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Wat er op het programma staat in 2014 
  

- 16-04  Bloemschikken voor Pasen   

- 19-04  Paaseieren zoeken 

- 25-05  Bezoek aan atoomschuilkelder 

- 11-06  Buitenspeeldag 

- 22-06  Rommelmarkt 

- 27-09  Buurtfeest 

Opgeruimd staat netjes 
 

2014 zijn we weer begonnen met schone straten in de buurt, 

dankzij de bewoners die hun eigen vuurwerk opgeruimd hebben 

en de vrijwilligers die restvuil hebben geveegd.  

Allemaal hartelijk dank! 

 

ATTENTIE , ATTENTIE, ATTENTIE, ATTENTIE, ATTENTIE, ATTENTIE, ATTENTIE,ATTENTIE, ATTENTIE 

Zoals jullie kunnen lezen in bijgaande brief van onze nieuwe 

penningmeester, John Hermes, wordt u verzocht om de 

contributie voortaan ieder jaar over te maken voor 15 april.  

NIET VERGETEN, NIET VERGETEN, NIET VERGETEN, NIET VERGETEN, NIET VERGETEN, NIET VERGETEN 
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Buurtnieuwtjes 
 
 

25 jaar getrouwd   Erik en Miriam Ploegmakers  Pattonstraat 8    29-12-2013 

65 jaar    Theo de Veer     Vlietstraat 12    27-01-2014 

65 jaar    Peter van Ballegooij    Vlietstraat 18    27-01-2014 

Dochter geboren   Elin Lauterslager   Oijenseweg 45    28-01-2014 

75 jaar     Ini Ruijs     Foulkesstraat 36   16-02-2014 

 

 
Bloemschikken voor Pasen           woe 16 april, 20.00 u. 

 

Deze keer gaan we een bloemstuk maken met het thema Pasen. 
Sasha van Heeswijk zal ons deze avond in de soos komen helpen.  
U mag zelf uitzoeken wat u wilt maken en daarvoor de materialen 
meebrengen. Maar u kunt ook het voorbeeld maken dat Sasha 
heeft uitgezocht. Na opgave krijgt u per e-mail de meebrenglijst 
voor dit paasstuk. De keuze is aan u… 
De bloemschikavond vindt plaats in Sociëteit Krinkelhoek, 
Oijenseweg 3, in de grote zaal, dus lekker veel ruimte voor 
iedereen. 
Wel graag voor 12 april doorgeven dat u komt. Hiervoor kunt u 
- mailen naar vanpinxteren@versatel.nl 
- het strookje invullen en afgeven. 
 
 

 

 

Leuk, ik kom ook een paasstuk maken: 

 
Naam: …………………………………………………………………. 

 
Adres : ……………………………………………………………………………… 

 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………. 

 
Inleveren vóór 12 april 2014 bij Dorien van Pinxteren, Bourgondiëstraat 12. 

mailto:vanpinxteren@versatel.nl
http://www.fopenfeestwinkel.nl/vlaggenlijn-oranje-3444.html
http://www.fopenfeestwinkel.nl/vlaggenlijn-oranje-3444.html
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Paaseieren zoeken              zaterdag 19 april, 11.00 u. 

 

De paashaas komt weer naar onze buurt. 

Op zaterdag 19 april 2014  mogen alle kinderen t/m 12 jaar 

paaseieren 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. 

U kunt ook vóór 12 april bellen naar Erna, tel. 643191. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paaseieren zoeken (voor kinderen t/m 12 jaar).   Wij doen mee :           

        

Achternaam : .............................................................. 

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

 

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

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

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

 
Inleveren vóór 12 april 2014 bij Erna van Bergen, Oijenseweg 10c.  
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In gesprek met..... 
 

   John Hermes 

 

   Onze nieuwe penningmeester. 

 

Kun je jezelf voorstellen? 

Ik ben John Hermes, 70 jaar. Ik ben geboren en getogen in Oss. Sinds onze trouwdag, 45 jaar geleden, woon ik 

in dit huis aan de Oijenseweg met mijn vrouw Gerda. Wij hebben 2 dochters, Yvonne en Lydia, en 2 

kleindochters, Gillian en Merlyn. We hebben de ruwbouw van ons huis destijds laten bouwen en de afbouw 

zelf geregeld. Ik ben bouwkundige en als projectbegeleider heb ik lang in Amsterdam gewerkt. 

