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Deze keer in ons buurtblad 

 
- Verslag en foto’s  Kerstfestijn  - Interview   - Buitenspeeldag 

- Contributie    - Puzzelen   - Rommelmarkt   

- Paaseieren zoeken   - Sudoku   - Buurtnieuwtjes 

Het is erg makkelijk om veel mensen tegelijk iets te laten weten via e-mail. Ook voor ons als 
buurtvereniging zou het fijn zijn om leden heel snel te kunnen bereiken als dat nodig is. Daarom wil ik 
jullie vragen om mij (Dorien) een mail te sturen met jullie mailadres.  
Verras mij en mail  “Buurtvereniging Ons Ommetje”  naar: vanpinxteren@versatel.nl               Dank u. 
 

 

Het is weer tijd om de jaarlijkse bijdrage aan 
buurtvereniging Ons Ommetje  over te maken. 
Hoe u dit doet, leest u op de laatste pagina van dit blad.  
 

mailto:vanpinxteren@versatel.nl
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Verslag Kerstfestijn  
14 december 2014 

 
Onze Kerstman maakte deze ochtend onze buurt wakker door 
met zijn fiets door onze straten te gaan met zijn bel.  
Wat geweldig!  
Wim en Dory hadden hun garage super mooi omgetoverd in 
kerstsfeer. Alle XMAS-attenties hingen klaar. Laat de gasten 
maar komen.... 
Er was glühwein, chocomel, koffie, thee en allerlei lekkers. Bij 
de vuurkorf was het lekker warm en in de tent hingen foto's 
van vorig jaar. 
Kerstman Rob ontving alle gasten en ging met iedereen even 
skiën voor de foto. 
Het was weer gezellig geweest.  
Rob, Wim en Dory, bedankt voor jullie hulp en de ruimte om 
dit kerstfestijn te vieren. 
 
Namens alle leden van Ons Ommetje. 
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 Buurtnieuwtjes 

12-12-14 Nardy Ploegmakers  overleden  Oijenseweg 11 

18-12-14 Christ en Mia van Heumen 40 jaar getrouwd Oijenseweg 52 

03-01-15 Dhr. van Thiel   overleden  Oijenseweg 58 

16-01-15 Ravi Dekkers   zoon geboren  Pattonstraat 10 

17-01-15 Joop en Marion Reijnders 40 jaar getrouwd Oijenseweg 17 

22-01-15 Kee ter Braak   dochter geboren Foulkesstraat 20 

12-02-15 Hr en Mw Bogaerts  50 jaar getrouwd Marshallstraat 16 

19-02-15 Rob van Beek   50 jaar   Foulkesstraat 15 
 
 

Paaseieren zoeken          zaterdag 4 april, 11.00 u. 
 

De paashaas komt weer naar onze buurt. 
Op zaterdag 4 april 2015 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 31 maart 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 31 maart 2015 bij Erna van Bergen, Oijenseweg 10c.  
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Puzzelen: sudoku  

 

                

 
Cryptische aardrijkskunde. 

Vindt de naam van de Brabantse dorpen en steden die op een cryptische wijze omschreven staat. Het  
getal achter de zin geeft het aantal letters van de plaatsnaam aan. 
 
1 Hier is het duidelijk niet in orde.             ( 6 )                11 Thans rijk.               ( 6 )             
 
2 Beter kan het eigenlijk niet.                     ( 4 )                12 Hier staan essen in het veem.                   ( 6 ) 
 
3 Is het hier gedaan met de tuinen.           ( 9 )                13 Wordt daar linnengoed gestolen.            ( 6 ) 
 
4 Geen echte vrouw van lichte zeden .     ( 8 )                14 Meisjesnaam voor turfland.                     ( 10 )  
 
5  Die zit verdraaid in bader .                      ( 5 )                15 De v. Lijmen.                                                 ( 6 ) 
 
6  Ingang van de verdoemenis.                   ( 7 )                16 Een ogenblik achter de garage.                 ( 6 ) 
 
