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Deze keer in ons buurtblad 

• contributie   • interview                 • buurtnieuwtjes  

• buurtfeest   • fietstocht   • bloemschikken 

• kerstfestijn   • buitenspeeldag  • paaseieren  

 
Het is weer tijd om de jaarlijkse bijdrage aan buurtvereniging Ons Ommetje  
over te maken. 
 
Voor 2018 is de contributie € 8.00 per gezin per jaar. 
Gaarne ontvang ik dit bedrag uiterlijk 1 april 2018  op onze bankrekening: 
 
NL10RABO 0155 2975 54 t.n.v.  J.M.M. Hermes, inzake  “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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Buurtfeest bij Boules de Boeuf 2017 

Terwijl sommigen de carnavalstijd inluidden, gingen de 
sportievelingen onder ons pas echt lekker gek doen 
afgelopen 11-11. Het was namelijk weer tijd voor het 
jaarlijkse buurtfeest. Waar vorig jaar nog de 
buikspieren werden getraind bij het buikdansen, 
moesten deze keer de armspieren presteren in een 
dans van ballen: Jeu de Boules. Na een korte speluitleg 
van een lid van ‘Boules de Boeuf’, mocht iedereen 
rond half 9 de “balzaal” binnentreden voor de eerste 
ronde. Vanuit een zelfgetekende cirkel moest eerst het kleine balletje gegooid worden, de 
zogenaamde cochonnet (klein varkentje in het Frans). Dit moest binnen een afstand van 6 tot 10 
meter, wat niet altijd in één poging wilde lukken. Hierna mocht de eerste bal gegooid worden en dan 
was het een kwestie van wie het dichtste bij lag met zijn ballen. En dames, heren en transgenders, er 
kan zeker gesteld worden dat er wat werd afgestreden. Het grind kleurde rood van het bloed, rook 
naar zweet en glinsterde van de tranen. Misschien is dat waarom er een wasbak met zeep hing in de 

loods. Na de eerste ronde stond iedereen natuurlijk te springen om te 
beginnen aan de volgende, maar “helaas” stonden er 7 quiches, 
broodjes met kruidenboter, druiven, tomaatjes, worst en olijven op 
hen te wachten. Daarnaast kreeg elke deelnemer bij binnenkomst 3 
muntjes voor gratis drank aangeboden, dus niemand kwam iets tekort. 
Rond half 11 was iedereen verzadigd en sommigen lichtelijk 
aangeschoten. Kortom, helemaal klaar voor ronde 2. Ook hier werd er 
weer erg fanatiek gegooid, en gemeten als het weer eens niet duidelijk 
was wie er dichterbij lag. Buren kruisten de degens, vrienden en 
families kregen een ware relatieproef. Maar, uiteindelijk ging het 
natuurlijk toch bovenal om het plezier van het spel. Rond kwart voor 
12 waren de laatste ballen gegooid en de scores ingevoerd. 
Nagelbijtend onder het genot van nog een drankje en een gehaktbal 
werden de verhalen onderling uitgewisseld. Wie zou er gewonnen 
hebben? Niet veel later kwamen dan eindelijk de verlossende woorden 

uit Jeroens mond: ‘De winnende vrouw is geworden… Ria met 17 punten! Gefeliciteerd Ria, de fles 
wijn heb je zeker verdiend. En dan nu de winnende man met 18 punten… Glenn!’ Hoewel sommigen 
het doorgestoken kaart noemden, de winnaar was en is nog steeds de schoonzoon van Jeroen, 
genoten anderen van de wijn. Want zoals het een goede schoonzoon 
betaamd, liet hij zijn schoonvader ook meegenieten van zijn prijs. Maar, 
het is nog niet voorbij; er vielen ook nog een poedelprijs en een eervolle 
vermelding te verdelen. De prestatie van Wim met -17 punten werd 
namelijk beloond met een geweldig mooie jeu-de-boules-sleutelhanger. 
Veerle kreeg voor haar goede inzet een mooi armbandje en de titel 
aanstormend talent. Ook weer doorgestoken kaart of gewoon een hele 
goede prestatie om zich als enige kind staande weten te houden? In ieder 
geval moest het gevierd worden. Nog één neutje dan om het einde van het 
buurtfeest in te luiden. Wij hebben het heel gezellig gehad en hopelijk u 
ook. Wie weet wat we volgend jaar gaan doen, misschien wel kamelen 
melken. Au revoir, à l’ané prochain! 

