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Deze keer in ons buurtblad 

• Contributie   • Paaseieren zoeken   • NL doet 

• Woordje voorzitter  • Buitenspeeldag   • Kapsalon 

• Kerstattentie ‘21  • Buurtnieuwtjes 

 

 
Het is weer tijd om de jaarlijkse bijdrage aan buurtvereniging Ons Ommetje  over te maken. 
Voor 2022 is de contributie € 8.00 per gezin per jaar. 
Graag ontvang ik dit bedrag uiterlijk 3 april 2022  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. 
Mocht U het lidmaatschap om welke reden dan ook willen opzeggen, laat het mij dan even 

weten. 

Hopende op uw medewerking, verblijf ik, 
Met vriendelijke groeten, 
Penningmeester John Hermes.  
Email: jhermes44@ziggo.nl 
Woordje van de voorzitter 

mailto:jhermes44@ziggo.nl
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Eindelijk na een lange periode met veel beperkingen ten gevolge van het coronavirus kunnen we de 
draad van vóór de pandemie weer oppakken. Het ziet er naar uit dat 2022 een jaar wordt, waarin we 
elkaar weer kunnen ontmoeten en samen deelnemen aan activiteiten in de buurt. 

Wij als buurtvereniging zijn er klaar voor en reeds druk doende met de organisatie van een aantal 
activiteiten met als hoogtepunt een buurtfeest in verband met ons 25-jarig bestaan. De 
feestcommissie is al begonnen met de voorbereidingen. In de loop van de komende maanden hoort 
u hier meer over. Alle vrijwilligers zullen we dit jaar ook nog een keer in de bloemetjes zetten. Bij 
dezen wil het bestuur hen alvast bedanken voor hun bijdrage bij het organiseren van de 
buurtactiviteiten dit jaar. 

Wij hopen u weer snel te kunnen begroeten tijdens een van onze activiteiten. 

Bestuur Buurtvereniging Ons Ommetje 

Dorien, John, Wim en Mart. 

 

 
Vanwege corona kon er voor de 2e keer geen Kerstfestijn plaatvinden. 
Toch hebben we alle leden van de buurtvereniging kunnen verblijden 
met een mooie amaryllis.  
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Paaseieren zoeken 

Op zaterdag 16 april 2022 mogen alle kinderen of 
kleinkinderen tot 12 jaar paaseieren komen zoeken. 
Om 11 uur wordt iedereen verwacht in de rozentuin aan 
de Foulkesstraat. 
Ook (groot)ouders zijn van harte welkom voor een 
kopje koffie of thee. 
U kunt de kinderen opgeven door onderstaand strookje 
bij Evelien van Roessel in de bus te doen. 
Of vóór 8 april 2022 een foto van het strookje mailen. 

 

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

Paaseieren zoeken (voor kinderen tot 12 jaar).    

Wij doen mee :                   

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

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

Naam kinderen   1   .................................................  Leeftijd    ..................  jaar     m / v 

    2   .................................................  Leeftijd    ..................  jaar m / v 

    3   .................................................  Leeftijd   ...................  jaar m / v 

 
 
Inleveren vóór 8 april 2022 bij:  
 
Evelien van Roessel,  
Orseleindstraat 19. 
 
Of 

Een foto van het strookje mailen naar: 

evandermarck@hotmail.com 

 

 

 

mailto:evandermarck@hotmail.com
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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 

buitenspeeldag 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 8 juni 2022?  

Al is het maar een paar uurtjes, met alle hulp zijn we blij.  

Mocht je deze mooie dag dit jaar of volgend jaar graag mee willen organiseren, laat het dan 

ook even weten op het onderstaande strookje.  

Graag onderstaand strookje inleveren bij Hettie van de Koolwijk Habsburgstraat 35, of 

mailen naar: straatspeeldagonsommetje@outlook.com of via een appje naar: 06-10016762 

Naam: 

 

Adres:  

Email-adres: 

 

Tel.nr. (liefst 06-): 

Vul je beschikbaarheid in met (liefst meerdere) kruisjes.  

 Opzetten voor 13.00 uur.   16.00-17.00u 

 13.00-14.00u  Opruimen van 16.45 tot +/-17.15u 

 14.00-15.00u  Ik zou graag willen deelnemen aan de 

straatspeeldagcommissie 2022 

 15.00-16.00u  Ik zou graag willen deelnemen aan de 

straatspeeldagcommissie 2023 

Voorkeur voor een bepaalde activiteit:  

 

Graag insturen voor 1 mei 2022.  

Reserveer de datum alvast in de agenda dan maken we er woensdag 8 juni weer een 

feestmiddag van met alle kinderen uit de omgeving.   