 7  Gemene vogeltjes .                                 ( 11 )               17 Gaat daar een hijswerktuig naar boven  ( 6  ) 
 
8  Heus weer een naaldboom.                     ( 7 )               18 De o voor essen.                                           ( 3 ) 
 
9  Nederlandse rivier voor stadsgedeelte. ( 7 )               19 Vogels en een es voor de kastelein          ( 12) 
 
10 Zo tussen zeven en negen .                     ( 4 )               20 Balspel op een terp.                                   ( 11 )     
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Rommelmarkt Ons Ommetje 5 juli 2015 

Gezien de toenemende interesse 
organiseert Buurtvereniging “Ons Ommetje” 
ook dit jaar weer een rommelmarkt en wel 
op zondag 5 juli 2015, van 10.00uur tot 
14.00uur.   

Locatie; grasveld gelegen aan de 
Foulkestraat (tussen de 
Rooseveltstraat en de 
Hertogensingel).  
Er zijn kavels van 15 m² te verdelen. Men 
kan meerdere kavels huren.  
Voor leden van onze buurtvereniging tegen 
€ 6,00 per kavel van 15 m². 
Voor niet leden uit onze buurt € 10,00 per kavel van 15 m² 
De opbouw kan geschieden vanaf 08.30uur. En om 15.00uur dient alles weer opgeruimd te 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 mee doen stuur dan bijgevoegd strookje ingevuld bijtijds in. Deelname geschied op eigen 
risico. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorien van Pinxteren of Mart Mutsaers. 
  
Dorien van Pinxteren:             dorienvp59@gmail.com 
Mart Mutsaers:                       mhammutsaers@ziggo.nl 
 

 

Opgave Rommelmarkt  zondag  5 juli 2015. 

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 22 juni 2015 bij: 

Dorien van Pinxteren, Bourgondiëstraat 12  of 

Mart Mutsaers, Bourgondiëstraat 14. 

mailto:dorienvp59@gmail.com
mailto:mhammutsaers@ziggo.nl
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Interview met Friese 
pizzabakker… 

Mocht u tijdens een zwoele zomeravond buiten zitten en opeens 
een heerlijke geur van basilicum en gesmolten kaas ruiken, dan 
kan het zijn dat er op de Oijenseweg 47 een verse pizza in de 

pizzaoven van Doutzen Kleefstra wordt klaargemaakt. 
Deze 32 jarige Friezin woonde bijna haar hele leven in het 
pittoreske dorpje Oldeboorn.  
Toen de familie Proot jaren geleden in de Volkskrant een 
advertentie zag staan voor een vakantiehuisje, werden ze bij het 
bezichtigen meteen verliefd. Regelmatig gingen zij met hun zoon 
Loek genieten van het leven daar. Hoewel de liefde voor het huisje 
en Friesland er meteen was, duurde het met de liefde tussen Loek 
en Doutzen echter iets langer… 
 
Sinds september 2014 heeft Doutzen de stap gezet om naar het mooie Brabant te verhuizen en 
woont zij samen met Loek in Oss op de Oijenseweg. Hiermee werd ze de nieuwe buurvrouw van 
Anneloes (interviewer). 
Over zichzelf vertelt ze dat ze van jongs af aan al tennist. Om meer contact te krijgen in de buurt 
heeft ze zich dan ook direct aangemeld bij de tennisverenging en is zij zelfs al gevraagd voor de 
competitie. Ook houdt ze van dansen, hoewel ze daar nu minder mee doet. Ook koken vindt ze leuk 
en regelmatig staat ze samen met Loek in de keuken. Dit stel houdt dan ook van lekker bourgondisch 
eten (denkt u maar terug aan die pizzageur). Met de studie facility management als achtergrond  
werkt ze op dit moment bij Sanders Fritom op de afdeling sales. 
Op de vraag of ze zich welkom voelt in Brabant/Oss antwoordt ze volmondig ja. Ze noemt de 
Brabanders gastvrij en open. Ook het wennen aan het accent valt reuze mee. Opvallend is wel dat de 
Brabantse gezelligheid vaak samengaat met wat meer luidruchtigheid en dat ze over het algemeen 
wat meer aanwezig zijn. 
 
