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Deze keer in ons buurtblad 

•Oijenseweg   •rommelmarkt                • buurtnieuwtjes  

• buurtfeest   • fietstocht   • kerstfestijn 

• bedrijven   • buitenspeeldag  • buurttuin 

 
De eigen bijdrage van  € 5,- p.p.  ontvang ik graag uiterlijk 12 oktober 2017  op onze bankrekening: 
 
NL10RABO 0155 2975 54 t.n.v.  J.M.M. Hermes, o.v.v.  buurtfeest  “Ons Ommetje”. 
 
Tevens verzoek ik u ook om uw adres of postcode met huisnummer te 
vermelden, aangezien we diverse leden hebben met dezelfde achternaam. 
 
Hopende op uw medewerking, verblijf ik, 
 
Met vriendelijke groeten, 
Penningmeester John Hermes.  
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Buitenspeeldag  woensdagmiddag 14 juni 2017 jl. 

14  juni was het zover. De buitenspeeldag van onze buurt. Met een prachtig zonnetje en 

leuke activiteiten was het weer een groot succes voor zowel jong als oud. 

De voorbereidingen waren al vroeg in volle gang. Een grote stormbaan en het kleine 

springkussen moest opgeblazen worden, de spellen moesten op de juiste plek gezet 

worden en de zandbak moest worden geplaatst. 

Rond 13.00 uur kwamen de eerste kinderen. Bij de snoeppot moesten zij bij Ria een 

kaartje halen en meteen een gok doen naar het juiste aantal. Met 94 snoepjes zat het 

zoontje van Katia vd Horts het dichtste in de buurt. De snoeppot was door zon 

gehalveerd en dus is later in de avond een nieuwe snoeppot afgegeven.  

Voor de wat oudere kinderen was er de stormbaan. Hier werd flink geklommen, 

geklauterd en gebeukt. Veel kinderen liepen met rode koontjes rond van het rennen en 

de warmte. Zij konden zeker hun energie kwijt.  

Gelukkig kwam er regelmatig iemand met de snoeptrommel langs en zorgde Peter 

Loeffen voor een heerlijk ijsje. Dat ging er wel in met dit warme weer!  

Ook was er een zandbak, een grote racecircuit,  een tekentafel, ezeltje prik, blikgooien, stoepkrijten, een en een klein 

springkussen en daar werd ook gezellig gespeeld door de jongste kinderen uit de buurt.  

Halverwege kwam de brandweer nog even langs om zijn brandweer te showen aan iedereen die het wilde zien. Verder 

konden er cakejes worden versierd, nagels worden gelakt, gevoetbald. Rond 16.30 uur konden de kinderen hun 

stempelkaartjes inleveren voor een welverdiend bakje friet.  

We willen alle vrijwilligers en sponsoren (Beter bewegen, Peter Loeffen, het Vulpunt, Hoffmans, Sanne Bloemen en Boka) 

nogmaals bedanken voor hun inzet en hopen volgend jaar weer op ze te mogen rekenen. Alle kinderen en ouders, bedankt 

voor de gezelligheid. Hopelijk hebben jullie genoten! 

Noteer woensdag 13 juni 2018 nu alvast in je agenda! Dan zal de 

buitenspeeldag 2018 weer zijn. Mochten er nu al vrijwilligers uit 

onze buurt enthousiast raken en graag mee willen organiseren 

dan kun je je opgeven via 

straatspeeldagonsommetje@outlook.com. We gaan rond 

februari/maart beginnen met de voorbereidingen. Mochten er 

mensen zijn in de buurt die origineel  buitens speelmateriaal voor 

kinderen willen uitlenen aan de buitenspeeldag. Laat het ons 

weten!  

Evelyn, Patricia, Kim, Christa, Joan en Hettie 

 

Meer foto’s zijn te zien op onze website  

www.onsommetje.nl  

 

 

mailto:straatspeeldagonsommetje@outlook.com
http://www.onsommetje.nl/
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Herinrichting Oijenseweg 

 
Buurttuin Ons Blommetje 

Helaas, het project waar we een jaar geleden enthousiast aan waren begonnen, is minder succesvol 

geweest dan we hadden gehoopt. Naast een beperkte interesse in de straat, is met name de overlast 

door anderen, de oorzaak dat we gestopt zijn. 

