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     JAARGANG  16  NUMMER 43 december 2013 

 

  

 

 

Deze keer in ons buurtblad: 

Terugblik :          Vooruitblik : 

-  Buurtfeest     - Bestuursuitbreiding 

-  Buurtnieuwtjes    - Vuurwerk opruimen 

-  Kerstfestijn    - Fiets- en wandeltocht 

Kijk ook eens op de website van onze buurtvereniging  www.onsommetje.nl 

  (Voor het laatste nieuws en foto's van activiteiten.)  

Ommenswaardigheden 

 

CONTACTPERSONEN 

voor opgave van nieuwe leden, zieken, jubilea: 

 

Oijenseweg   Erna van Bergen             Oij10c 

Oijenseweg  Kim van Niftrik  Oij 43 

Vlietstraat  Willie Pansier  Oij 20 

Orseleindstraat Wendy Loeffen  Or 60 

Habsburgstraat  Angeline v d Wielen Ha 37 

Bourgondiëstraat Wilhelmien Mutsaers Bo 14 

Pattonstraat  Hanja van den Hurk Pa 20 

Marshallstraat  Francien v d Heijden Mar 19 

Foulkesstraat  Ria van den Hurk Fo 24 

BESTUURSLEDEN 

Mart Mutsaers Voorzitter 623646 

Dorien van Pinxteren Secretaris 648212 

Wilhelmien Mutsaers Penningmeester   

(ad interim)  623646 

Willie Pansier Bestuurslid 648840 
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Verslag buurtfeest bij Boules de Boeuf 
Ook dit jaar zijn de organisatoren er weer in geslaagd voor een 

uiterst gezellig en smaakvol buurtfeest te zorgen.  Uitzondering van 

dit jaar was alleen dat de biertjes die werden verorberd er hierna 

werden afgesport  in pétanquevereniging ‘Boules de Boeuf’. Jong en 

oud liet zich van zijn sportiefste kant zien op de jeu de boules banen. 

Wie meedeed ontdekte soms met verbazing dat hij of zij aanleg 

bleek te hebben voor de van oorsprong Franse sport, terwijl anderen 

erachter kwamen dat zij hiervoor niet in de wieg waren gelegd. Maar 

of je nou goed bent met ballen of niet, gezellig was het in ieder 

geval.  

Naast vermaak ontbrak het ook niet aan lekkernijen. Dankzij de 

culinaire taarten en soepen van Dorien, Wilhelmien en Willie ging 

men met een voldaan gevoel weer terug naar huis. De drankvoorziening was geheel in 

handen van de sportieve vereniging waar wij te gast mochten zijn. 

Het Franse thema van dit jaar was niet alleen terug te zien in eten en activiteiten, maar ook 

in de versieringen en uiteindelijk de prijzen van de jeu de boules wedstrijd. De commissie 

had namelijk kosten nog moeite bespaart om helemaal in Parijs de presentjes te gaan halen. 

Merci Beaucoup commissie! En nu we toch bezig zijn, ook onze hartelijke dank voor ‘Boules 

de Boeuf’. Dankzij jullie had weer de halve buurt een geweldige avond. Volgend jaar 

misschien een buurtfeest in Frankrijk zelf? 

Jusqu'à l'année prochaine! 

 

Groeten, Valerie. 
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          De uitslag en de winnaars.  
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Buurtnieuwtjes 
65 jaar   Mien van Doorn  Oijenseweg 67  26-08-2013 

Geboren  Marvin van Amstel  Oijenseweg 10 a1 23-09-2013 

50 jaar getrouwd Karel en Mieke Kennedie Foulkesstraat 34 26-09-2013 

80 jaar   Greet de Smit   Foulkesstraat 29 08-10-2013 

Tweeling geboren  Ryan en Dean Moors  Foulkesstraat 22 10-10-2013 

50 jaar   Haico Bogaerts   Marshallstraat 8 11-10-2013 

Overleden  Tonnie Spanjers  Orseleindstraat 22 21-11-2013 

12½ jaar getrouwd Rob en Nancy Fransen  Oijenseweg 80  25-11-2013 

80 jaar   Dhr. Moerkerken  Foulkesstraat 14 28-11-2013 

 

 

 