         (Meer foto’s zijn te zien op onze website.) 

 
Valerie van Vliet. 
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Kerstfestijn 2017 

Ik lig op bed en droom. Ik droom van de laatste schooldag 

voor Kerstmis.  De schoolbel  gaat en iedereen staat op om 

naar huis te gaan. Behalve Henkie.  Hij mag broeder Gladjanus 

nog even  helpen in de bibliotheek.  Arme Henkie. Dan gaat 

de bel nog een keer. Ik schrik wakker, want dit keer kwam het 

geluid duidelijk van de straat. Ik spring uit bed en zie nog juist 

de Kerstman op zijn stalen rendier met een bel in zijn hand. Er 

achteraan lopen drommen mensen uit de buurt. Waar gaan 

die toch heen? Ik besluit 

me aan te kleden en het uit te zoeken. Het blijkt Marshallstraat 

19 te zijn. Bij de familie van der Heijden is achter een hoge 

tuinmuur  een feesttent  opgericht en geheel in stijl opgesierd 

met kerstattributen.  Het terras is aangeveegd, al liggen her en 

der nog bouwmaterialen.  Op het trottoir wordt een vuurkorf 

brandend gehouden door een paar kinderen van een jaar of 

vijf. Ze zijn kennelijk al ervaren, want toezicht is er nauwelijks.  

Onder de feesttent staan buren met elkaar te buurten en 

genieten van een bakje koffie of glühwein.  Een buurvrouw 

staat ijverig kerstbrood te besmeren met boter.  De instelling 

van de oven of magnetron blijkt  moeilijk, een gecremeerde 

banketstaaf gaat  daarom regelrecht de kliko in. Dit ontgaat 

de dienstdoende fotograaf, die het te druk heeft met het 

portretteren van de 

aanwezigen. Ook de 

Kerstman is er nu. Zijn stalen rendier staat tegen een muur het 

prettig winterzonnetje te herkauwen. De Kerstman lokt na een 

tijdje de kinderen mee voor een groepsfoto.  Inmiddels is het 

aardig druk geworden, zodat ook het trottoir in beslag 

genomen wordt om de voorbije vakanties  en de nieuwe 

vakantieplannen  door te nemen.  Om een uur of twee in de 

middag ebt de drukte weg.  De vuurkorf wordt echter nog een 

keer  volgepropt met hout. Het comité dat het festijn heeft georganiseerd (hulde!) zorgt nu ook, dat 

de boel weer netjes wordt achtergelaten. (weer hulde!)  Over een jaar wordt dit festijn weer 

gehouden, dan bij familie Nederkoorn in de Oijenseweg.  Voor dit jaar; Familie van der Heijden, 

bedankt voor het beschikbaar stellen van de ruimte!! 

(naam bij de redactie bekend)            
 
 

(Meer foto’s op de website)
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Paaseieren zoeken    za 31-3-2018 

De paashaas zal weer eieren verstoppen in de buurt. 
Op zaterdag 31 maart 2018 mogen alle kinderen 
t/m 12 jaar paaseieren komen zoeken. 
Om 11 uur wordt iedereen verwacht in de 
speeltuin aan de Pattonstraat. 
Ook ouders zijn van harte welkom voor een 
kopje koffie of thee. 
U kunt de kinderen opgeven door onderstaand 
strookje bij Kim in de bus te doen. 
Of vóór 25 maart even mailen naar Kim van 
Niftrik, kimvanniftrik@outlook.com . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Paaseieren zoeken (voor kinderen t/m 12 jaar).    

Wij doen mee :                   

Achternaam : .............................................................. 

 
Adres : ......................................................................................... 

