
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze keer in ons buurtblad    
__________________________________________________________________________________ 

Verslag van:        Nieuw: 

- Paaseieren zoeken   -     Fietstocht langs wijkstichtingen in Oss 

- Rommelmarkt    -     Burendag / Buurt BBQ met mooimaak actie 

- Buitenspeeldag    -     Interview   

- Bezoek aan atoomschuilkelder  -     Buurtnieuwtjes 

_________________________________________________________________________________ 

 

Een schone buurt, die slechts één Ommetje duurt 
Op 27 september is het weer BURENDAG! Buurtvereniging Ons Ommetje viert dit met een leuke 

actie waarbij ze zich hard maakt voor een schone buurt. Dit wordt afgesloten met een heerlijke 

BBQ in de Soos (Oijenseweg 3) van 18.00 – 23.30u. Lekker eten, drinken en buurten voor een kleine 

vergoeding van  € 8,00 p.p. Kinderen slechts  € 5,00. Daarnaast zullen 

er loten verkocht worden voor de loterij. 

Kijk op www.onsommetje.nl voor meer info. 

http://www.onsommetje.nl/
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Buurtnieuwtjes                                                 
 

50 jaar   Jos Rovers   Orseleindstraat 24  04-04-2014 

25 jaar getrouwd Henk en Anita Aarssen  Bourgondiëstraat 20  21-04-2014 

Overleden  Frits Vos   Foulkesstraat 36  30-04-2014 

50 jaar   Geert-Jan Bergers  Vlietstraat 4   07-05-2014 

75 jaar   Lies Steinvoort   Oijenseweg 12   18-05-2014 

50 jaar   Peter van Hinthum  Orseleindstraat 32  11-06-2014 

85 jaar   Dhr. J. vd Hurk   Foulkesstraat 26  22-06-2014 

Zoon geboren  Floris Damen   Habsburgstraat 35  23-06-2014 

Zoon geboren  Wout van Well   Foulkesstraat 19  27-06-2014 

50 jaar getrouwd Dhr. en Mevr. Coolen  Pattonstraat 12   01-07-2014 

40 jaar getrouwd Hein en Henny vd Heijden Marshallstraat 13  12-07-2014 

50 jaar   Miranda Spanjers  Oijenseweg 22   21-07-2014 

50 jaar   Mevr. Maarschalkerweerd Habsburgstraat 47  04-08-2014 

50 jaar   Anita Aarssen   Bourgondiëstraat 20  17-08-2014 

 

Paaseieren zoeken 
__________________________________________________________ 

Op zaterdag 19 april was het zover: de paashaas kwam weer naar onze 

buurt. Om 11.00 uur hadden zich zo’n 15 kinderen met hun ouders 

verzameld bij het plantsoen in de Foulkesstraat. Het was heerlijk zonnig 

weer en tot grote vreugde van de kinderen was de paashaas zelf ook 

aanwezig. 

Onder het genot van een glaasje ranja en een snoepje voor de kinderen en koffie en thee voor de 

volwassenen werden er eerst nog een paar mooie tekeningen met stoepkrijt gemaakt.  

Vervolgens gaf de paashaas nog een lesjes ‘hupsen’ en daarna was het eindelijk tijd om alle verstopte 

paaseieren te gaan zoeken. De kleine kindjes mochten de grote eieren gaan zoeken en voor de 

oudere kinderen waren er kleine paaseitjes tussen de struiken verstopt. Het was flink speuren 

geblazen, maar gelukkig hielp de paashaas een handje mee met zoeken. 

Alle eitjes werden verzameld in een grote mand en toen zo’n beetje alle eitjes gevonden leken, kreeg 

ieder kind een zakje met eitjes en een leuk presentje mee. Een enkele gelukkige die nog even door 

bleef zoeken vond naderhand nog wat eitjes.  

Al met al een zeer geslaagd begin van een mooi paasweekeinde!   

Groetjes, Evelien van Roessel. 
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Buitenspeeldag       woensdag 11 juni jl. 
 
Het is weer buiten-speel-middag!  
Ruim 100 kinderen hebben deze middag weer geravot, 
geknutseld, hun haar en/of nagels laten stylen, cakejes 
versierd en ervan gesnoept, met water gespeeld, 
apparaten uit elkaar gepeuterd en van alles nog. 

