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Deze keer in ons buurtblad 

• buurtfeest  • buurtnieuwtjes • contributie  • interview 

• buitenspeeldag • paaseieren  • verslag Kerst   • Mikmakkers 

 
Het is weer tijd om de jaarlijkse bijdrage aan buurtvereniging Ons Ommetje  
over te maken. 
 
Voor 2019 is de contributie € 8.00 per gezin per jaar. 
Gaarne ontvang ik dit bedrag uiterlijk 15 april 2019  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.  
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Verslag kerstfestijn 2018 

Dit jaar was het Kerstfestijn bij de winterresidentie van Rick,  Sanne en Colin aan de Habsburgstraat 

43. Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan om het te houden bij familie Nederkoorn in de 

Oijenseweg . De omstandigheden waren perfect, het had zelfs gesneeuwd. Er was gezorgd voor 

Glühwein en Bockbier. Ook de koffie ontbrak niet, al was het wel, dat het bereiden daarvan met 

horten en stoten ging. Een kleine technische storing in het apparaat, zorgde er voortdurend voor, dat 

er een zekering sprong. De opkomst was ietsje minder als vorig jaar, waarschijnlijk als gevolg van de 

sneeuwval. Al had de Kerstman wel weer de moeite genomen om iedereen bijtijds uit zijn bed 

richting het festijn te dirigeren. Een gast uit Denemarken zorgde zelfs voor een internationaal tintje 

van het festijn.  

Colin was duidelijk in de war, wie was nou die Kerstman en waar was opa intussen gebleven? En 

waarom had hij oma’s fiets bij zich? Ook de fotograaf van voorgaande jaren was aanwezig en legde 

alles vast op de gevoelige SD-kaart. Alle kinderen mochten ook samen met de Kerstman op de foto. 

Iedere bezoekende familie mocht bij het weggaan een kleine Kerst-attentie ontvangen. Gelukkig 

bleven velen eerst een tijdje hangen om even bij te kletsen en de wereldproblemen even op te 

lossen. Het comité dat het festijn heeft georganiseerd (hulde!) zorgt nu ook, dat de boel weer netjes 

wordt achtergelaten. (weer hulde!)  Voor dit jaar; Rick, Sanne en Colin, bedankt voor het beschikbaar 

stellen van de ruimte!! Tevens Mart en Willemien voor de voorbereidende werkzaamheden. 

(naam bij de redactie bekend)  
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Paaseieren zoeken     

 

De paashaas komt eieren verstoppen in de buurt. 
Op zaterdag 20 april 2019 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 voor een kopje 
koffie of thee. 
U kunt de kinderen opgeven door onderstaand 
strookje bij Erna in de bus te doen. 
Of vóór 11 april even mailen naar Erna van Bergen, 

ernavanbergenvos@gmail.nl 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

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 11 april 2019  bij Erna van Bergen, Oijenseweg 10c.  

 

 

 

 

 

  

mailto:ernavanbergenvos@gmail.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAl4PbofbgAhVHblAKHdd6B5UQjRx6BAgBEAU&url=https://prijsbest.nl/product/7147205-ei-eieren-gekleurde-mand-manden-muursticker-paashaas-paashazen/&psig=AOvVaw0wxZ2OUWAI1SXst66vDrk-&ust=1552262237943972
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Buurtnieuwtjes 

26-08-2018 Mien van Doorn  70 jaar   Oijenseweg 68 

26-09-2018 Karel en Mieke Kennedie 55 jaar getrouwd Foulkesstraat 34 

08-10-2018 Ria van Druten   75 jaar   Oijenseweg 38 

14-10-2018 Ben Heesakkers   70 jaar   Oijenseweg 98 

16-10-2018 Mieke Kennedie  overleden  Foulkesstraat 34 

28-11-2018 Hr A. Moerkerken  85 jaar   Foulkesstraat 14 

11-12-2018 Cees van den Broek  geboren  Oijenseweg 33 

24-01-2019 Th. en P. van Ballegooij  50 jaar getrouwd Vlietstraat 18 

14-01-2019 John Hermes   75 jaar   Oijenseweg 44 

27-01-2019 P. Van Ballegooij  70 jaar   Vlietstraat 18 

27-01-2019 Theo de Veer   70 jaar   Vlietstraat 12 

01-02-2019 Gerda Hermes   75 jaar   Oijenseweg 44 

28-02-2019 Lex Langenhuizen  geboren  Oijenseweg 31 
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Oss, 1 maart 2019 
 

 
Hallo buurtgenoten,  
 
 

 

Voor sommigen bekend, voor anderen wellicht nieuw, maar wat zou 
het toch leuk zijn wanneer jullie ons kunnen komen helpen tijdens 

de jaarlijkse straatspeeldag in onze wijk.  

 
Al vele jaren worden er al vroeg sponsors gezocht, spelen bedacht 

en materialen gehuurd om er voor kinderen van 1 tot 12 jaar een 

heerlijke middag van te maken. Maar zonder hulp is dit alles 
natuurlijk niet mogelijk.  

 

Zijn jullie erbij WOENSDAG 12 juni 2019? Al is het maar een paar 
uurtjes, met alle hulp zijn we blij.  

 

Graag onderstaand strookje inleveren bij Reena Vlietstraat 11.  

Naam: Adres:  

Email-adres: Telnr (liefst 06-): 

Vul je beschikbaar in met (liefst meerdere) kruisjes.  

 Opzetten (9.00-12.00)  15.15-16.00u 

 13.00-13.45u  16.00-16.45u 

 13.45-14.30u  …........ 