Haar huisje staat in een fijne buurt op een fijne plek, dichtbij het centrum en het sportcomplex. 
Hierdoor heeft ze al veel mensen leren kennen. Daarnaast heeft Loek ook een grote vriendengroep 
waar ze direct in werd opgenomen. Ook op de kerstborrel heeft ze een leuke indruk gekregen van de 
buren. Ze zou nog wel aan meer activiteiten willen meedoen, maar hier is het nog niet van gekomen. 
Wel ziet ze de initiatieven voorbijkomen in Ons Ommetje (buurtblad). 
Doutzen voelt zich dus duidelijk op haar gemak in onze straat, maar zelf is ze ook een aanwinst.  
Denkt u nog maar eens terug aan die prachtige verwilderde voortuin met wilde veldbloemen vorig 
najaar. Ook zorgt ze volgens Loek voor een stukje verjonging van de straat. Zelf noemt ze zichzelf een 
gezellige meid, dat leuk contact heeft met de buren en bereid is om initiatief te nemen tot 
toenadering met anderen. Ze neemt dan ook graag het stokje als interviewer over. 
Doutzen over 10 jaar… 
… Misschien woont ze nog in de Oijenseweg samen met Loek. 
… Hebben ze stukje bij beetje hun huisje opgeknapt. 
… Woont er misschien één of meer kleinere kindjes in huis.  
… Geniet ze nog van de vele pizza avondjes in de achtertuin. En hopelijk genieten de buurtjes een 
beetje mee! 
Doutzen, bedankt voor het interview! 
Door: Anneloes Theunisse, Oijenseweg 45   
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Bestuursleden     Contactpersonen (opgave leden, zieken, jubilea) 

 
Voorzitter Mart Mutsaers   623646  Oijenseweg 1

e
 deel Erna van Bergen  643191 

Secretaris Dorien van Pinxteren  648212  Oijenseweg 2
e
 deel Kim van Niftrik  627082 

Penningmeester John Hermes          632630  Orseleindstraat  Wendy Loeffen  635796 
Bestuurslid Rob van Beek  651569  Vlietstraat  Willie Pansier  648840 
       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 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

Sponsoren/Vrijwilligers gevraagd 
Buitenspeeldag woensdag 10 juni 

 

Ook dit jaar doet Buurtvereniging Ons Ommetje weer mee aan de 
buitenspeeldag op woensdagmiddag 10 juni 2015. 
Kinderen worden op deze dag gestimuleerd om lekker naar buiten 
te gaan. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de sociale contacten. 
Zowel de kinderen als de ouders, opa’s en oma’s krijgen de kans om elkaar te ontmoeten en er een 
gezellige middag van te maken. 
Om dit voor elkaar te krijgen zoeken we mensen die ons willen steunen met een financiële bijdrage 
en vrijwilligers die willen helpen met bijvoorbeeld het halen van de materialen en het klaarzetten,  
het begeleiden en het opruimen van de spelen. 

U kunt u hiervoor opgeven bij aajmtheunisse@gmail.com.  
 

Overmaken contributie niet vergeten 

Bij deze wil ik u bedanken voor de medewerking om de contributie d.m.v. telebankieren te betalen. 

Het bestuur van onze vereniging heeft i.v.m. de stijgende kosten besloten om de contributie te 
verhogen met € 0,50 naar € 7,50 per gezin per jaar. 
Gaarne ontvang ik dit bedrag uiterlijk 20 april 2015 op onze bankrekening: 

NL10RABO 0155 2975 54 t.n.v.  J.M.M. Hermes, inzake  “Ons Ommetje”. 

Tevens verzoek ik u ook om uw adres of postcode met huisnummer te 

vermelden, aangezien we diverse leden hebben met dezelfde achternaam. 

Hopende op uw medewerking, verblijf ik, 
Met vriendelijke groeten, 
Penningmeester John Hermes.    

mailto:aajmtheunisse@gmail.com

