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JAARGANG  15  NUMMER 38  APRIL 2012 

 

  

 

 

 

 
Deze keer in ons buurtblad: 

Terugblik :          Vooruitblik : 

- bloemschikken voor kerst  - buitenspeeldag      

- kerstfestijn    - paaseieren zoeken  

- vuurwerkschoonmaak  - rommelmarkt 

      

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website voor onze buurtvereniging. 

Binnenkort is hij weer te bekijken op 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 Willie Pansier  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 

Joke van Heeswijk Penningmeester 637701 

Willie Pansier Bestuurslid 648840 
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Bloemschikken voor Kerstmis 
8 November was het weer zo ver: kerststukjes maken. Door 

omstandigheden was het dit jaar in de woonkamer van Wilhelmien 

Mutsaers. We werden hartelijk ontvangen, de koffie en koekjes stonden 

klaar, en regelmatig kwam de gastvrouw vragen of er iemand iets wilde 

drinken. Het was een drukte van belang. Iedereen kwam met grote 

tassen en kratten, want we wilden wel meer dan één stukje maken. 

Onder begeleiding van Fely, lukte het iedereen om weer prachtige 

kunstwerken te maken. De sfeer was gezellig, er werd volop gekletst en 

gelachen. Er werden spulletjes van elkaar geleend en met elkaar geruild. 

Wat de een niet heeft, heeft de ander wel. En zo hebben wij elkaar weer 

beter leren kennen. Wat is het toch geweldig dat er in onze buurt zo'n 

saamhorigheid is. Daarom dank ik het bestuur van Ons Ommetje, en 

vooral Wilhelmien en Dorien, voor hun geweldige inzet. 

Lies Putters. 

 

 

Vuurwerkschoonmaakactie 
Oud en nieuw 2011/2012. 
Hoe je het draait of keert, er wordt nog steeds ontiegelijk veel vuurwerk afgeschoten, ook binnen onze buurt. 
Weliswaar op sommige plekken heel veel of helemaal niets, maar de straten kleuren ook dit jaar weer behoorlijk 
rood. 
Voor ons als vrijwilligers weer de uitdaging om dit bemand met bezems, kruiwagens, vegers en blikken en 
vuilniszakken de nodige uitgebluste raketten, vuurpijlen en wat al niet aan vuurwerkoverschot op te ruimen. 
Daarnaast vinden we natuurlijk ook hier en daar veel zwerfvuil wat we niet kunnen laten liggen. 
De wijk ziet er daarna weer spik en span uit. Wel jammer dat we dit jaar niet bepaald een grote opkomst 
hebben, maar dat weerhoudt ons er niet van gestaag ermee door te gaan. 
Na afloop gaat het gesponsorde frietje van Snackbar Loeffen in de Orseleindstraat er goed in en de 
door onze buurtvereniging bekostigde snack ook. Opnieuw bedankt Peter, voor het ieder jaar trakteren van de 
heerlijke frites en we hopen dit nog lang bij jou te mogen eten. 
Toch wel handig, een snackbar in je buurtvereniging te hebben. 

Oproep: Mocht U komend jaar de handen uit de mouwen willen steken, deze activiteit zal weer door ons 

georganiseerd worden en dan hoogstwaarschijnlijk op woensdag 02/01/2013 plaatsvinden, bedoeld voor jong 
en oud. Een goed initiatief om het nieuwe jaar in te luiden. 
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Buurtnieuwtjes 
50 jaar getrouwd Chris en Lies Putters  Vlietstraat 16   26-08-2011 

80 jaar   Antoon de Smit   Foulkesstraat 28  07-11-2011 

12½ jaar getrouwd Joan en Hilde Abrahams Marshallstraat    04-12-2011 

80 jaar   Annie van Berkom  Orseleindstraat 22 achter 05-12-2011 

50 jaar   Klaus Siol   Orseleindstraat 28  22-12-2011 

80 jaar   Joke van den Hurk - Arts Foulkesstraat 26  18-01-2012 

85 jaar   Dhr. J. Klösters   Foulkesstraat 8   16-03-2012 

Zoon geboren Ties Pittens   Foulkesstraat 12  20-03-2012 
 
Kerstfestijn met Kerstman en arrenslee 

 

Ho,Ho,Ho. 

