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Deze keer in ons buurtblad  

•Paaseieren zoeken  •Buurttuin  •Buurtbrunch a.s. zondag 
•Buitenspeeldag  •Buurtnieuwtjes        11.00 – 13.00 u in buurttuin 
•Rommelmarkt   •Buurtfeest  •Prijsvraag 
      

 

Wij zijn trots u vandaag, sinds de oprichtingsvergadering van onze Buurtvereniging op 4 februari 

1997,  alweer de 50e editie van ons buurtblad “Ommenswaardigheden” te kunnen bezorgen. 

Het eerste buurtblad, toen nog “Oijenswaardigheden”, verscheen in november 1997 met o.a. 

informatie over het akkoord voor het plaatsen van verkeerslichten op het kruispunt Oijensweg – 

Hertogensingel – Begijnenstraat. Deze gezamenlijke strijd van buurtbewoners voor een veiliger 

kruispunt voor onze schoolgaande kinderen lag aan de basis van de oprichting van onze 

Buurtvereniging. 

In december 2001 verscheen de 10e editie, en in september 2007 nummer 25. In 2005 konden 

buurtbewoners ideeën insturen voor een nieuwe naam. Het werd: “Ommenswaardigheden”. Toen is 

ook het logo O&O aangepast met het huisje er in. 

Bij deze dank aan iedereen die zich de afgelopen 19 jaar hebben ingezet voor onze buurtvereniging 

en het op gezette tijden uitbrengen van ons buurtblad. 

Zonder jullie steun en inzet was dit alles niet mogelijk geweest. 

Bestuur Buurtvereniging  “Ons Ommetje”. 
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Paashaas geweest 

Het was wel wat koud maar gelukkig droog op 

zaterdagmorgen voor Pasen. De paashaas was een paar 

mandjes eieren verloren en deze waren mooi verspreid 

terechtgekomen in en rond de Ovaal aan de Foulkesstraat, 

De paashaas had heel goed zijn best gedaan. Aan maar liefst 

31 kinderen de schone taak om de paashaas te helpen deze 

terug te vinden. En dat gebeurde vol enthousiasme en soms 

wat wedijveren wie een paasei het eerste had gezien. 

Natuurlijk hielp de vrolijke paashaas zelf ook mee en dit 

vonden de kinderen erg leuk. Onder het genot van een kop 

koffie, thee of wat fris keken de ouders toe hoe de kroost 

binnen een mum van tijd alle eieren gevonden en 

ingeleverd hadden. De paashaas en zijn helpers verdelen de 

gevonden eieren eerlijk onder de zoekers, zodat iedereen 

met een zakje vol met chocolade-eieren Pasen kon gaan 

vieren. En alsof dat nog niet genoeg was......kregen alle 

kinderen ook nog een cadeautje! 

Namens de paashaas aan alle kinderen, bedankt voor het 

zoeken en tot volgend jaar. En voor de organisatie.... Top, 

dank jullie wel, het was gezellig. 

Meer foto’s zijn te zien op onze website. 
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Ons Ommetje Buurttuin  
 

Op 9 april 2016 is het ons dan eindelijk gelukt. 

De  eerste schop kon de grond in en 5 uur later werd het saaie grasveld aan de 

Oijenseweg opgefleurd door grote plantenbakken. Niet veel later werden de 

bakken gevuld met bloemen, sla en kruiden en werd het eerste zaad gezaaid.  

De bedoeling is dat het er het hele jaar mooi uit gaat zien en dat jong en oud ervan 

geniet. Mocht u af en toe zin hebben in een vers blaadje sla op uw boterham, een 

takje tijm nodig hebben of een wortel lusten… schroom niet! 

Mede dankzij het lekkere zonnetje zat de sfeer er goed in. 

Van jong tot minder jong werd er hard gewerkt. En het was niet niets wat er gedaan 

moest worden. Na al het voorbereidend werk, konden vandaag de bakken bekleed 

worden met worteldoek, gevuld worden met takken en daarna vol geschept  worden 

met goede grond. We hebben het dan over 7 kuub grond en houtsnippers, maar we 

hebben niemand horen klagen. 

De eerste bloemetjes en kruiden konden worden geplant en de eerste zaadjes werden 

kort daarna in de grond gezaaid. De zon en de regen deden hun werk en een aantal 

weken later groeiden de sla als kool en staken de eerste sprietjes van de wortel al boven 

de aarde uit. 

Er wordt met veel enthousiasme gewerkt door buurtbewoners die elkaar soms 

nauwelijks kenden. Hopelijk brengt het ons een mooie buurttuin, maar ook een stukje 

gezelligheid en sociale betrokkenheid en wordt de buurttuin een succes. 

Elke 1e dinsdag van de maand vanaf 19.00 uur komt de vaste club bij elkaar  in de 

tuin om wat onderhoud te doen en onder het genot van een kopje koffie even gezellig bij 

te praten. U bent van harte welkom om hier bij aan te sluiten. Kom dus gerust eens 

kijken. En neem uw buurman of buurvrouw eens mee. 
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Buitenspeeldag woensdagmiddag 8 juni 2016 

8 juni was er weer een buitenspeeldag. We hadden leuke spelen en ook het weer werkte 

mee. De kinderen uit de buurt werden versterkt door een aantal gezinnen dat in de 

opvang woont in het belastingkantoor. Een mooi voorbeeld van waar “samen spelen” toe 

kan leiden. 