Naam kinderen  1   .................................................  Leeftijd    ..................  jaar 

   2   .................................................  Leeftijd    ..................  jaar 

   3   .............................................. …  Leeftijd   ...................  jaar 

 
Inleveren vóór 25 maart 2018 bij Kim van Niftrik, Oijenseweg 43.  
  

mailto:kimvanniftrik@outlook.com
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Meteoor  activiteitenoverzicht 2018 

Begin februari heeft Ontmoetingscentrum Meteoor een folder verspreid met daarin alle activiteiten 
die aan de Oude Litherweg 20 in Oss plaats vinden.   
Tijdens verschillende activiteiten kan iedereen vrij 
binnenlopen om te kijken of om mee te doen.  Zo is 
er bijvoorbeeld op maandagmiddag een crea-groep 
en op dinsdagmiddag een handwerkgroep.  
 
Ons buurtlid Wilhelmien is op dinsdag  een kijkje 
gaan nemen bij de kaartmiddag. Er werd aan 4 tafels 
gespeeld, aan de ene werd gerikt en aan een andere 
werd gejokerd. Per persoon wordt een bijdrage 
gevraagd van € 3,- om de zaalhuur te kunnen 
betalen. Er zijn zelfs prijzen te winnen, die een week 
later bekend gemaakt worden.  
Misschien ook iets voor u? 
 

Bloemstukje voor Pasen     vr. 23-3-18  20.00u 

Voor hobbyisten en minder creatieve mensen willen we 

een avondje gaan bloemschikken voor Pasen.  

O.l.v. Ria van Breugel is het voor iedereen mogelijk met een 

mooi paasstuk naar huis te gaan. Deelname is gratis.  

Na opgave krijgt u een meebrenglijst voor het maken van 

het paasstuk en kunnen we zeggen waar het 

bloemschikken plaatsvindt.  Vul onderstand strookje in of 

stuur een mailtje naar: w.mutsaers@gmail.com  

 
  ================================================================================ 
 
Ik wil graag deelnemen aan het bloemschikken voor Pasen op 
vrijdagavond 23-3-18. 
 
 
Naam:     ……………………………………………………………. 
 
 
email adres:  ……………………………………………………… 
 
 
tel.nr.   ………………………………………………………………. 
 
Afgeven voor 15 maart 2018 bij W. Mutsaers, Bourgondiëstraat 14.  

mailto:w.mutsaers@gmail.com
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Buurtnieuwtjes 

15-10-2017 Dhr. M.W. Bogaerts  overleden  Marshalstraat 16 

25-10-2017 Dhr. en mevr. Klösters  65 jaar getrouwd Foulkesstraat 8 

30-10-2017 Kaat van Dijk   dochter geboren Oijenseweg 10 

17-11-2017 Bert en Willie Pansier  40 jaar getrouwd Oijenseweg 20 

18-12-2017 Joey van Bergen  50 jaar   Oijenseweg 10c 

23-12-2017 Dhr. en mevr. Moerkerken 60 jaar getrouwd Foulkesstraat 14 

25-12-2017 Roman en Mariam Gruijters 12,5 jaar getrouwd Vlietstraat 11 

18-01-2018 Hans Theo en Ineke Frenkel 25 jaar getrouwd Oijenseweg 19 

05-02-2018 Mevr. T. Willemse  85 jaar   Oijenseweg 19 

Buitenspeeldag 2018 

Dit jaar is de buitenspeeldag op woensdagmiddag 13 juni.  
We zien jullie graag met je (klein)kinderen. 
 
 

