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Deze keer in ons buurtblad: 

Terugblik :          Vooruitblik : 

-   bloemschikken voor kerst  -  buitenspeeldag  

-   kerstfestijn    -  Pasen 

-   vuurwerkschoonmaakactie  -  rommelmarkt 

 

Kijk ook eens op de vernieuwde website van onze buurtvereniging  www.onsommetje.nl 

  

Ommenswaardigheden 

 

CONTACTPERSONEN 

voor opgave van nieuwe leden, zieken, jubilea: 

 

Oijenseweg  Kim van Niftrik  Oij 43 

Vlietstr. + Oijenseweg Willie Pansier  Oij 20 

Orseleindstraat vacant   Oij 20 

Habsburgstraat  Natalie van Orsouw Ha 7 

Bourgondiëstraat Wilhelmien Mutsaers Bo 14 

Pattonstraat  Hanja van den Hurk Pa 20 

Marshallstraat  Joke van Heeswijk Oij 35 

Foulkesstraat  Ria van den Hurk Fo 24 

BESTUURSLEDEN 

Mart Mutsaers Voorzitter 623646 

Dorien van Pinxteren Secretaris 648212 

Wilhelmien Mutsaers Penningmeester   

(ad interim)  623646 

Willie Pansier Bestuurslid 648840 

 



Kerststukjes maken met de buurt 10-12-12 

Om 20.00 uur werden we gastvrij ontvangen 
door Dorien, in haar huiskamer. Wie doet 
dat nou!?  
Alle rommel op de vloer. Enkele tafels in de 
kamer en beginnen! 
Inspiratie?? Iedereen heeft van alles bij, 
groen, schalen, takken, enz.  
De mooiste stukken zijn na een paar uurtjes 
klaar, alles heel verschillend. Je kunt zien dat 
iedereen van elkaar leert, ieder jaar 
opnieuw, de meest artistieke stukken. 
Prachtig! 12 stuks in totaal. 
Dan met z'n allen opruimen. Dat was weer 
een gezellige avond met de buurt. Tot 
volgend jaar. 
 
Dory Arts. 
 

 

Kerstfestijn in de tent  (18-12-2012) 
 
Het is al bijna Pasen, maar toch nog even een klein verhaaltje over 
de kerstinstuif. 
Geen sneeuw of ijs. Wel koud maar gelukkig droog beginnen we 
met de opbouw en versiering van de tent. Met een paar fakkels, 
een vuurkorf en een opblaas sneeuwpop komt er toch een 
gezellige kerstsfeer bij de tent. 
Tijdens het nuttigen van een drankje en een hapje is het gezellig 
keuvelen met elkaar. Als de mensen weer huiswaarts gaan krijgen 
ze ook de buitenkerstversiering mee die ook dit jaar weer erg 
mooi was. Jammer dat de opkomst dit jaar erg mager was. 
Bij het bezorgen van de versiering bij de buurtbewoners was vaak 
de reactie: "Oh ja, helemaal vergeten! Meestal komt de kerstman 
bellend door de wijk." 
Volgend jaar bezorg ik jullie weer een geheugensteuntje. 

 Ik wil Sanne van de bloemboetiek uit 
Geffen bedanken, dat zij het mede 
mogelijk heeft gemaakt om deze mooie 
versiering te realiseren. 
 
 Groetjes  de Kerstman. 

  



Vuurwerkrestenopruimactie  02-01-2013 

Ook dit jaar zijn we als Buurtvereniging “Ons Ommetje” het jaar 2013 weer gestart met het opruimen 
van de vuurwerkresten. We hebben begrepen dat dit initiatief sinds enkele jaren door meerdere 
buurtverenigingen is opgepakt. Mede gestimuleerd door onze Wijkstichting “De Stolp”, die voor alle 
deelnemers een gratis toegangsbewijs voor het Golfbad ter beschikking stelde. Hiervoor onze 
hartelijke dank. Zo zie je maar weer dat goede initiatieven overgenomen worden. 
 