De kinderen waren erg 
duidelijk dat de Donald 
Duckjes omgooien ECHT 
veel leuker was dan de 
blikken, het was moeilijk 
om van de tuinslang af te blijven 
want spelen met water is toch wel 
héél verleidelijk. Het sponzenspel 

was door het lekkere weer ook erg leuk. Sommige kinderen waren 
dan ook zeikie nat. Het springkussen was ook prominent aanwezig 
en goed bezocht door jong en iets ouder.  
Het demonteren van de apparaten was telkens uitverkocht en de 
wachtrij bij Thea en Rachel om nagels te versieren of haren in te 
vlechten bleef ook aanhouden.  
Uit het demonteren zijn trouwens leuke kunstwerkjes ontstaan. Ze 
worden tentoongesteld op de rommelmarkt, misschien levert het 
nog wel wat op . 
We hebben veel complimenten gekregen, dat is leuk om te horen! 
Verder willen we alle sponsoren en vrijwilligers nogmaals bedanken. 

Maar zéker alle kinderen, ze hebben zich allemaal uitstekend 

gedragen en supergoed geholpen. Want zonder jullie was 

het een kansloos verhaal en met jullie een geweldig 

avontuur! 

De organisatie. 
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Rommelmarkt      22 juni jl.   
 

Zondag 22 juni was er de altijd weer gezellige 

rommelmarkt van onze buurtvereniging Ons 

Ommetje. We waren al weer vroeg bezig om onze 

plekjes op te zetten en op te bouwen. Het was dit 

jaar weer goed bezet met de aanmeldingen. Dat 

zegt iets over deze rommelmarkt ! De 

rommelmarkt werd druk bezocht door jong en 

oud, en er was goed verkocht. De één moest iets 

meer moeite doen om toch zo goed mogelijk te 

verkopen en de ander was bijna alles kwijt. Maar 

bovenal, het gaat toch om de gezelligheid ! 

Volgend jaar nieuwe locatie. Foulkesstraat  ja ja. 

Rob van Beek. 

 

           

 

Meer foto’s zijn te zien op onze website www.onsommetje.nl  
 

 

Nieuws van het bestuur 
 

Op donderdag 3 juli hebben we afscheid genomen van Willie Pansier als bestuurslid en 

feestcommissielid. We zijn haar dankbaar voor de 9 jaar dat zij zich heeft ingezet voor 

buurtvereniging Ons Ommetje. Willie blijft wel contactpersoon van de Vlietstraat en we 

mogen haar gerust vragen om hier en daar een handje te helpen. 

Inmiddels is de feestcommissie versterkt met Anneloes Theunisse en Rob van Beek. 

Wij heten hen van harte welkom. U zult hen tijdens het buurtfeest op burendag zeker 

leren kennen!    

 

http://www.onsommetje.nl/
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Bezoek atoomschuilkelder 
 

 Verslag van het bezoek aan de atoomschuilkelder en rondje Oss 

 

Op 25 mei 2014 was het  een mooie en zonnige zondagmorgen. 
Wij verzamelden bij het stadsarchief aan de Peperstraat. Van hieruit gingen we met buurtvereniging 
Ons Ommetje een bezoek brengen aan de atoomschuilkelder van de gemeente Oss. Onder de 
deskundige begeleiding van Jan Ulijn vertrokken we (zo’n 20 mensen) te voet naar de parkeergarage 
naast de Emté aan het Jurgensplein. 
Deze atoomschuilkelder is gebouwd begin jaren tachtig, toen de koude oorlog nog volop in gang was. 
De overheid dacht dat met deze schuilkelder een veilige plaats voor een aantal inwoners gerealiseerd 
zou worden. 
In de Osse schuilkelder passen ongeveer 3500 mensen. Wie dit zouden worden? De toenmalige 
burgemeester Veldhuizen sprak hier de legendarische woorden “Wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt”. Deze mensen zouden dan een aantal dagen helemaal afgezonderd moeten doorbrengen in 
de kelder. Afsluiting van de kelder zou geschieden met een enorme dikke en zware betonnen deur. 
Het dichtmaken alleen, moet al een klus op zich zijn. 
Met de hygiëne zou men het, in de jaren dat de kelder gebouwd 
werd, ook niet al te nauw moeten nemen. Er waren slechts enkele 
douches aanwezig en voor 3500 man zijn een paar tientallen 
wasbakken en toiletten toch echt te weinig. Kennelijk werd er in 
die dagen nog niet zoveel gedoucht als tegenwoordig. 
Indrukwekkend zijn de installaties die er gebouwd zijn om schone 
lucht en schoon water binnen te krijgen. Enorme filters zorgen 
ervoor dat zowel de lucht als het water schoon geconsumeerd kan 
worden. 
Al met al een interessante rondleiding. Ik vraag mezelf alleen af of ik blij zou zijn als ik in een 
dergelijke schuilkelder terecht zou komen. De kans op overleven is volgens mij ook nagenoeg nul, dus 
kan de eerste klap maar meteen raak zijn. 
Nadat we nog wat rondgekeken hadden en nog een aantal bijzonderheden te horen kregen, was het 
tijd om de parkeergarage annex schuilkelder te verlaten en een rondje Oss te doen. 
We lopen naar het Bergoss terrein waar een parkeergarage gebouwd is. 
Hier vertelt Jan Ulijn het een en ander over het ontstaan van de tapijt 
industrie en de ontwikkeling van deze industrie voor de gemeente Oss. 
Ook wordt een kijkje genomen in de parkeergarage, waar een mooie 
glazen ruit verwerkt in is, die door het personeel “vrijwillig” geschonken is 
aan de Bergoss fabriek. 
Hierna lopen we richting het station en belanden we bij d’n Toei op het terras, waar we hebben 
genoten van een lekker drankje in de stralende zon. 
 