Groetjes, straatspeeldagcommissie 

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met:   Hettie: 06-10016762 

mailto:straatspeeldagonsommetje@outlook.com
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20-11-21 Jan en Doortje Willemse 65 jaar getrouwd Oijenseweg 23 

27-11-21 Antoon en Hannie van Erp 40 jaar getrouwd Oijenseweg 59 

29-12-21 Joke van Rossum  75 jaar   Oorlogsheldenplein 21 

17-01-22 Erna en Joey van Bergen 12,5 jaar getrouwd Oijenseweg 10c 

31-01-22 Marco Niessink  50 jaar   Oijenseweg 13 

05-02-22 Martien en Ans Dries  40 jaar getrouwd Oorlogsheldenplein 5 

09-02-22  Ad en Mien van Doorn 55 jaar getrouwd Oijenseweg 68 

12-02-22 Cisca van Orsouw  80 jaar   Oijenseweg 41 

 

Het Oranje Fonds steunt projecten die mensen met elkaar verbinden. Met geld, advies en warme 

toewijding.. Zodat iedereen kan meedoen en niemand er alleen voorstaat. Zo krijgen ouderen een 

maatje, komen jongeren samen in een opgeknapt wijkcentrum, bieden vrijwilligers in het hospice 

een luisterend oor en brengt de buurt mensen bij elkaar. Vrijwilligers hebben daarin een onmisbare 

rol en dat stimuleert het Oranje Fonds. 

Vrijwilligerswerk doet ertoe! Daarom organiseert het Oranje Fonds NLDoet.nl, samen met duizenden 

organisaties in het land. Met dit jaar als motto:   

NLdoetertoe   #jijdoetertoe 

Wanneer je je inschrijft voor, Service NLdoet, ontvang je elke week per mail een overzicht van de 

projecten in jouw buurt. Als een project je dan aanspreekt kan je je aanmelden als vrijwilliger en 

brengt het Oranje Fonds de plaatselijke organisatie van NLdoet op de hoogte van je aanmelding. 

Inschrijving kan via: https://formulier.oranjefonds.nl/doe-mee 

Voorbeelden van recente projecten bij ons in de buurt; 

- Stichting BrabantZorg - Katwijk  
   Binnenplaats en terras lente klaar maken  
- Stichting Hoessenbosch 
   Het theater weer on orde maken; bladeren verwijderen, verven en onderhouden 
- Stichting BrabantZorg 
   Samen met ouderen koffie drinken, activiteiten organiseren 
- Onder de hemelboom 
   Jaarlijks onderhoud buurttuin 

https://formulier.oranjefonds.nl/doe-mee
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Achternaam :  

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

Adres :  

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

 

Naam kinderen   1   .................................................  Leeftijd    ..................  jaar     m / v 

    2   .................................................  Leeftijd    ..................  jaar m / v 

    3   .................................................  Leeftijd   ...................  jaar m / v 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Bent u ook zo blij dat we weer veel dingen kunnen doen met elkaar en voor elkaar? Daarom lijkt het 

ons leuk om de ouderen binnen onze buurt een werkstukje aan te bieden, wat door de kinderen uit 

de buurt is gemaakt. 

Wanneer? Vrijdag 8 april 2022 

Hoe laat? Van 15.00 tot 16.30 uur 

Voor wie? Kinderen t/m 12 jaar 

Waar?  Bourgondiëstraat 12 

Wil je meedoen, dan graag aanmelden voor 4 april 2022 via het bovenstaande strookje of een mailtje 

sturen naar dorienvp59@gmail.com 

Heeft u leuke ideeën of wilt u graag mee helpen? Laat het even weten. 

Wilhelmien Mutsaers en Dorien van Pinxteren. 

 

  

mailto:dorienvp59@gmail.com
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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  Sylvia Siol  630044 
Bestuurslid Wim van Uden  06-52511970 Vlietstraat  Willie Pansier  648840 
Bestuurslid      Habsburgstraat  Angeline v d Wielen 628035 
       Bourgondiëstraat Wilhelmien Mutsaers 623646 
       Pattonstraat  vacant  
       Marshallstraat  vacant  
       Foulkesstraat  Ria v d Hurk  641820 
       Oorlogsheldenplein Loes Langenhuizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorig jaar is er gezellig gespeeld op de jeu de boules baan aan het Oorlogsheldenplein.  

Dit gaan we herhalen op vrijdag 13 mei om 19.00 uur. 

Wie mee wil spelen, kan zich opgeven door een mail te sturen naar dorienvp59@gmail.com  

of onderstaand strookje af te geven bij Bourgondiëstraat 12. 

Heb je geen eigen ballen? Geen probleem dan zorgen wij hiervoor.  

Geef het wel even door. 

Dorien van Pinxteren. 

Ik kom vrijdagavond 13-5-22 jeu de boules spelen! 
 

Naam:      email: 
 
Ik heb wel / geen eigen jeu de boules ballen 
 

Naam:      email: 
 
Ik heb wel / geen eigen jeu de boules ballen 
 
Inleveren bij Dorien, Bourgondiëstraat 12. 
 

 

 

 

mailto:dorienvp59@gmail.com