De opkomst was deze keer bij ons wel wat aan de magere kant, 5 kinderen en 4 volwassenen. Maar 
het plezier tijdens het ruimen was er niet minder om. Het viel ons op dat bij meerdere woningen de 
mensen zelf al de restanten van het afgestoken vuurwerk hadden opgeruimd. Hartstikke goed. Het 
resultaat van onze opruimactie was uiteindelijk toch nog 2 gevulde kruiwagens met vuurwerkresten 
en zwerfvuil.  
Na gedane arbeid was het goed toeven bij Snackbar Peter Loeffen en het frietje met snack ging erin 
als zoete koek. Met dank aan Peter Loeffen die weer bereid was om het frietje voor zijn rekening te 
nemen. 
De foto’s zijn terug te vinden op, www.onsommetje.nl en wij zien u graag 
tijdens een van onze komende activiteiten.                                      
 

 

 

 

 

 

 
Onze website : www.onsommetje.nl  
     Hier zijn de nieuwe activiteiten als eerste te zien. 

     Alle foto's van afgelopen activiteiten kunnen hier bekeken worden. 

     Inschrijven voor activiteiten kan hier heel gemakkelijk, u hoeft er de deur niet voor uit. 

     Alle leden van de buurtvereniging kunnen een account aanvragen, waarmee je na inloggen,       

jezelf kunt inschrijven, reacties kunt plaatsen, foto's uploaden, eigen nieuwsberichten kunt melden. 

     Bekijk hier informatie over bestuur, commissies en contactpersonen. 

     Onze gewaardeerde sponsors zijn te zien met een link naar hun website. 

     Oude Ommenswaardigheden kunt u hier nog terugkijken. 

Kijk eens rond op de website en vraag een account aan!  



Voordeelactie leden buurtvereniging  
Zoo Parc Overloon “De avontuurlijkste dierentuin” 

Sinds kort is er een heel bijzondere, nieuwe bewoner in Zoo Parc Overloon. Voor de tweede keer in de 

geschiedenis van de dierentuin is er een dwergnijlpaardje geboren, Kiara genaamd. Het is fantastisch 

om het jong, dat nog geen 40 centimeter groot is, achter haar moeder aan te zien waggelen en een 

onhandige duik in het water te zien nemen. Nieuwsgierig als ze is, kunt u haar vaak op nog geen 

meter afstand bewonderen. U kunt dit jaar dan ook niet om de nieuwste ster van Zoo Parc Overloon 

heen! 

Net als afgelopen jaren is er ook nu weer de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan Zoo Parc 

Overloon tegen een speciaal tarief. Tot en met 3 mei 2013 kan men gebruik maken van deze speciale 

voordeelactie. De entreeprijs voor Zoo Parc Overloon is normaliter € 17,00 per persoon. Met deze 

voordeelactie betalen onze leden, mits besteld via de buurtvereniging, slechts € 8,00 per kaart. De 

kaarten zijn te gebruiken door kinderen, volwassen en 65-plussers en hebben een onbeperkte 

geldigheidsduur. 

Indien u gebruik wilt maken van dit voordeel laat ons dit dan vóór  01 mei 2013 weten. 

Dorien van Pinxteren  vanpinxteren@versatel.nl 0412 – 64 82 12 

Mart Mutsaers   mhammutsaers@ziggo.nl 0412 – 62 36 46 

                

 
Buurtnieuwtjes 
80 jaar   Mevr.  Willemse   Oijenseweg 23  05-02-2013 

75 jaar   Mevr. Bogaerts-Willemse  Marshallstraat 16 13-02-2013 

65 jaar   Mevr. van Ballegooy   Vlietstraat 18  20-02-2013 

12½ jaar getrouwd Marco en Lonneke Brands  Habsburgstraat 49 25-02-2013 

12½ jaar getrouwd Antwan en Natalie van Orsouw  Habsburgstraat 7 15-03-2013 

mailto:vanpinxteren@versatel.nl
mailto:mhammutsaers@ziggo.nl


 

 

Buitenspeeldag  woensdag 12 juni 2013 
Beste buurtbewoners, 

Op woensdagmiddag 12 juni is het weer Buitenspeeldag! Op die dag staat in heel Nederland 
buitenspelen centraal. Kinderen en jongeren worden op deze dag gestimuleerd om naar buiten te 
gaan. Want lekker buiten spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is vooral heel erg leuk! 
 