De materialen hebben we gelukkig kunnen doneren aan een andere tuin. De overige spullen hebben 

een tijd in de ‘tuin’ gelegen, maar zijn als het goed is inmiddels opgeruimd. 

Hopelijk weet de gemeente in de nieuwe plantenvakken langs de vernieuwde Oijenseweg iets moois 

te creëren.   

We bedanken de vrijwilligers en de steun vanuit Stadse Boeren en anderen.  
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Rommelmarkt         zondag 24 september jl. 

Wijkraad CKM en Wijkstichting De Stolp hielden zondag 24 september tussen 10.00 en 15.00 uur een 

rommelmarkt op het grasveld tussen het Kasteel en de Bourgondiëstraat.  

Wat was het weer geweldig! Er waren 68 deelnemers die hun spullen uitstalden op en rond de 

kramen, die dit jaar in een grote cirkel waren geplaatst. Het middelpunt was de koffietent van de 

organisatie, die gratis drinken verstrekte. Ook was er een luchtkussen voor de kinderen. 

Al voor de openingstijd liepen er koopjesjagers over het veld. En de rest van de dag bleef de markt 

goed bezocht tijdens deze lekker warme septemberdag.  

 

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

  

http://www.onsommetje.nl/
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Buurtfeest bij Boules de boeuf!!  

Jawel, het is weer zover. Het jaarlijkse buurtfeest van ‘Ons Ommetje’ komt eraan 

en wel op 11 november van 20.00 uur tot 23.30 uur. 

Werden de heupen vorig jaar nog aan het werk gezet met een heuse buikdans 

workshop, dit jaar gaan we weer op de Franse toer met een potje pétanque. Het feest zal 

plaatsvinden op de Macharenseweg 20 in Oss. 

Opgeven kan voor 12 oktober 2017 via Jeroen van Vliet d.m.v. onderstaand aanmeldformulier 

(Oijenseweg 14) of een mailtje (devlietjes@live.nl) met dezelfde informatie.  

De eigen bijdrage zal 5 euro p.p. zijn. Uiteraard begint u de avond met koffie/thee 

en iets lekkers en ontvangt u hiervoor een aantal consumpties. Dit geld kunt u 

overmaken op NL10RABO 0155 2975 54 t.n.v. J.M.M. Hermes onder vermelding 

van uw naam, adres en de omschrijving buurtfeest 2017. Of in een envelop 

inleveren op de Oijenseweg 44 bij John Hermes. Ook hier graag uw naam en adres 

hier op vermelden. 

Wij hopen op een grote opkomst en een hele gezellige avond. Bel dus aan bij die 

nieuwe buurman of buurvrouw en kom samen het geluk beproeven op de baan. 

Met feestelijke groet, 

De feestcommissie: Anneloes, Wilhelmien, Jeroen, Wim. 

 

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

Aanmelding buurtfeest 2017 

Adres: _____________________________________________________________________________ 

Voornamen:     Achternamen:     Leeftijden: 

______________________________     ______________________________      _______________ 

______________________________     ______________________________      _______________ 

______________________________     ______________________________      _______________ 

______________________________     ______________________________      _______________ 

______________________________     ______________________________      _______________ 

______________________________     ______________________________      _______________ 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidzdTb4__VAhUSK1AKHR--CJwQjRwIBw&url=http://www.boulesdeboeuf.nl/&psig=AFQjCNHkBEbr65QbEVhMk4StgbKdYBIovQ&ust=1504210684447517
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjluv324__VAhWRLlAKHXQ0C50QjRwIBw&url=http://www.odizfrogs.nl/petanque-nieuws?cat%3D8%26n%3D76&psig=AFQjCNEWFpz6U2etATD0Ngk-UobuGOenaw&ust=1504210760696046
mailto:devlietjes@live.nl
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Buurtnieuwtjes 

