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• verslag vrijwilligersmiddag  • uitslag quiz   • kerstfestijn 

• verslag buurtfeest   • kerstbingo Meteoor  • buurtnieuwtjes 

 

Ons 25-jarig jubileumjaar loopt ten einde. Als buurtjes verenigd in Buurtvereniging “Ons Ommetje” 

mogen we trots zijn dat we kunnen terugkijken op weer een mooi jaar met allerlei activiteiten. Een 

Creamiddag, Paaseieren zoeken, Buitenspeeldag, Rommelmarkt en met als klapper ons Buurtfeest op 

Burendag ter ere van ons 25-jarig bestaan. Ter afsluiting van dit jaar willen wij jullie allen uitnodigen 

voor het jaarlijks terugkerend Kerstfestijn.  

Het nieuwe jaar zal, gezien de huidige problemen in het land en daar buiten voor menigeen zwaarder 

worden, maar laten we ons daar niet door uit het veld slaan en ons ervan weerhouden om elkaar 

daar waar mogelijk te helpen en te steunen. Beter een goede buur dan een verre vriend. 

Alle contactpersonen, leden van de feestcommissie, bestuursleden en al diegenen die ons tijdens 

deze activiteiten hebben geholpen willen wij van harte bedanken voor hun inzet en bijdrage.  

Ook de Wijkraad CKM (Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel), Wijkstichting “de Stolp” en onze 

sponsoren die het ons financieel mogelijk hebben gemaakt om dit alles te kunnen organiseren.  

Namens het bestuur wens ik iedereen een Zalig Kerstfeest, fijne Kerstdagen en een Voorspoedig 

maar vooral Gezond 2023 toe. 

 

Buurtvereniging “Ons Ommetje”        

Mart Mutsaers    

   Voorzitter 
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Burendag Ons 

Ommetje 25 jaar 

Feest bij De Meteoor.  

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. Daarom wil ik op de eerste plaats een groot 

compliment geven aan degene, die dit hebben georganiseerd. Wat een werk, maar het resultaat was 

geweldig. 

Bij binnenkomst kreeg iedereen drie muntjes, te besteden aan een drankje en konden we een plek 

uitzoeken om te zitten. We kregen koffie met gebak. Het was niet zo heel erg druk, maar de sfeer en 

gezelligheid waren daar niet minder om. 

Jan Ulijn kwam in het dialect over oud Oss vertellen, en werden vele foto’s van oud Oss getoond.  Dit 

was echt heel interessant. 

Ondertussen konden de kinderen die er waren spelen en spelletjes doen 

en stond buiten de ijscokar klaar om een ijsje te halen. 

Daarna werd er bingo gespeeld, waar mooie prijzen mee te verdienen 

waren. (ik mocht me zelf tot een van de vele prijswinnaars rekenen en had 

een emmer vol levensmiddelen gewonnen, die ik goed kon gebruiken). 

Ondertussen was de frietkar buiten gearriveerd en was er voor iedereen een slaatje. Iedereen kon 

buiten bij de frietkar friet en de nodige snacks gaan halen. Dit liet iedereen zich goed smaken.  

Daarna kregen we vier aaneengehechte blaadjes met vragen over het bestaan van 25 jaar “Ons 

Ommetje”.  Er zaten pittige vragen bij, maar mooi om te horen en te zien hoe iedereen druk in de 

weer was. 

Nog eventjes gezamenlijk het glas heffen om te proosten. En zo kwam aan alles een eind en was het 

tijd om afscheid te nemen en huiswaarts te keren. Al met al was het voor mij en ik denk voor 

iedereen, klein en groot, een geweldig feest. 

Nogmaals bedankt Wilhelmien, Anneloes en Wim.                    

Christien Fransen.      
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Feestcommissie, bedankt! 
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Tijdens het jubileumfeest van onze buurtvereniging werd een 

quiz gehouden. Deze ging over allerlei activiteiten en 

wetenswaardigheden van de afgelopen 25 jaar. Een leuke quiz die 

per tafel kon worden ingevuld en ingeleverd voor het einde van de 

avond. Dat riep veel herinneringen op. En wat de een niet wist, wist de 

ander wel. 

De uitslag en de antwoorden van de quiz tijdens het buurtfeest, 

ziet u hieronder. 