De Kerstman kwam ons in de arrenslee een bezoekje brengen bij ons jaarlijks kerstfestijn, helaas zonder zijn 
rendieren die zaten in de Lap(pen)land-mand. Gelukkig was het weer ons goed gezind,op zaterdagmiddag de 
kerstboom zetten en optuigen, zondagmorgen voor dag en dauw de grote tent zetten en versieren. 
De belangstelling was deze keer overweldigend, maar helaas toch niet door alle leden van de buurtvereniging 
bezocht. Onder het genot van een glaasje Glühwein, een beker warme chocomelk of koffie en thee werd er 
gezellig gekeuveld. Ook de kerststol,banketletter en de snoepjes vielen goed in de smaak. Er zijn heel veel 
buurtbewoners met de Kerstman in de arrenslee op de foto gezet, deze foto’s zijn binnenkort op onze nieuwe 
website te zien. De jaarlijkse kerstversiering is ook deze keer weer door iedereen goed zichtbaar aan de gevels 
bevestigd. Onze dank hiervoor. Hopelijk kunnen wij jullie ook bij onze volgende activiteit allemaal verwelkomen. 
 
Groetjes Organisatiecomité 
Ons Ommetje 
 



4 
 

 

Buitenspeeldag  woensdag 13 juni 2012 
Na een zeer geslaagde Buitenspeeldag op 1 juni 
jongstleden kondigen de initiatiefnemers alvast de 
datum aan voor de zevende editie: woensdag 13 juni 
2012. Op die dag gaat als vanouds de tv-uitzending en 
website van Nickelodeon letterlijk 'op zwart' en 
worden in heel Nederland voor kinderen sport- en spel 
activiteiten in straten en wijken georganiseerd.  Ook 
onze buurtvereniging doet mee en zal allerlei 
kinderactiviteiten organiseren in de Orseleindstraat. 
Hou deze middag vast vrij om lekker buiten te spelen.  

 
 

Paaseieren zoeken 
 Kijk, daar is de paashaas weer.     Op zaterdag 7 april 2012 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.  

Voor meer informatie : tel. 652366 

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

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

 

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

 

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

 

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

   

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

 

Inleveren voor 3 april 2012  bij Tanja Wouters, Oyenseweg 26.   
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Rommelmarkt zondag 10 juni 2012      
 

Op zondag 10 juni 2012 zal buurtvereniging Ons Ommetje voor de 6e 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. Graag zelf doek, plastic grondzeil etc. meenemen. 

Wilt u meedoen, geef u op voor 27 mei 2012 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”. 
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Buurtfeest Ons Ommetje 22 sept. 2012 
 
Buurtvereniging Ons Ommetje bestaat 15 jaar.  

 
Om dit op een leuke manier te vieren, doen wij dat 
op de landelijke BURENDAG die dit jaar staat gepland 
op zaterdag 22 september. Er zal in die middag iets 
georganiseerd worden voor de kinderen en in de 
avond zal er voor alle leden feest zijn in de soos. Wilt 
u ook op het buurtfeest komen, houdt u  deze dag 
dan vrij in uw agenda. 
 

 
 
Voordeelactie leden buurtvereniging 
“Ons Ommetje” 
 

Zoo Parc Overloon “Ontmoet de Cheetahwelpen”  

 
Op 11 november 2011 zijn in Zoo Parc Overloon vier cheetahs 

geboren. Nu in het voorjaar gaan Reza, Tahnee, Zayra en Tino voor 

het eerst naar buiten en in de zomer en herfst zullen ze les krijgen 

in sluipen, jagen en sprinten. Zorg dat je erbij bent. 