Milco in Bulgarije 
 
Weet u het nog? 
In de vorige Ommenswaardigheden kon u lezen 
dat we een supertalent in de buurt hebben. Milco 
Abrahams ging naar het WK trampolinespringen 
in Bulgarije op 14 november jl.. Hij heeft daar 2 
nette oefeningen helemaal uitgesprongen, en is 
hiermee met de 31-ste plaats in de middenmoot 
van de wereld geëindigd. Heel erg knap gedaan.  
Op 14 december  2013 was het  NK 
trampolinespringen voor clubteams, waar Milco 
uitkwam voor Turnoss in het team op A-niveau. 
Eind januari 2014 is het District Kampioenschap 
van Zuid-Nederland en vindt plaats in sporthal de 
Rusheuvel waar Milco ook aan deelneemt. 
Wij wensen Milco heel veel succes de komende 
tijd, want hij zou dolgraag in 2014 naar het WK 
trampolinespringen gaan in Florida! 
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In gesprek met…….. 

  Valerie van Vliet 

 Kandidaat voor Miss Regio Oss 2013. 
 
Kun je jezelf even voorstellen? 
Ik ben Valerie van Vliet, een meisje van 16 jaar en ik zit in 5 VWO op het Titus Brandsma Lyceum. Ik 
heb een broer en een zusje. 
Wat zijn je plannen na school? 
Ik wil graag een jaar rondkijken in Amerika en daar als au pair gaan werken. Dat is goed voor mijn 
Engelse taal en zelfstandigheid. Als ik weer terug ben ga ik studeren. Wat me nu leuk lijkt, is 
journalistiek of ALPO (PABO maar dan academisch), een lerarenopleiding voor primair onderwijs. 
Deze interesse heb ik gekregen door mijn 10 jaar jongere zusje, waar ik een goede band mee heb. 
Door een schitterende foto in weekblad Regio Oss, zijn wij nu hier. Je stond op 9 oktober 2013 als miss 
Regio van de maand in deze krant.. Wij horen graag wat daar aan vooraf ging. 

Mama had me opgegeven. Ze wou me verrassen,  want ze wist 
dat ik een fotoshoot wel leuk zou vinden. Moeder vult aan: ik 
moest een foto insturen en wat gegevens over Valerie. Later 
werd ik gebeld door Foto Janssen, voor een afspraak. Valerie 
weer: de fotoshoot was erg leuk. Ik moest wel zelf een visagist 
en kapper regelen. Ik had wat mascara en oogschaduw op. Mijn 
vriendin zorgde tijdens de shoot met een föhn voor wind door 
mijn haar. Later kon ik kiezen uit 50 foto's, welke in de 
regiokrant zou komen. Na afloop heb ik een CD gekregen met 
de mooiste foto's, nu kan ik zelf kiezen welke ik laat afdrukken. 

Waarom zouden mensen moeten stemmen op Valerie, om Miss Regio van dit jaar te worden? 
Moeder: Valerie heeft een naturel uitstraling, ze is trots op haar haren en … het is gewoon een 
geweldige meid. Op 6 januari 2014 om 20.00 uur in de Ontmoeting stellen alle kandidaten zich voor 
aan het publiek en dan zal een vakkundige jury bekend maken wie de Miss Regio Oss 2013 wordt. 
Wat zijn je hobby's,doe je aan sport, of heb je een bijbaan? 
Al vanaf mijn 7e jaar speel ik basketbal bij OBC in de Ruivert. In onze familie zijn veel basketballers. 
Tot het einde van mijn studie blijf ik dit wel doen, misschien ga ik later nog iets anders proberen. 
Mijn hobby''s zijn dichten en kunstklas. Buiten schooltijd kun je in de kunstklas werken aan 
beeldende kunst of gewoon thuis, niets is verplicht. De opdracht is vrij en je krijgt er geen punt voor. 
Daarom kun je van alles uitproberen. Onze laatste opdracht heet: Reflectie. Dit kun je op 
verschillende manieren bekijken: een reflectie van de wereld of reflectie via spiegels bijvoorbeeld. Ik 
ben van plan om in mijn werkstuk heel veel lepels te gaan gebruiken voor misschien wel een 
lampenkap. 
Ook heb ik sinds kort een bijbaantje bij Pannenkoekenhuis ''De Oude Maas'' . Daar werk ik in de 
knutselhoek en maak de tafels schoon. Later hoop ik in de bediening te mogen. 
Wat vind je leuk aan de buurtvereniging? En heb je nog suggesties? 
De buurt is super gezellig. Vanaf mijn 2e jaar woon ik hier en deed altijd mee aan de straatspeeldag 
en het paaseieren zoeken. Een actief buurtfeest vind ik het leukst, zoals de laatste keer bij Boules de 
Boeuf bijvoorbeeld. Wat ik ook leuk zou vinden, is disco bowlen of een spooktocht. Als jullie dan nog 
een spook nodig hebben, laat het maar weten… 
Het was een gezellig gesprek Valerie, bedankt en veel succes in de toekomst. 
 