Vraag: Antwoord:  
1 4 februari 1997 Verhogen verkeersveiligheid op het kruispunt Oijenseweg-

Hertogensingel-Begijnenstraat 

2 Oyenseweg-Vlietstraat-Orseleindstraat-Habsburgstraat-Bourgondiëstraat-
Marshallstraat-Pattonstraat-Foulkestraat-Oorlogsheldenplein 

3 Paaseieren zoeken – Straatspeeldag – Kerstfestijn 

4 63 

5 John Hermes 

6 101 jaar 
7 Peter Loeffen 

8 Mien van Doorn 

9 Milco Abrahams 

10 Valerie van Vliet 
11 Ruby (van Niftrik) 

12 Don Manders 

13 Kerstman 1: Rien van Pinxteren 
Kerstman 2: Rob van Beek 
Kerstman 3: Mart Mutsaers 

14 Fam. Arts 

15 Oijenseweg-Orseleindstraat 

16 Bourgondëstraat 

17 Foulkestraat 

18 1998 

19a Govers Bouwmaterialen 

19b 1926 opgericht door dhr. J.L. Govers 
20 Vogels 

21 Vivo 

22 Ons Blommetje 
 

Winnaars: Joop – Marjon, Bert – Willy, Christien, Mien, Ria 
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Op zaterdag 8 oktober waren de vrijwilligers van Ons Ommetje uitgenodigd voor een 

bedankmiddag met hapjes, drankjes en een heuse bowlingcompetitie. Helaas was onze 

voorzitter wegens corona afwezig, maar de overige vrijwilligers hebben zich prima 

vermaakt. De bediening was uitstekend en de koffie met chocoladebol of nougatientje, de 

drankjes en het borrelgarnituur smaakten opperbest. Er werd in diverse samenstellingen 

van teams een balletje gegooid. Iedereen deed zijn stinkende best. Sommigen gooiden 

strikes en spares, een enkeling gooide de ballen in de goot. Nadat alle ballen gegooid 

waren werd de eindstand opgemaakt. Het hoeft geen betoog dat ondergetekende veruit 

de meeste punten haalde, hihi, de tweede en derde plaats waren voor Erna en Kim. 

         Rien (de winnaar, yahooo) 
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 Op zaterdagavond 17 december 2022  

om 20.00 uur in ontmoetingscentrum  

Meteoor, Oude Litherweg 20  

( zaal open om 19.30 uur )  

Kaarten kosten € 10,= per setje voor 6 ronden.  

En iedereen die meedoet krijgt 2 consumpties.  

Graag aanmelden met hoeveel personen u wil  

komen via mail infodestolp@ckm-oss.nl  

 

Kom gezellig met ons meedoen 

 

Waarvoor? 

 

Het bestuur van 

Ontmoetingscentrum Meteoor is 

bezig om een jeugdactiviteit op te 

zetten voor de vrijdagavonden. 

Ben je 16 jaar of ouder? 

Dan zoeken ze jou om deze 

avonden invulling te geven. 

Wil je helpen? 

Bekijk de flyer met gegevens  

en … 

Reageer !!!!!!!!!! 
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Nail Art 4 All 

Hoi hoi, 

Ik ben Marga van Rooij 48 jaar oud, trotse moeder van 2 kids 

& heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Dit is 

uitgegroeid tot Nailart4all – All you need 4 nails 

(www.nailart4all.nl). 

Al zes jaar is Kelsey Heesen hier werkzaam en heeft samen 

met mij de winkel en webshop mee opgebouwd. Dit doen 

we samen met soms hier en daar wat helpende handjes! 

Met de salon ben ik voor mezelf begonnen in 1998 als pedicure & later ook als nagelstyliste. Ik heb 

inmiddels vele certificaten behaald binnen deze branche. Vooral nailart ben ik aan verslaafd geraakt, 

dit vindt ik echt heerlijk om te doen. 

Omdat vele aan mij vroegen of ik hun de nailart wilde leren ben ik begonnen met workshops geven. 

Later ben ik ook gecertificeerd in het geven van opleidingen voor nagelstylistes. 

Dit beide doe ik inmiddels al wat jaren met veel plezier.  

Om niet te vergeten ben ik ook een winkel/groothandel begonnen in nagelproducten.  

Dit is begonnen na aanleiding van de workshops. Inmiddels is onze winkel zo uitgebloeid dat wij een 

ruim assortiment aan nagelproducten verkopen. Wij hebben meerdere goede & betaalbare merken. 

 

De workshops die wij geven is met max. 8 personen, maar het is ook mogelijk om privé lessen te 

boeken. Zowel de workshops nailart voor beginners en gevorderden duren 3,5 uur. Er worden 

verschillende technieken behandeld. Ook wordt er zeker geluisterd naar de wensen van de groep, als 

er ergens vraag naar is kan dit in overleg altijd uitgevoerd worden.  

De cursus nagelstyliste word ook gegeven in groepjes van max. 8 personen.  

Er zijn 14 lessen van 3 uur die momenteel op maandag avond worden gegeven.  

