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Deze keer in ons buurtblad 

• Verslag jeu de boules   • Verslag paaseieren zoeken  • Rommelmarkt 

• Verslag creamiddag   • Verslag buitenspeeldag  • Buurtnieuwtjes 

 

 

 

Op 4 februari jl. bestond Buurtvereniging Ons Ommetje 25 jaar.  

Dit gaan we vieren op BURENDAG 24 sept 2022. 

Deelname is gratis, maar wel even aanmelden zoals verderop in dit blad 

staat aangegeven. 

 

 

Voor onze vrijwilligers wordt een uitje georganiseerd op zaterdag 8 oktober. 

Een persoonlijke uitnodiging volgt nog, maar deze datum kunnen zij vast vrij houden.  
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Na 2 maal op rij uitstel vanwege de lockdown, was het zaterdag 

16 april jl. eindelijk zover: het paaseieren zoeken kon weer 

georganiseerd worden! 

Op deze zonnige zaterdagochtend had de paashaas zijn best 

gedaan om alle chocolade eieren en chocolade lolly’s goed te 

verstoppen in het rozenperkje aan de Pattonstraat. Terwijl de 

kinderen enthousiast aan het zoeken gingen, konden de ouders 

met een kop koffie of thee weer eens gezellig bijkletsen. 

Na de eerste zoekronde, bleken nog lang niet alle eieren 

gevonden: de goudkleurige paaseitjes hadden toch een te goede 

schutkleur. Na nogmaals een grondige speurtocht tussen de 

struiken en planten, werden er gelukkig nog een aantal eieren 

gevonden! 

Na wat ranja, snoepjes en even spelen in de speeltuin, kreeg elk 

kind een zakje met chocolade-eieren en - lolly’s mee én een cadeautje. 

Het was kortom een geslaagde, gezellige ochtend!  

Groetjes, Evelien en Lobke. 
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Op vrijdagmiddag 8 april was onze eerste knutselmiddag. De opzet was om 

kinderen iets leuks te laten maken en dit aan de oudere bewoners van onze 

buurtvereniging aan te bieden.  

Twee kinderen hadden zich aangemeld, weinig, maar dat mag de pret niet 

drukken. De meisjes en de begeleiders werkten hard om verschillende 

paascreaties te maken, waar chocolade eitjes in konden. Wij vonden het 

super gezellig en de ouderen onder ons genoten van een cadeautje met 

lekkers. Heerlijk, die blije gezichten. 

Groeten, Wilhelmien en Dorien.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Vrijdagavond 13 mei kon er weer jeu de boules gespeeld worden bij het Oorlogsheldenplein. De zon 

scheen lekker en de spelers waren goed. Maar er was een persoon die er bovenuit stak, en niet 

alleen omdat hij de baan mooi egaal hield. Arjan, je was overduidelijk de winnaar, proficiat! 

Dank aan de toeschouwers voor hun gezelligheid en … penningmeester, bedankt voor de afterparty. 
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Woensdag 15 juni 2022 was het weer zover. Een week later als de 
officiële buitenspeeldag. Op 8 juni was het de hele middag 
regenachtig en hadden we besloten om de middag een week op te 
schuiven. Gelukkig was dit mogelijk bij de leveranciers en de 
accommodatie van de scouting. Om 13.00 uur ging 
de buitenspeeldag van onze buurt weer van start. Een dag waar heel veel kinderen weer naar uitgekeken hadden. Gelukkig 
dat het nu weer kan. Het was een warme dag dus we hadden wat extra schaduwplekjes gemaakt en water voor een sproeier 
kunnen regelen.  

  
De voorbereidingen waren al vroeg in volle gang. Een grote stormbaan, een voetbalveld en een klein luchtkussen moesten 
worden opgeblazen, het doelschietdoek moest weer dienst doen, de looplatten lagen klaar, slingers gehangen, de koffie/thee 
en ranja tafel was gereed gemaakt, het racecircuit uitgezet, het sponzenspel was er weer, stoepkrijt was aanwezig, het 
basketbalveld was weer gereed, haren kleuren en de zandbak moest worden geplaatst.  
  
Rond 13.00 uur kwamen de eerste kinderen. Bij de snoeppot moesten de kinderen een polsbandje halen en meteen een gok 
doen naar het juiste aantal. Ook dit jaar is de snoeppot er weer uit gegaan. Dit jaar zat Wout van Well met 210 snoepjes het 
dichts bij de 206 snoepjes die in de pot zaten. Rond de klok van 15.00 uur was het tijd voor een ijsje dat konden de kinderen 
en de leerlingen van het Hooghuis die ons kwamen helpen bij het de begeleiden van de onderdelen wel gebruiken.  
  