Door: Willie Pansier en Dorien van Pinxteren. 
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Herkent u iemand? 
In november stond deze foto in een weekblad voor Oss en omgeving. Er staan 2 leden van onze 
buurtvereniging op, een man en een vrouw. Als u weet wie dit zijn, of een gokje wilt wagen, stuur 
dan de namen per e-mail naar Mart Mutsaers [mhammutsaers@ziggo.nl].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bestuursuitbreiding 
Per 1 januari 2014 verwelkomen wij 2 nieuwe personen in het bestuur van Ons Ommetje: 

Penningmeester   John Hermes   Oijenseweg 44    

Bestuurslid   Rob van Beek   Foulkesstraat 15 
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Verslag  Kerstfestijn  15-12-2013 

Dit jaar was het kerstfestijn niet in een tent, maar in de in kerstsfeer omgetoverde garage van 
Oijenseweg 20. De Kerstman heette iedereen welkom en alle aanwezigen werden met hem op de 
foto gezet. Het was gezellig om bij de warmte van de vuurkorf een glühwein te drinken en een 
praatje te maken met buurtgenoten. Iedereen die een foto zag hangen van zichzelf in de arrenslee 
van 2011 of met de sneeuwpop van 2012, mocht deze meenemen. Bij vertrek kreeg ieder lid een 
kerstversiering, dit jaar in de vorm van een mobiel, maar het kan ook als krans tegen de muur 
gehangen worden. Het doet ons genoegen om te zien, dat de witte kerstster van vorig jaar bij vele 
huizen ook weer hangt te pronken! 
Ook voor iedereen die niet op het kerstfestijn was, zegt de Kerstman: 

 ''Wellicht tot volgend jaar, en wie zal zeggen waar.'' 
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Vuurwerk opruimen  2-1-2014 
 
Zoals u gewend bent, hebben we ook in 2014 de bekende Schoonmaakactie in onze Buurt. 

Donderdag  2 januari om 12.00 uur verzamelen we op de hoek 

Oijenseweg/Marshallstraat op het pleintje voor 
BOKA. Wie uitgekeken is op al het uitgebluste 
vuurwerk en/of afval van de jaarwisseling, kan z’n 
handjes weer uit z’n mouwen steken. Gewapend 
met kruiwagen/bezem en handveger/blik of hark 
gaan we de stoepen, bermen en straten weer te 
lijf. Voor vuilniszakken wordt gezorgd. Moe maar 
voldaan kunnen we na afloop weer terecht bij 
Snackbar Peter Loeffen in de Orseleindstraat voor 
een frietje en/of snack. Dus buurtleden, kom mee 
helpen en zorg dat onze buurt er weer pico bello 
opstaat om 2014 mooi te beginnen. Voor alle 
vrijwilligers is er na afloop ook nog een verrassing 
van de wijkstichting! 

 
 
 

Wandeltocht door Ussen  
Onder leiding van Jan Ulijn zijn er weer wandelingen georganiseerd voor iedereen. 

Op zondag 26-1-2014 en zondag 16-2-2014 is er een wandeltocht langs 
boerderijen en door parken in Ussen. De lengte van de tocht is 5 km en duurt ca. 1½ uur. 
Inschrijven is niet nodig, als u om 10.30 u bij Wijkcentrum De Bonte Hoef bent, dan kunt u 
mee lopen. Het adres is: De Vlasakkers 9, Oss. 
 

 

 

 

 

Wenst iedereen gezellige Kerstdagen 

en een gezond en geweldig goed 2014! 