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 11 mei 2012 kan men gebruik maken van deze speciale voordeelactie. De 

entreeprijs voor Zoo Parc Overloon is € 17,00 per persoon. Met deze voordeelactie betalen onze leden, mits 

besteld via de buurtvereniging, slechts € 7,50 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 2012 weten. 

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

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

 

mailto:vanpinxteren@versatel.nl
mailto:mhammutsaers@ziggo.nl
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In gesprek met …  
     

   Mien van Doorn   

   Onze creatieve kaartenverzorgster. 

 
 
Als er iemand in de buurt een jubileum heeft, ziek is of komt te overlijden, 
dan maakt u voor hem/haar een prachtige kaart en bezorgt u deze. Wilt u 
uzelf voorstellen zodat iedereen weet wie u bent? 
Ik ben Mien van Doorn, eigenlijk van Berkom. Ik ben geboren in Oss  en de  jongste uit een gezin van 9 kinderen.  
Ik ben opgegroeid in de Hescheweg.  
 
Hoe en wanneer bent u hier komen wonen? 
Ik trouwde met Ad toen ik 18 jaar was, Ad was toen al 24 jaar. We huurden een huis dat van Ad zijn zus was. Na 
6 jaar zag mijn vader dat Oijenseweg 68 te koop was. Hier zijn we gaan wonen in september 1973. 
 
Heeft u ook kinderen? 
Ja, een dochter , een schoonzoon en twee kleindochters van 14 en 16 jaar. Zij wonen in Berghem. 
Dan was u al vroeg moeder en oma. 
Ja, en dat is hartstikke mooi, daar blijf je jong bij. En als ik 68 word, dan zijn we 50 jaar getrouwd. 
 
Hoe bevalt het om hier te wonen? 
Ik woon hier rustig en zie van alles. Ik wil nergens anders heen, hier wil ik uitgedragen worden.  
 
Wat zijn uw favoriete TV programma's? 
Iedere dag kijk ik Goede Tijden Slechte Tijden. Tussen Kunst en Kitsch vind ik leuk. En samen met Ad kijk ik graag 
naar autorace Formule 1 of motorrace. Films, daar houd ik niet zo van. 
 
Wat zijn uw hobby's? 
Sloffen breien en kaarten maken, zijn mijn hobby's. Deze spullen probeer ik te verkopen op de 

buurtrommelmarkt  en hier koop ik ook weer 
hobbymaterialen om nieuwe dingen van te maken.  
Voor de buurt maak ik kaarten speciaal voor de 
gelegenheid van de betreffende persoon. De 
contactpersonen van alle straten kunnen bij mij 
doorgeven als er een geboorte, overlijden of ziekte 
in hun straat is. Dan zorg ik dat er een kaartje 
gebracht wordt. 
Hoe komt u  aan al die voorbeelden? 
Vaak worden patronen uitgewisseld met anderen 
van de KBO. Iedere maandagmiddag ga ik in de soos 
naar de hobbyclub, waar iedereen vrij binnen kan 
lopen tussen 14.00 en 16.00 uur. De vrouwen gaan 
dan handwerken (breien, haken, borduren, kaarten 
maken) en de mannen biljarten. En natuurlijk 
drinken we koffie. 

 
Heeft u nog ideeën voor de buurtvereniging die wij kunnen organiseren? 
Wat ik leuk vind, is een fietspuzzeltocht. Of met de fiets naar Oijen om de paardenmelkerij of de bierbrouwerij 
te bezoeken. 
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Oproep voor start herenfietsclub 
 

 
 

 
 
Een fietsclub voor heren van 55+ dat is de bedoeling. 
 
Heren, heeft u ook interesse  om een keer per week een tocht van 30 - 35 km te fietsen? 
 
Meldt u dan aan bij de heer Ad van Doorn, Oijenseweg 68.   Tel. Nr. 630496. 
 