Ook wij doen hier weer aan mee. In onze wijk zal wederom op de hoek Oijenseweg/ Orseleindstraat 
weer van alles te doen zijn van 13:30 uur tot 17:00 uur. 
   
Dit jaar is ons thema " beter bewegen" en zullen we ondersteuning krijgen van de fysiotherapie 
praktijk Beter Bewegen. Hoe de invulling van de dag zal zijn, blijft nog even een verrassing. 
Verder hebben we dit jaar gevraagd aan het Hooghuis College of er leerlingen voor een 
maatschappelijke stage willen komen helpen met organiseren van de dag. 
Maar ook de buurtbewoners zelf blijven als vrijwilliger nodig om er een geslaagde dag van te maken. 
Wilt u zich opgeven als vrijwilliger voor een hele of halve middag, mail dan naar 
natalievanorsouw@hotmail.com. 
 
Tot 12 Juni op de buitenspeeldag. 
Erna, Wendy, Angelien en Natalie  
 

Bestuursmededelingen 
In februari 1997 was Joke van Heeswijk een van de eerste vrijwilligers die zich actief inzette voor 
onze buurt. Ruim 15 jaar heeft ze zich ingezet voor Buurtvereniging “Ons Ommetje” en heeft Joke 
zich verdienstelijk gemaakt als penningmeester.  
Recentelijk heeft Joke aangegeven dat ze vanwege drukke werkzaamheden niet langer in staat is om 
het penningmeesterschap voort te zetten. Joke, het bestuur wil je hierbij danken voor je jarenlange 
inzet. 
Rest ons bij deze een oproep te plaatsen voor een nieuwe penningmeester. Wilhelmien Mutsaers is 
bereid gevonden om deze taak voorlopig op zich te nemen. 
 

Vacature; Penningmeester buurtvereniging “Ons Ommetje” 

 
Inlichtingen bij Mart Mutsaers.  

mailto:natalievanorsouw@hotmail.com


 

   De Paashaas    
De paashaas komt weer naar onze buurt. 

Op zaterdag 30 maart 2013  mogen alle kinderen t/m 12 jaar eieren komen zoeken. 

Om 11 uur wordt iedereen verwacht in de speeltuin aan de Pattonstraat. 

Ook ouders zijn van harte welkom. 

Wel even opgeven via onderstaand strookje of via onze website www.onsommetje.nl 
 
Tot paaszaterdag met een goede neus voor paaseieren.       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij doen mee :                                                             
           
Achternaam : .............................................................. 

 

Adres : ......................................................................................... 

 

Naam kinderen  1   ............................................  Leeftijd    ..................  jaar 

 

   2   ............................................  Leeftijd    ..................  jaar 

   

   3   ..............................................  Leeftijd   ...................   jaar 

 
 
Inleveren voor 28 maart 2013  bij Erna Vos, Oyenseweg 10c.  
 

Opgeven via de website www.onsommetje.nl  kan ook. 
(vraag een account aan waarmee je na inloggen, kunt inschrijven) 



In gesprek met … 
   

  Peter Loeffen  
 
    Alom bekend door zijn friettent.  
 