Het was een leuke ochtend.  
Dank aan de buurtvereniging en aan Jan Ulijn. 
 

Groet,  
Bert en Francien van der Heijden 
Marshallstraat 19 
5346 TB Oss       
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In gesprek met….. 
___________________________________ 

Rob van Beek 
 

   Alom bekend als de Kerstman. 

 
We worden welkom geheten met een kop koffie en een door de dochter zelf gemaakte chocolade muffin. 
 

Kun je jezelf even voorstellen? 
Ik ben Rob van Beek, geboren in 1965 in Oss. Ik heb tot mijn 7e jaar gewoond in de Palmstraat, 
daarna tot 1992 aan de Hertogensingel en woon nu al 22 jaar in de Foulkesstraat.  
Als bakker van brood en banket heb ik gewerkt bij Boeijen, Lamers en in de stroopwafelfabriek. Na 
omscholing ben ik logistiek werk bij Organon gaan doen tot mijn ontslag in 2013. 
Ik ben gehuwd met Charo, een Spaanse vrouw, die ik in 1993 heb leren kennen tijdens een vakantie 
op Mallorca. Deze vakantieliefde bleef. Na vele brieven, foto’s en telefoontjes, vroeg ik of ze naar 
Nederland wilde komen. Ze zei: JA, en een jaar later was ze hier. In 1996 zijn we getrouwd, en nu 
hebben we een dochter van 16 jaar. 
Kun je zelf goed Spaans?  
Nee, toen nog niet zo goed, daarom heb ik Spaanse les genomen en kijk ik veel naar de Spaanse TV. 
Nu kan ik met familie en vrienden een aardig gesprek beginnen. Mijn vrouw heeft ook meteen 
Nederlands geleerd. Later heeft ze de master gehaald voor Spaanse letterkunde en nu geeft ze 
Spaanse les op Havo en VWO. 
Wat zijn je hobby’s, favoriete Tv-programma’s, sport? 
Ik ben selectiespeler geweest bij waterpolo, en heb in het demo team gezeten van een 
schietvereniging waar ik ook begeleiding gaf. Wat ik nu graag doe, is zwemmen, fietsen, wandelen en 
klussen. Als hobby heb ik fotografie. Ik maak graag reportages van een bruiloft of modeshow. En mijn 
kanaries natuurlijk, die kunnen zooo mooi zingen. Op TV kijk ik Baantjer, dokter Tinus, James Bond 
films en crime series. 
Hoe bevalt het wonen in deze buurt? 
Toen ik hier kwam wonen was ik de jongste telg van de straat, hier woonden allemaal ouderen. Maar 
ik maak makkelijk contact met mensen, ik heb een vlotte babbel ja ja, dus dat zit wel goed. Veel 
straatgenoten heb ik al enthousiast gemaakt om bij de Buurtvereniging te horen. Nu zijn bijna alle 
oneven nummers in de Foulkessstraat ook lid geworden. 
Wat vind je leuk aan de buurtvereniging? 
De jaarlijkse rommelmarkt, dan praat ik graag met 
iedereen en verkoop ik altijd goed. 
Ik vind het zo leuk om Kerstman te zijn, dan kan ik 
dingen doen zonder gêne, want niemand herkent je dan 
(denk ik). De allerleukste Kerst was in het jaar dat ik als 
Kerstman met Bert van Uden op de quad door een ½ 
meter sneeuw reed in de straten van onze buurt, om 
met het geluid van een schoolbel, buurtgenoten te laten 
weten dat het Kerstfestijn begonnen was. Geweldig was 
dat! 
Rob, hartelijk dank voor het gezellige gesprek. 
 