Dit jaar hadden we een paar nieuwe spelen, waarvan het sumoworstelspel toch wel favoriet was.  

Terwijl je in een dik pak werd gehesen, werd er een rode of blauwe helm op je hoofd gezet. Vanaf 

dat moment was het het recht van de sterkste. Lag je eenmaal op je rug, dan moest je nog moeite 

doen om overeind te komen. Kortom, lachen, gieren, brullen. 

Daarnaast konden er potjes en vaasjes worden versierd met papier, lintjes, edelstenen enz. Het 

resultaat zag er weer mooi uit en zal straks veel sfeer geven met een waxinelichtje erin. 

Ook was er het ballonnenspel, waarbij je geblindoekt met een prikker een ballon moest raken. 

Met een beetje geluk zaten daar een aantal snoepjes in. Verder was er weer het nagellakken, een 

zandbak, eendjes vissen, snoeppot raden, ballenblaasmachine, toren van pisa, blikken gooien 

enz. 

De dag werd rond 4 uur smakelijk afgesloten met een frietje van Loeffen. 

We willen heel graag weer alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun inzet en hopen 

volgend jaar weer op ze te mogen rekenen. Daarnaast willen we Erna van Bergen graag extra  

in het zonnetje zetten. Al jaren neemt zij de belangrijkste rol op zich in het organiseren van deze 

straatspeeldag. Helaas heeft ze aangegeven te willen stoppen met deze organisatie. Mocht je het 

stokje van haar over willen nemen, meld dit dan bij haar of je contactpersoon uit de straat. 

Erna, bedankt voor je enthousiasme en je inzet!!! 

Mochten jullie de smaak te pakken hebben gekregen van al deze gezelligheid… kom dan naar de 

buurtbrunch op 26 juni en/of de buurtrommelmarkt (zie de website)  

Meer foto’s staan op de website.  
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Buurtnieuwtjes 

19-04-2016 Mirjam Ploegmakers  50 jaar   Pattonstraat 8 

26-04-2016 Jeroen Langenhuizen  

en Sanne van de Haterd getrouwd  Oijenseweg 31 

07-06-2016 Jan en Jeanne de Bekker 50 jaar getrouwd Foulkesstraat 30 

11-05-2016 Mevr. van Son   overleden  Oijenseweg 2 

25-06-2016 Ineke de Veer   65 jaar   Vlietstraat 12 

 

 

 

PRIJSVRAAG  
Verzin jij een naam 
voor onze Buurttuin!  
 

Zoals je hebt kunnen lezen, zijn we dit jaar gestart met onze kleine buurttuin. 

We zijn nog op zoek naar een leuke en originele naam voor het hoekje aan de 

Oijenseweg. Kun jij iets leuks bedenken? 

Als jouw naam gekozen wordt, komt deze te hangen op het stadse boeren bord, zodat 

iedereen hem kan zien. Daarnaast win je ook nog een leuke prijs. 

Weet jij een leuke naam? Mail deze dan voor 10 juli, samen met je adresgegevens, naar 

aajmtheunisse@gmail.com.  

mailto:aajmtheunisse@gmail.com
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Buurtfeest 2016  zaterdagavond 24 september 

Het buurtfeest zal gehouden worden op Burendag.  

En wel in de nieuwe soos aan de Oude Litherweg in het 

gebouw van Stichting Ontmoetingscentrum Meteoor. 

Medio augustus zal het gebouw gebruiksklaar zijn. Voor 

ons een mooie gelegenheid om kennis te maken met 

deze splinternieuwe ruimte. 

Heeft u een idee hoe we deze feestavond in kunnen vullen, dan horen wij dat graag. 
De feestcommissie heeft dringend nieuwe leden nodig! 
Laat het weten aan een van de bestuursleden. 
 
 

 
Rommelmarkt 2016      zondag 25 september 

Ook dit jaar zal de wijkstichting Centrum-Krinkelhoek-Mettegeupel een rommelmarkt organiseren op 
het grasveld tussen Bourgondiëstraat en Kasteel. De datum is bekend: 
zondag 25 september van 10.00 – 15.00 uur.  
Opgeven kan nog niet, maar wij houden u op de hoogte via de website van Ons Ommetje. 
Dus: bewaar uw spullen en maak er geld van. Of kom gewoon even kijken of er iets voor u tussen zit. 
Het wordt ongetwijfeld net zo gezellig als vorig jaar. 
 

  



8 
 

 

 

 

Buurtbrunch a.s. zondag 26 juni 11.00u 

NA HET SUCCESVOLLE BUURTONTBIJT VAN VORIG JAAR, ORGANISEREN WIJ DEZE ZONDAG EEN BUURTBRUNCH.             

Wat is de bedoeling? 

Ieder neemt zijn eigen broodje mee!  

Voor koffie en thee wordt gezorgd. 

Er mag uit de buurttuin geplukt worden. Denk aan sla, radijs, tuinkers o.i.d. 

Wil je iets extra’s meenemen om samen te delen? Dat mag altijd. Denk bijvoorbeeld aan:  

zelfgebakken broodjes of cakejes 

een potje jam uit eigen tuin 

Kom met je broodje, een stoel of kleedje, bord, beker en 

bestek naar de Buurttuin op de Oijenseweg                     

 

ONS OMMETJE BUURTBRUNCH 

 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      Vlietstraat  Willie Pansier  648840 
Bestuurslid      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 