  
We (Willie en Dorien) worden vriendelijk ontvangen in "Snackbar Loeffen" door Peter. Onder het 
genot van een kopje koffie beginnen we ons gesprek. 
  Iedereen in de buurt kent je wel ongeveer. Kun je toch iets vertellen over jezelf, zoals  leeftijd, 
woonplaats of hoe je hier terecht bent gekomen? 
Ik ben geboren in Haren (gemeente Megen) op 26-4-1963, dus ik ben nu bijna 50 jaar. 
Mijn vader begon de zaak  "Friture Loeffen" in 1976.  Vanaf mijn 13e jaar werkte ik al mee in de zaak 
en leerde ik de fijne kneepjes van het vak.  Ja, dan ben ik nu al 37 jaar verbonden aan de zaak. Sinds 
11 jaar woon ik nu in Berghem. 
  Heb je ooit prijzen behaald? 
Nee, maar ik heb wel 5x in de top 100 van beste snackbars van Nederland gestaan. Hierbij zijn 5000 
deelnemers. Hier ben ik wel trots op.  
  Wat zijn de sterke punten van jouw snackbar? 
We hebben een eigen uitstraling en zeer goede kwaliteit producten. Hiervan komt  veel uit eigen 
keuken zoals schnitzels, saté van de haas,halve haan, shaslick, uiensaus, te veel om op te noemen.  
Alles is schoon en we zijn erg klantvriendelijk. 
 (Een gast, die net gegeten heeft en met ons mee luisterde, zegt; "ja, er is altijd leuk personeel.") 
Iedere maand verloten we prijzen onder de klanten die het bonnetje met naam en telefoonnummer 
in de ton hebben gedaan. Zo hebben we mensen blij gemaakt met o.a. een fiets, tom tom, e-reader, 
messenset en hogedrukreiniger. 
  Welke bijzondere dingen heb je meegemaakt? 
Bouwvakkers die met een bestelling komen die geschreven is op steen of hout. Maar ik heb ook 
servetten en koffiefilters gekregen als bestelbriefje. 
  Heb je nooit gedacht om een tweede zaak te beginnen? 
Nee, één zaak is genoeg: ik ben zo heel tevreden. Ik heb tijd voor mijn drukke gezin met 5 kinderen 
(13/16/21/22/22 jaar), waarvan de 4 oudsten en mijn vrouw Anja meewerken in de zaak. Want een 
zaak goed runnen, kan alleen met hulp van je gezin en personeel. En nu heb ik ook nog tijd over voor 
ontspanning. 
  Wat zijn je hobby's? 
Vroeger was dat voetbal, nu tennis ik graag. Op TV kijk ik veel sport en op zaterdag ga ik naar het 

voetballen van mijn jongste zoon kijken. 
Kaarten vind ik ook leuk, zoals bollen en 
pokeren. En ik ga graag naar het theater 
met de hele familie voor een musical of 
cabaretvoorstelling.  
  Welk evenement van de buurt vind je het 
leukst? 
De straatspeeldag. Elk jaar ben ik 
frietsponsor voor meer dan 1000 kinderen 
(ook uit andere buurten). 
  Hoe vind je de omschrijving onder jouw 
naam, in de titel van dit interview? 
Oh. Die is prima, maar ik zeg altijd:  

"Doe het beter, eet friet bij Peter." 



Rommelmarkt zondag  9 juni 2013   
 

Op zondagochtend 9 juni 2013 zal buurtvereniging Ons Ommetje voor de 7e keer een 

rommelmarkt houden van 10.00 tot 14.00 uur. De locatie is weer het grasveld tussen de 

Bourgondiëstraat en het Kasteel. 

Leden van onze buurtvereniging kunnen voor €  6,-  een kavel van 15 m² verkrijgen.  
Voor niet-leden is dit  €  10,-. 

Vanaf 8.30 uur kan de opbouw beginnen. En om 15.00 uur moet alles weer opgeruimd zijn. Het hele 

veld moet weer schoon achtergelaten worden. Er zijn geen kramen, maar de spullen kunnen op de 

grond uitgestald worden of op een eigen tafel. Graag zelf doek, plastic grondzeil etc. meenemen. 

Wilt u meedoen, geef u op voor  3 juni 2013 en betaal het inschrijfgeld bij: 

  Mart Mutsaers, Bourgondiëstraat 14,   tel. 623646     of 

  Dorien van Pinxteren, Bourgondiëstraat 12,    tel. 648212 

================================================================================== 
 

Naam:         

Adres:         

Tel.nr.:         

E-mail:        

Ik ben wel / geen  lid van buurtvereniging “Ons Ommetje”.  

Inleveren bij Bourgondiëstraat 12 of 14.  Aanmelden via de website kan ook. Vraag een account aan 

en schrijf u online in. Kijk op  www.onsommetje.nl   bij komende activiteiten. 