12-05-2017 Tonnie en Rina Vos  50 jaar getrouwd Bourgondiëstraat 16 

24-05-2017 Lies Steinvoort   overleden  Oijenseweg 12 

25-05-2017  Bert Pansier   65 jaar   Oijenseweg 20 

16-06-2017 Sandra van Hinthum  50 jaar   Orseleindstraat 32 

19-06-2017 Ad van Doorn   75 jaar   Oijenseweg 68 

24-06-2017 Frans Manders   65 jaar   Orseleindstraat 26 

05-07-2017 Chris Putters   80 jaar   Vlietstraat 16 

13-07-2017 Antoon en Greet de Smit 60 jaar getrouwd Foulkesstraat 28 

22-07-2017 Hilde Duiven   85 jaar   Foulkesstraat 21 

28-08-2017 Peter en Sandra van Hinthum 25 jaar getrouwd Orseleindstraat 32 

 

 

Mag ik me even voorstellen? 

 
  
 
Mijn naam is Anita van Valkenburg, en ik ben onlangs 

een praktijk gestart als gewichtsconsulente waarbij 

eventueel NEI therapie ingezet kan worden. Wat NEI 

therapie is, leg ik uit op mijn website 

www.gewichtscoachanita.nl.  Ik begeleid en coach 

gezonde mensen die graag wat af zouden willen vallen 

of wat beter in hun vel willen komen te zitten. Dit doe ik 

desgewenst bij u thuis of gewoon bij mij in de praktijk in 

de Foulkesstraat 18..  

Ikzelf ben een ervaringsdeskundige op het gebied van afvallen, crashen, weer aankomen en 

dat met elk dieet wat je maar kunt bedenken. Tot ik jaren geleden de knop omzette en voor 

de verandering eens gewoon 'normaal' ging eten. Het werd echt een passie voor mij om alles 

op het gebied van gezonde voeding te weten te komen en ik ben dan ook de opleiding tot 

gewichtsconsulente gaan doen. Ik ben nu al jaren op gewicht en heus, zo moeilijk is het 

allemaal niet. Het zijn vaak wat simpele aanpassingen die je moet doen. Ik zou u daar graag 

bij willen helpen, want ik weet hoe het je leven kan beheersen als je letterlijk en figuurlijk niet 

goed in je vel zit! 

http://www.gewichtscoachanita.nl/
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Beste fietsvrienden,  

 

Helaas is de fietstocht die we georganiseerd hadden voor 27 mei j.l. niet 

doorgegaan. 

De vooruitzichten voor deze dag waren dat het een erg hete dag zou worden. 

We hadden op het laatste moment nog afmeldingen en daarom na overleg 

besloten om de fietstocht niet door te laten gaan. 

We willen een nieuwe fietstocht gaan organiseren en deze 

combineren met een bezoek aan het “Bijenmuseum”. 

De datum wordt nog bekend gemaakt. 

 

Met vriendelijke groet 

Wim van Uden 

 

 

Govers Bouwmaterialen B.V. 

Mededeling: 

Wij zijn sinds 21 augustus 2017 geopend op een nieuwe locatie namelijk; 

Gasstraat Oost 16, 5349 AV, Oss 

 

Wij zijn samen verder gegaan met Witmix Bouwmaterialen die ook een vestiging in Uden heeft. 

Zij hebben een groter programma, uitgebreid transport en ca. 20.000 m2 opslag in Oss & Uden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Govers Bouwmaterialen Oss B.V. 

 

https://www.google.nl/maps/place/Gasstraat+Oost+16,+5349+AV+Oss/@51.7624847,5.5467699,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47c6fcffe52b223b:0x9058bde8a4f1f36d!8m2!3d51.7631952!4d5.5475424
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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 Wim van Uden  06-52511970 Vlietstraat  Willie Pansier  648840 
Bestuurslid      Habsburgstraat  Angeline v d Wielen 628035 
       Bourgondiëstraat Wilhelmien Mutsaers 623646 
       Pattonstraat    
       Marshallstraat  Francien v d Heijden 405066 
       Foulkesstraat  Ria v d Hurk  641820 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerstfestijn       
zondag  17 december 2017 

Dit jaar zal het Kerstfestijn gehouden worden bij Bert en Francien 

van der Heijden in de Marshallstraat van 12.00-14.00 uur. Houdt 

u deze tijd alvast vrij voor deze gezellige bijeenkomst? 

 

 

 