In deze lessen komt alles aan bod. Zoals nagels lakken/RIAB, nagels zetten met acryl/gel/next gel op 

tips en sjablonen, french, babyboom (ook met glitters) en ook het frezen en het nabehandelen van 

de nagels wordt behandeld. Wij werken op oefenhanden, oefenvingers & modellen. De pakketten die 

erbij horen proberen wij zo voordelig mogelijk aan te blijven bieden.  

Op onze website www.nailart4all.nl is alle informatie zoals de 

inhoud van de cursussen & de prijzen terug te vinden onder het 

kopje workshop / cursus. 

In onze (web)winkel verkopen wij verschillende merken. Wij 

hebben eigenlijk voor ieder wat wils. 

Urban Nails, Moyra, Vasco, Artiglio & BCE zijn de merken die wij 

tot nu toe verkopen.  

http://www.nailart4all.nl/
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Wij verkopen en gebruiken producten waar we ook echt achter staan en dus zelf ook blij mee zijn. 

Deze producten zijn allemaal in verschillende prijs klasse. 

Onze winkel hebben we in huiselijke sferen ingericht. Wij hopen dan ook dat iedereen met of zonder 

professioneel bedrijf zich welkom en thuis voelt. Of je nu een grote salon hebt, een kleine salon, het 

alleen bij jezelf wilt doen of dat je het als hobby ziet. Kom gerust in onze ‘snoep’ winkel rond neuzen. 

Wij zijn er altijd om advies aan te vragen en eventueel ook om onze producten 1 op 1 te 

demonsteren, zodat je er succesvol mee aan de slag kunt gaan!  Je bent bij ons zowel met als zonder 

KVK van harte welkom om te komen shoppen.  

Op dit moment zit ik zelf nog tot over 

mijn oren vol met klanten in de salon. 

Maar dit wil ik gaan minderen zodat ik 

zelf ook, net als Kelsey, meer in en voor 

de winkel en webshop kan betekenen. 

Wij blijven steeds uitbreiden met 

nieuwe producten en wij blijven zelf 

bijscholen. 

 

Met steeds zoveel nieuwe producten, 

werkwijzen en technieken ben je nooit 

uitgeleerd. 

Ik kan hier helemaal mijn creativiteit in kwijt, maar als je eenmaal bezig bent met wat je leuk vindt 

kom je altijd tijd te kort, omdat je er niet meer mee kunt stoppen.  

 

Hopelijk worden jullie net zo gemotiveerd door eens gezellig langs te komen en kijken tussen ons 

assortiment vol met vele kleuren gelpolish, glitters, stempels, pigmenten en nog vele andere nagel en 

nailart producten. Ook is iedereen welkom om je aan te melden voor een workshop of cursus. 

Ik ga zelf weer tijd vrij maken om weer gezellig mee te gaan naar beurzen met Urban Nails, zodat ik 

vele kan helpen en adviseren, en om zelf te blijven leren van anderen.  

 

 

Ik hoop jullie snel eens te zien bij Nailart4all, 

Orseleindstraat 25, Oss. 

marga@nailart4all.nl 

06 12132339 

  

  

mailto:marga@nailart4all.nl
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  WIJKRAAD CKM ZOEKT JOU. 
Wij zijn op zoek naar wijkgenoten die onze wijkraad willen 

versterken. De wijkraad wil iets betekenen voor de wijk en zijn 

bewoners. Denk mee en geef je advies! 

Voor meer informatie en aanmelden kijk op wijkraadckm.nl 
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22-07-22 Hilde Duiven   90 jaar   Foulkesstraat 21 

18-08-22 Joan Abrahams  50 jaar   Marshalstraat 5 

19-08-22 Marco Brands   50 jaar   Habsburgstraat 49 

23-09-22 Arjan + Loes Langenhuizen 40 jaar getrouwd Oorlogsheldenplein 2 

28-09-22 Chris van Lieverloo  75 jaar   Wijkerstein 6 

08-10-22 Jopie Stevens   70 jaar   Oorlogsheldenplein 3 

 

 

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

“ROMMELMARKT”.  Het was weer een succes op deze zonovergoten dag in september.  

Tot volgend jaar! 
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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  06-45812779 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 06-12281041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:   zondag 11 december 2022  

Tijd:        12.00-14.00 uur     

Locatie:             Oijenseweg 10-c 

Dit jaar zullen Erna en Joey van Bergen hun tuin ter beschikking stellen voor het Kerstfestijn. 

Wij zijn erg blij dat zij zo gastvrij zijn. 

U komt toch zeker ook even wat lekkers nemen, een praatje maken en uw kerstattentie ophalen!! 

Tot ziens op ons Kerstfestijn.   

 

 