 14.30-15.15u  Opruimen (16.45 tot 17.30) 

Voorkeur voor een bepaalde activiteit:  
 

 

 

Groetjes,  Straatspeeldagcommissie 
 

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met:    

Patricia: 06-11105219  Hettie: 06-10016762  Reena: 06-27414927 
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In gesprek met… 
 avonturiers Arts  

Op een pleintje achter het huis van Wim en Dory Arts 

staat een grote rode brandweerwagen. Nee, Wim is 

nooit brandweerman geweest; het stel houdt gewoon 

heel erg van reizen. En dan het liefste met hun zelf-omgebouwde camper. ‘Dit is al nummer zes’, 

vertelt Dory, terwijl het tweetal enthousiast een rondleiding geeft in hun huisje op wielen.  

Het gevaarte is zeven en een halve meter lang en twee en een halve 

meter breed. Alles zit er op en eraan. Bedden, een keukentje, een 

douche, een zithoek en foto’s van alle campers die de reizigers ooit 

hebben gehad. ‘Toen we zes jaar getrouwd waren, wilden we eens 

gaan camperen’, vertelt Wim. ‘We gingen met de vouwwagen, maar 

dit beviel helemaal niet. Je staat maar op de camping en kunt niet 

weg. Op de terugweg zei ik: “Ik ga doen wat ik altijd al heb willen 

doen: een oud busje kopen en deze ombouwen tot camper.”’ En zo 

geschiede. In 1980 kochten ze hun eerste Peugeot-busje. ‘In België 

noemen ze een camper een “zwerfauto”, vult Dory aan. ‘Die naam 

past eigenlijk veel beter bij ons.’ 

‘We hebben laatst geteld. We zijn al in 72 landen geweest’, zegt Wim. Die landen lopen uiteen van 

Zuid-Afrika tot Amerika en van Lapland tot het inmiddels verwoestte Syrië. Van al die mooie reizen 

heeft Dory uitgebreide fotoboeken en dagboeken bijgehouden. Eén kamer in hun huis is dan ook 

helemaal ingericht als de reiskamer. Op een grote wereldkaart wijst het tweetal de routes aan die 

het al heeft gereden. ‘De meest avontuurlijke reis vond ik onze 

rondreis door West-Afrika’, meent Dory. Met een stift is de 

route uitgetekend. ‘Tijdens deze reis had onze groep veel pech’, 

verklaart Wim. Ondanks de goede voorbereiding van de 

avonturiers kan er altijd iets fout gaan. ‘Dit soort reizen moet je 

altijd met een groep maken. Zo hebben we twee keer een 

camper zo’n vijfhonderd kilometer moeten trekken. En op dat 

wegennet ben je daar twee volle dagen mee bezig.’ ‘Wij 

ervoeren het als een hele mooie reis’, vult Dory aan. ‘Maar niet 

iedereen deed dit. Bij Bamako, toen we de West-Sahara al 

doorwaren, waren er opeens twee mensen weg. Die hadden een 

briefje onder onze ruitenwissers gelegd waarop stond dat ze 

naar huis gingen.’ 

Tegenwoordig vinden Wim en Dory zichzelf een beetje te oud om door de “apenlanden”, zoals Wim 

ze noemt, te trekken. Reizen zullen ze echter voorlopig nog niet opgeven. ‘Deze camper verkopen we 

niet meer. Binnenkort gaan we er weer een tijdje mee naar Sardinië. Van de zomer blijven we lekker 

thuis. Dan is het hier ook lekker weer en kunnen we hier ook fijn fietsen. Maar in de herfst zijn we 

weer weg.’     Door: Valerie van Vliet. 
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   Mikmakkeren in ons Ommetje 

Pas geleden was het zover. We konden op pad met 
onze knijpers, het petje, de hesjes, de emmer en de 
vuilniszakhouder.  
Ik had een advertentie gezien in de krant van de 
mikmakkers in Oss. Met deze link  
(http://mikmakkers.nl) had ik onze oudste zoon Tim 
opgegeven. Kinderen tussen de 5 en 12 jaar kunnen 
gratis lid worden.  
Nu gaan we regelmatig met onze knijpers (een grote 
en een kleine) op mikmak-tocht om onze buurt schoon 
te houden.  
Jaarlijks zullen de mikmakkers van Oss in het zonnetje 
gezet worden door de gemeente en 4 x per jaar komt 
er een clubblad uit.  
Misschien zijn er nog meer liefhebbers die het leuk vinden om ook lid te worden! Dan houden we 
onze buurt mooi schoon. 
Tot snel tijdens een van onze tochten.  

Groetjes, Hettie en Tim. 

 

http://mikmakkers.nl/
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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 Wim van Uden  06-52511970 Vlietstraat  Willie Pansier  648840 
Bestuurslid      Habsburgstraat  Angeline v d Wielen 628035 
       Bourgondiëstraat Wilhelmien Mutsaers 623646 
       Pattonstraat  vacant  
       Marshallstraat  Francien v d Heijden 405066 
       Foulkesstraat  Ria v d Hurk  641820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtfeest       zaterdag 18 mei 2019 

Datum:  Zaterdag 18 mei   

Aanvang:       20.00 uur      

Locatie:             Boules de Boeuf, Macharenseweg 20 te Oss 

Eigen bijdrage:  € 6,50 pp    

Aanmelden :   Bij de Feestcommissie vóór 15 april door 

onderstaand strookje af te geven bij Wilhelmien Mutsaers,  Bourgondiëstraat 14   Oss. 

Of mail naar:  w.mutsaers@gmail.com 

 

Ja, wij komen naar het buurtfeest op zaterdag 18 mei 2019.  

 
Naam :  …………………………………………………………………………………..  Aantal personen : ……………….. 

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

E-mail adres :  …………………………………………………………………………  

(voor 15 april inleveren bij Wilhelmien, Bourgondiëstraat 14) 

mailto:w.mutsaers@gmail.com