Voor jong en oud waren er luchtkussen. Hier werd flink geklommen en geklauterd. Veel kinderen liepen met rode koontjes 
rond van het rennen en de zon. Zij konden hun energie goed kwijt.   
Gelukkig konden ze regelmatig hun dorstlessen bij de ranjatafel.    
  
Verder konden er cakejes worden versierd, was er een schminkster die iedereen heel mooi kon transformeren en konden de 
nagels worden gelakt en tattoos worden geplaats. Rond 16.30 uur konden de kinderen hun polsbandje inleveren voor een 
welverdiend bakje friet van Peter Loeffen. Bedankt Peter.   

  
We willen alle vrijwilligers en sponsoren (Beter bewegen, Peter Loeffen, Hoffmans, Brabant wonen, buurtvereniging ons 
Ommetje en Boka) nogmaals bedanken voor hun inzet en hopen volgend jaar weer op ze te mogen rekenen. Ook willen we 
de wijkstichting de stolp en ons welzijn bedanken voor hun bijdrage dit jaar. Onze speciale dank gaat uit naar de 
scoutingvereniging. Wij konden gebruik maken van hun accommodatie waardoor we stroom konden afnemen, water voor 
handen hadden, thee en koffie onden maken, wc's hadden voor de bezoekers en een binnenruimte waar we zouden kunnen 
schuilen bij slecht weer. Heel erg bedankt voor het open stellen van het scoutinggebouw. Alle vrijwilligers, kinderen en 
ouders, bedankt voor de gezelligheid en jullie hulp. Hopelijk hebben jullie genoten!  
 
Noteer woensdag 14 juni 2023 van 13.00 uur tot 16.30 uur nu alvast in je agenda! Dan zal de buitenspeeldag 2023 weer zijn. 
Het is altijd de tweede woensdag van juni. Mochten er nu al vrijwilligers uit onze buurt enthousiast raken en graag mee willen 
organiseren dan kun je je opgeven via 0648969492 (Doutzen). We gaan rond februari 2023 beginnen met de 
voorbereidingen. Het zijn meestal zo’n 3 of 4 vergaderingen van 2 uurtjes. Mochten er mensen zijn in de buurt die origineel 
buitensspeel-materiaal voor kinderen willen uitlenen aan de buitenspeeldag. Of misschien kun je heel goed schminken. Laat 
het ons weten!   
 

Sanne,  
Doutzen  
Hettie  
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12-02-22 Luuk de Groot   geboren  Gulden Huis 7 

03-04-22 Joop Reijnders  70 jaar   Oijenseweg 17 

25-05-22 Frank v d Loop +  

Heidi v Ballegooij  getrouwd  Foulkesstraat 28 

27-05-22 Pom van Werkhooven geboren  Oijenseweg 62 

28-05-22 Bert Pansier   70 jaar   Oijenseweg 20 

15-06-22 Bas Damen + 

  Hettie v d Koolwijk  12,5 jaar partners Habsburgstraat 35 

19-06-22 Ad van Doorn   80 jaar   Oijenseweg 68 

05-07-22 Chris Putters   85 jaar   Vlietstraat 16 

 

 

Op zondag 11 september 2022 organiseren Wijkraad CKM en Wijkstichting De Stolp weer een  

“ROMMELMARKT”.  

Deze zal worden gehouden op het grasveld tussen Kasteel en Bourgondiëstraat. De markt is van 

10.00 uur tot 15.00 uur. U bent van harte welkom. 

Wilt u meer weten, of een kraam voor verkoop? 
Mail naar infodestolp@ckm-oss.nl 
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                                                  feest                                            

 

Afgelopen 4 februari bestond onze buurtvereniging 25 jaar, 

vanwege corona kon het feest toen niet gevierd worden. 

Maar dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan, 

daarom willen wij dit vieren op  nationale burendag.  

 

Dag:   zaterdag 24 september 2022 

Tijd:   van 14.30 tot 20.00 uur 

Locatie:  Ontmoetingscentrum Meteoor, Oude Litherweg 20, Oss 

 

Opgeven graag voor 31 juli via onderstaande strook of op w.mutsaers@gmail.com 

Wij willen dit jubileum graag met jullie vieren, onder het genot van een hapje en een drankje. 

Er zijn enkele consumpties gratis.  

Voor de rest van de avond kun je muntjes kopen, deze kosten € 2.00 (contant betalen) 

 

Namens de feestcommissie; 

Wim van Uden, Anneloes Theunissen, Wilhelmien  Mutsaers  

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

Aantal personen  Achternaam   Inleveren:       Bourgondiestraat 14 

…..   kinderen tot 5 jaar  …………………………………. 

…..   kinderen van 5 tot 10 jaar  Adres 

…..   volwassenen   …………………………………. 

mailto:w.mutsaers@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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


