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Deze keer in ons buurtblad 

• contributie   • verslag Kerst 2020  • loterij 

• buurtnieuwtjes   • activiteiten   • bedrijfsverzamelgebouwen 

 

 
Het is weer tijd om de jaarlijkse bijdrage aan buurtvereniging Ons Ommetje  over te maken. 
Voor 2021 is de contributie € 8.00 per gezin per jaar. 
Graag ontvang ik dit bedrag uiterlijk 12 juni 2021  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 
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Kerstviering 
2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas, dit jaar geen gezellig samenzijn, geen warme kachels en vuurkorven. 
Ook geen warme chocomel, koffie of glühwein, geen kerstbrood, chocolaatjes of kerstkransjes. 
Allemaal door de aanwezigheid van het COVID-19 virus. 
Na bestuurlijk overleg hebben we het besluit genomen om alle gezinnen, aangesloten bij 
buurtvereniging “Ons Ommetje”, te verrassen met een heus Kerstpakket. 
Op zondag 13 december 2020 was het zover. De “echte” Kerstman verscheen, in origineel kersttenue 
en bel, met helpers in onze wijk. 
Van verre kon je de kerstman al aan horen komen. Met luid gebel en kerstmuziek ging hij langs de 
deuren. 
Iedereen was van te voren geïnformeerd om tussen 12.00 en 14.00 uur thuis te zijn om het 
kerstpakket in ontvangst te nemen. 
Bij het kerstpakket kreeg je ook nog een gratis lot. Diverse sponsoren hebben dit mogelijk gemaakt, 
waarvoor nogmaals hartelijk dank. 
De trekking heeft begin januari 2021 plaatsgevonden door de heer Paul van Hulten. 
Vele leuke, enthousiaste en positieve reacties hebben we mogen ontvangen. 
Voor foto’s en prijswinnaars verwijzen we u naar onze website, waar u een uitgebreide reportage 
kunt bewonderen. 
Dit jaar hopen we op onze gebruikelijke en persoonlijke manier het Kerstfeest weer te kunnen 
vieren. 
 
M. van Uden 
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              Loterij trekking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En blije gezichten 

 

 

Dank aan de sponsors: 
 

Automobielbedrijf Vos Bourgondiëstraat 10 
Snackbar Loeffen  Orseleindstraat 16 
Magic Time   Orseleindstraat 27 
BOKA    Oijenseweg 51 
Fysio Beter Bewegen  Hertogensingel 59 
Ruijs Advies   Foulkesstraat 2 
Sanne Bloemen   Oijenseweg 31a  
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Buurtnieuwtjes  

Van ons zijn heengegaan de voormalige buurtbewoners: 

25-11-20 Greet de Smit   voorheen Foulkesstraat 

22-12-20 Toos Govers   voorheen Foulkesstraat 

27-3-21  Sissie Mutsaers   voorheen Habsburgstraat 

3-4-21  Antoon de Smit   voorheen Foulkesstraat   

Jubilea 

6-12-20  Lies Putters   80 jaar   Vlietstraat 16 

10-1-21 Ely Bergers   70 jaar   Vlietstraat 4 

17-1-21 Mariet van Uden  70 jaar   Foulkesstraat 19 

2-2-21  Jan Willemse   90 jaar   Oijenseweg 23 

14-2-21 Els Brendel   75 jaar   Oorlogsheldenplein 13 

Hartelijk welkom 

23-12-20        Luca van Werkhooven  geboren            Oijenseweg 62 

 

Geen doorgang buitenspeeldag in 2021 

In verband met de te korte voorbereidingstijd, wil de betrokken commissie dit jaar de buitenspeeldag 
op 9 juni niet door laten gaan. 
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Bedrijfsunits Habsburgstraat 

In de vorige Ommenswaardigheden was 

te lezen, dat er plannen waren om het 

terrein van familie van de Ven aan de 

Habsburgstraat te bebouwen met een 

20-tal bedrijfsunits. Inmiddels zijn deze 

gerealiseerd. Wat je ook mag vinden 

van dit soort bebouwing in een 

woonwijk, men heeft er alles aan 

gedaan om een net complex van units 

neer te zetten. Deze worden in gebruik 

genomen door kleine bedrijven, startende ondernemers e.d. met voor het milieu ongevaarlijke 

activiteiten. 

Er is voorzien in parkeerplaatsen op 

eigen terrein, waaronder een 

regenwaterinfiltratiekoffer is 

aangebracht. Dit zal ook betekenen dat 

heel zwaar verkeer er niet goed 

mogelijk is. Ook de ruimte tussen de 

gebouwen is te krap voor het 

manoeuvreren met grote 

vrachtwagencombinaties. 

Het zal even wennen zijn, maar dat is met iedere verandering in een buurt. 
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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  Francien v d Heijden 405066 
       Foulkesstraat  Ria v d Hurk  641820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga je mee jeu de boulen 18 juni 2021? 

Onze buurt is een mooie straat rijker: het Oorlogsheldenplein, met een prachtige jeu de boules baan. 

Op vrijdagavond 18 juni 2021 mogen wij hier gebruik van maken vanaf 19.00u. 

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 vrijdag 18 juni jeu de boulen! 
 

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

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

 

 
 

mailto:dorienvp59@gmail.com