Door: Wilhelmien Mutsaers en Dorien van Pinxteren. 
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Fietstocht door Oss   7 september 2014  
__________________________________________________________________________________ 

Verrassende fietstocht voor het hele gezin langs alle wijken van Oss  

Natuurlijk kent u uw eigen straat, buurt en wijk! Maar wat weet u van de andere wijken in Oss? Komt 
u daar wel eens? Wat wordt daar gedaan? Maken deze vragen u nieuwsgierig en wilt u meer weten? 
Nou, dat kan! Op zondag 7 september wordt er een zeer verrassende en afwisselende fietstocht 
gehouden door de Osse wijken.  

 

Deze fietstocht wordt georganiseerd door alle wijkstichtingen. U krijgt een 
routebeschrijving mee, waardoor u fietsend door Oss, langs bekende maar 
zeker ook onbekende mooie plekjes van iedere wijk komt. Op de 
pauzeplekken wordt u verrast met diverse gevarieerde activiteiten, die voor 
volwassenen en kinderen aantrekkelijk zijn.  

De fietsroute bedraagt ongeveer 20 km. De start is tussen 10.30 uur en 
11.30 uur. De pauzeplekken sluiten om 16.30 uur. De deelname is gratis en 
wordt u aangeboden door de gezamenlijke wijkstichtingen. Wij zorgen voor 
koffie, thee en een versnapering. Zorgt u zelf voor een broodje? We hopen 
op een flinke deelname en natuurlijk ook op mooi weer. Maar zelfs als het 
regent is deze tocht met pauzeplekken meer dan de moeite waard.  

 

 

U kunt starten tussen 10.30 u. en 11.30 u. bij een van onderstaande adressen in Oss: 

1. Vanuit Oss Noord-West: het wijkpunt aan de 
achterzijde van Wijkcentrum De Hille, hoek 
Jupiterweg/Saturnusstraat 

2. VANUIT CENTRUM, KRINKELHOEK EN METTEGEUPEL: 

DE VOORMALIGE PAULUSKERK, OUDE LITHERWEG  
3. Vanuit Oss-Zuid: Buurtcentrum De Kortfoort, 

Floraliastraat 93  
4. Vanuit de Ruwaard: Landerij van Tosse, Laantje 

van Cumberland  
5. Vanuit Schadewijk: Wijkpunt Doncki, 

Berghemseweg 217  

 

Graag tot 7 september. 
Namens de gezamenlijke wijkstichtingen   
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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 Rob van Beek  651569  Vlietstraat  Willie Pansier  648840 
       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 

straat 
schoonmaak 

wedstrijd 

buurt- 
vereniging 

Ons 
Ommetje 

burendag 
buurtfeest 
barbecue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtfeest op burendag zat. 27 sept. ‘14 
__________________________________________________________________________________ 

 

Wat is de bedoeling?   

- Ieder gezin verzamelt op zaterdag 27 september het zwerfvuil 

uit zijn straat in de afvalzak. 

- De afvalzak wordt afgegeven bij de soos om 18.00 u. 

- Dan is het tijd voor een heerlijk drankje tezamen met uw 

buurtgenoten. 

- De BBQ gaat aan en het feest kan beginnen, terwijl de 

feestcommissie de straten beoordeelt. …  Welke straat ziet er het 

schoonst uit? 

- Zo hebben we een schone buurt, die slechts één Ommetje duurt! 

- Bespreek met uw buren hoe u elkaar kunt helpen in de toekomst. …   

*Kunt u een boodschap doen voor elkaar? …  

*Kunt u elkaar helpen bij het onderhouden van de tuin?  … 

*Kunt u de stoep vegen voor uw oudere buren? …  

*Ziet u iets verdachts, waarschuw dan elkaar! 

 

Voor 10 september komt de contactpersoon van uw straat bij u langs, dan kunt u zich 

aanmelden en uw bijdrage betalen. Tot ziens op burendag! 

Kent u nog buurtleden die geen lid zijn van de buurtvereniging? Nodig ze dan van harte uit 

om zich zo snel mogelijk aan te sluiten bij Ons Ommetje. 

 


