat men weer van start. 
 

B: Ruwaard Midzomerfestijn 

Men is op zoek naar vrijwilligers voor de bouwploeg. Verder geen bijzonderheden 

C: Buurtgroepen en commissies  

De Staringstraat organiseert dit jaar de Buitenspeeldag bij Slow Care. Ook staat Halloween 

weer op het programma. 

In ’t Woud gaat men kijken of Burendag door kan gaan.  
 

D: Voortgang “Ons Huis van de Wijk” 

Helaas is er geen reactie gekomen op de uitnodiging om hier aanwezig te zijn. 
 

8: Thema-avonden. 

De avond over zwerfvuil werd goed bezocht en krijgt een vervolg in “t Woud  

In t’ Woud 1 wil men zelf actie ondernemen, materialen kan men via secretariaat van de 

Wijkraad aanvragen via wijkraadruwaard@gmail.com      

Armoede krijgt na de vakantie een vervolg en ook deze bijeenkomsten zullen besloten zijn. 

Laaggeleterdheid zal tijdens met Midzomerfestijn aan de orde komen. 

Dementie: Hierbij aandacht voor een Dementie vriendelijke wijk.  

Aangezien de huidige presentatie niet geschikt is voor een grote groep zoekt men naar andere 

mogelijkheden om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.  
 

 

9. Partners aan het woord. 

D’n Iemhof: Er zijn nieuwe tekeningen gemaakt en men kijkt naar de inventaris voor het 

nieuwe pand. Ook zoekt men vrijwilligers voor de exploitatie. Hier volgt men 2 sporen. 

1 Samenwerking met Deelgenoten Oss om waar mogelijk hier mensen met een afstand tot de 

maatschappij erbij te betrekken.  

2 Eigen vrijwilligers beleid. 
 
 

10. Mededelingen en vragen UIT en AAN de wijkraad. 

Er staan veel activiteiten op de planning. De 1e prio is echter de invulling van vacature. 
 

11. Communicatie en publiciteit 

Ton Bax heeft aangegeven dat hij eind dit jaar stopt als Hoofd Bezorging Rucreant. 

Wij moeten dus op zoek naar vervanging. Heeft u interesse of kent u iemand waarvan u denkt 

dat die geschikt is geef dit dan s.v.p. door aan: secretarsirucrea@gmail.com   

Op 24 juni is hopelijk bekend of de financiering voor de nieuwe site rond is.  

Peter krijgt de complimenten over zijn vasthoudendheid in deze. 

Ook de redactie krijgt de complimenten voor de uitstraling en inhoud van het blad. Het ziet er 

professioneel uit.  
 

12. Afspraken volgende keer. 
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Geen 
 

13. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering. 

                         Vergaderdata en verschijningsdata Rucreant 2019 

                     Wijkraad en Rucrea vergaderingen vinden plaats in de Iemhof.   

           

 Rucrea Wijkraad Rucreant Rucreant Rucreant  

19.30 uur 19.30 uur Kopij-inleveren Naar bezorgers Verschijningsdatum  

Iemhof Iemhof vrijdagen** woensdagen zaterdagen  

    ** voor 12 uur      

********* 21-jan 4-jan 16-jan 19-jan  

4-feb 18 febr thema 1-feb 13-feb 16-feb  

********* 18-mrt 1-mrt 13-mrt 16-mrt  

1-apr 15 apr thema 29-mrt 10-apr 13-apr  

********* 27-mei 10-mei 22-mei 25-mei  

3-juni  24-jun 7-jun 19-jun 22-jun  

           

********* ********* juli/aug vakantie   start seizoen 2019/2020  

23 sept 

thema 9 sept thema 30-aug 11-sep 

 

14-sep 
 

********* 7-okt 27-sep 9-okt 12-okt  

25-nov 4 nov thema 1 nov. 13 nov. 16-nov  

********* 9-dec 29-nov 11-dec 14-dec  

      

Geplande activiteiten in 2019   

   15/16 maart NL Doet  
   23 maart workshop dag   

      14 april paaseieren zoeken  

   19 mei Rucrea fietstocht    

   12 juni Buitenspeeldag  

   29 en 30 juni Midzomerfestijn  

   28 september burendag  
 

Onderwerpen Thema-avonden: onder voorbehoud 
18 februari  Zwerfvuil 
15 april   Armoede 
9 september  De veranderende zorg 
23 september  Meld misdaad anoniem / Inbraak preventie 
4 november  Vuurwerk en ????  
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