Dus geen administratief beroep? Waarom dan nu penningmeester voor de buurtvereniging? 

Vaak deed ik ook de calculatie. En voor de zaak van mijn vrouw, heb ik de administratie gedaan. Dus ik weet er 

wel veel van. Ik wilde ook graag iets voor de buurtvereniging doen, en toen ik hoorde dat jullie een nieuwe 

penningmeester nodig hadden, heb ik me beschikbaar gesteld. 

Wat zijn je hobby's, favoriete Tv-programma’s, sport? 

Veel vrije tijd besteed ik aan hulp bij het tuinieren, klusjes bij de kinderen en uitstapjes met de caravan. Skiën 

'moeten' we ook nog, dat gaat goed, ik ben niet bang. In de winter ga ik bridgen en met een vaste groep rikken 

we al 40 jaar in de wintertijd, als de klok verzet wordt in de herfst beginnen we en gaan we door tot de klok 

weer verzet wordt in de lente. Met Fifty Fit ga ik REGELMATIG fietsen en wandelen. Oppassen op de 

kleinkinderen vind ik ook leuk. Sport kijken op TV is favoriet bij mij. Ik kijk geen films of series, wel nieuws en  

actualiteiten zoals Pauw en Witteman en De Wereld Draait Door. 

Wat vind je veranderd in de buurt? 

De huizen aan de Oijenseweg tussen de Vlietstraat en Orseleindstraat zijn mooi geworden, een hele 

opknapbeurt. Ik weet nog goed dat de bewoners van de oude woningen vaak buiten op de stoep zaten als we 

langs liepen. En de grond waar wij gebouwd hebben was vroeger van Paantje, die in een oude boerderij hier 

woonde. En de groenomvorming is niet overal zo mooi en lijkt me geldverspilling, want gras moet ook gemaaid 

worden.  

Wat vind je leuk aan de buurtvereniging? 

Er wordt veel georganiseerd voor jong en oud. Zo krijg je meer contact in de buurt. Ik vind een actief 

buurtfeest, zoals we hadden bij Boules de Boeuf, erg goed. Ik heb kennis gemaakt met mensen die ik anders 

niet had aangesproken, dat maakt HET zo mooi. 

Heb je nog ideeën voor Ons Ommetje? 

Een fietstocht vind ik leuk. Bijvoorbeeld op een zondagmiddag wanneer er iets bijzonders te zien is, zoals 

tijdens de open tuinen dag of langs molens. Verder heb ik een nieuw idee om de contributie te innen, maar 

daarover staat meer elders in deze Ommenswaardigheden. 

John bedankt voor dit interview. Het was een gezellig gesprek met een lekker kopje koffie. 

          

Door: Willie Pansier en Dorien van Pinxteren. 
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Wandeltocht door Ussen         jan/feb jl. 

 
 

 
In januari dit jaar was er een boerderijtocht door de wijk 
Ussen. Jan Ulijn en Gerrit Eijsvogels begeleidden ieder 
een groep belangstellenden langs oude boerderijen en 
vertelden leuke wetenswaardigheden over vroeger.  
In februari was er een parkentocht door dezelfde wijk. 
Ook deze wandeling was de moeite waard.  
Bent u er ook bij een volgende keer? 
Want… wie kan er nou mooier vertellen over het Oss van 
vroeger dan Jan of Gerrit? 
 

 
 
 

Bezoek atoomschuilkelder       zondag 25 mei, 11.00 u. 

 

Op zondag 25 mei om 11.00 uur gaan wij als Buurtvereniging “Ons  

Ommetje” een wandeling maken in het centrum van Oss. Onder  

leiding van Jan Ulijn bekijken we dan de atoomschuilkelder en gaan  

we naar het Berghkwartier bij de Weverij. Na afloop brengen we  

een bezoekje aan Den Toei om wat te drinken.  

Deelname is gratis.  

Verzamelpunt:  Het Stadsarchief, Peperstraat 12, Oss. 

 
Om het aantal geïnteresseerden te weten, moet u zich wel op voorhand opgeven. 

Dit kan door: 

Of mailen naar mhammutsaers@ziggo.nl  

Of onderstaand strookje invullen en afgeven 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij gaan mee naar de atoomschuilkelder en het Berghkwartier op zondag 25 mei. 

Naam: 

Adres: 

Aantal personen:    Afgeven bij Mart Mutsaers, Bourgondiëstraat 14. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Buitenspeeldag                woensdag 11 juni, 13.30 u. 

 

Het is fijn als kinderen weer vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen en bewegen in hun eigen 
buurt. Daar worden kinderen vrolijk en blij van. Verstoppertje spelen, voetballen, klimmen en hutten 
bouwen. Helaas is dit voor veel kinderen niet meer zo vanzelfsprekend als het lijkt. Vaak is er geen 
geschikte speelruimte, is de speelplek slecht bereikbaar of niet uitdagend genoeg. Daarom 
ondersteunt Jantje Beton kinderen om hun eigen buurt leuker te maken. Want als het buiten leuk is, 
blijven kinderen niet binnen. 

Tijdens de Buitenspeeldag 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 een gezonde 
ontwikkeling van kinderen en vooral heel erg leuk! 
De Buitenspeeldag is een gezamenlijk initiatief van 
Jantje Beton, de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, Scouting 
Nederland en Nickelodeon. 

Ook Buurtvereniging Ons Ommetje doet weer mee op woensdagmiddag 11 juni 2014. 
 
Locatie:  Hoek Oijenseweg en Orseleindstraat. 
Tijd:   13.00 u – 17.00 u. 
Voor wie: Kinderen t/m 12 jaar. 
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Rommelmarkt                        zondag  22 juni,  10.00 – 14.00 u. 

 

Onze jaarlijkse rommelmarkt is op zondag 22 juni 2014 en 

wordt gehouden op het grasveld tussen Bourgondiëstraat en 

Kasteel.  

Deelname als verkoper is goedkoper geworden, omdat er 

geen legeskosten meer betaald hoeven te worden aan de 

gemeente Oss: 

Leden van de buurtvereniging betalen € 3,- en de prijs voor 

niet-leden is € 6,- voor  een kavel van 15 m².  

Vanaf 9.00 uur kunnen deelnemers hun spullen uitstallen en om 10.00 uur kunnen 

bezoekers komen kopen. 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. Graag zelf doek, plastic grondzeil etc. meenemen. 

 

Wilt u meedoen, geef u op (met het strookje op de volgende pagina)  
voor 2 juni 2014 en betaal het inschrijfgeld bij : 
 

              Mart Mutsaers, Bourgondiëstraat 14, tel. 623646   

                 Dorien van Pinxteren, Bourgondiëstraat 12, tel. 648212 
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Bestuursleden     Contactpersonen (opgave leden, zieken, jubilea) 

 
Voorzitter Mart Mutsaers   623646  Oijenseweg 1e deel Erna van Bergen  643191 
Secretaris Dorien van Pinxteren  648212  Oijenseweg 2e deel Kim van Niftrik  627082 
Penningmeester John Hermes          632630  Orseleindstraat  Wendy Loeffen  635796 
Bestuurslid Willie Pansier  648840  Vlietstraat  Willie Pansier  648840 
Bestuurslid Rob van Beek  651569  Habsburgstraat  Angeline v d Wielen 628035 
       Bourgondiëstraat Wilhelmien Mutsaers 623646 
       Pattonstraat  Hanja v d Hurk  642250 
       Marshallstraat  Francien v d Heijden 405066 
       Foulkesstraat  Ria v d Hurk  641820 

 

 

 

 

 

 

 

BBQ-Buurtfeest               zaterdag 27 september, 18.00 u. 

 

 

Ja, de datum is al geprikt voor het buurtfeest van dit jaar. 

Zaterdagavond 27 september rond de klok van 18.00 u. 

steken we de barbecue aan op het veld aan de Foulkesstraat. 

 

HOU DEZE DATUM VAST VRIJ. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgave Rommelmarkt 22 juni 2014. 

Ja, ik wil ook een / twee* plekje(s) op de rommelmarkt.  

Naam : ........................................................................................ 

E-maildres : ........................................................................................ 

Tel. nr. : ............................................ 

Ik ben wel / geen* lid van buurtvereniging Ons Ommetje.  

Deelname op eigen risico.          (* doorhalen wat niet van toepassing is.) 

Handtekening 

 ...................................................... 

Afgeven met inschrijfgeldgeld voor 2 juni 2014 bij: 

Dorien van Pinxteren, Bourgondiëstraat 12  of 

Mart Mutsaers, Bourgondiëstraat 14. 