Vrijwilliger van het jaar 2017 

Paul van Hulten is vrijdagavond 8-12-2017 
uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar 2017 in 
de gemeente Oss. Hij ontving de prijs tijdens 
een speciale bedankavond voor vrijwilligers in 
theater De Lievekamp.  
Paul van Hulten is al meer dan tien jaar 
voorzitter van wijkstichting De Stolp. Deze 
stichting organiseert activiteiten voor meer 
saamhorigheid in Centrum, Krinkelhoek en 
Mettegeupel. Volgens de jury zet hij zich met 
kunde, kennis en enthousiasme in voor de 
wijkstichting en brengt dat over op de 

vertegenwoordigers van de buurt- en straatverenigingen: maar liefst 37 buurten en straten zijn hier 
actief. 
Buitenspeeldag, carnavalsmiddag voor ‘De Jeugd van Vruger’, nieuwsbrief, 
Sinterklaasmiddag, rommelmarkt: Van Hulten is bij alles betrokken. Zijn credo is: ‘Zorg dat iedere 
activiteit een succes wordt’. Hij levert volgens de jury een enorme bijdrage aan leefbaarheid en 
onderlinge betrokkenheid in de wijk. De Ossenaar werd gekozen uit zes genomineerden, die eerder 
dit jaar de vrijwilligersprijs, De Gouden Oogappel, kregen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXnomFif3XAhUQ5qQKHe7WBv0QjRwIBw&url=https://www.kliknieuws.nl/regio/oss/algemeen/128782/paul-van-hulten-vrijwilliger-van-het-jaar-2017-&psig=AOvVaw2gJK33IsOLmfksvjJilrGW&ust=1512913739493997
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In gesprek met  …  HILDE DUIVEN 

Buurman Wim van Uden heeft Hilde Duiven opgegeven voor het 
alom bekende interview in ons buurtblad. Als je vraagt waarom, 
geeft hij als antwoord dat mevrouw Duiven zo leuk kan vertellen. 
De beste mevrouw zelf weet niet of ze dit kan beamen, maar 
gezellig vind ze het interview in ieder geval. 
 
Hilde Duiven werd geboren in Utrecht. Na de HBS waren haar 
verhaalvertelkunsten juist de reden waarom ze niet het onderwijs 
in ging: “Ik had het graag geprobeerd, maar ik was bang dat ik niet 
goed genoeg verhalen kon vertellen om de kinderen bij de les te 
houden”. Dus ging ze maar studeren voor chemisch analist. 
Zodoende kwam mevrouw Duiven terecht bij Organon, waar ze de 
tijd van haar leven had met haar collega’s. Het was echter maar 
voor korte duur, na 6 jaar werken trouwde ze met meneer Duiven. En tja, in die tijd was het niet 
gebruikelijk om als getrouwde vrouw te werken. 
 
Hoe leuk ze het werk als chemisch analist ook vond, het was helemaal geen straf om thuis te blijven 
met haar 5 kinderen. In 1997, toen de kinderen onderhand het huis uit waren, kwamen meneer en 
mevrouw Duiven in de Foulkesstraat wonen. “We wilden kleiner gaan wonen en we vonden dit zo’n 
prachtige plek vanwege het open uitzicht. Alles was mooi groen in Juni toen we het huis kochten. 
Bovendien was er een speeltuintje in de buurt voor de kleinkinderen.” Van deze kleinkinderen heeft 
ze er inmiddels een stuk of tien.  
 
De buurt bevalt mevrouw Duiven nog steeds. Er is zogezegd niks wat ze niet leuk eraan vindt. Een 
mooie buurt of een erg tevreden vrouw? Waarschijnlijk beide. De buren heeft ze het ook heel 
gezellig mee. Naast een gezellige buurman, heeft ze nog een leuke buurvrouw, waar ze eens in de 
week mee gaat eten. Samen met de buurtjes van twee en drie huizen verderop heeft het drietal een 
gezellig clubje dat samenkomt bij verjaardagen en jubilea. Helaas kan meneer Duiven hier niet meer 
bij aanwezig zijn, aangezien hem het leven 10 jaar geleden is ontnomen. 
 
Buurman van Uden komt ook regelmatig het gras maaien bij mevrouw Duiven. De rest van de tuin 
doet ze liever zelf, want tuinieren is een grote hobby van haar. Helaas is het evenwicht niet meer zo 
goed, met haar vindingrijkheid is echter niks mis. “Nu pak ik gewoon een licht stoeltje en die 
verschuif ik elke keer als ik verderop in de tuin moet zijn.” Ook lezen gaat niet heel makkelijk meer, 
gelukkig heeft de bibliotheek boeken met grote letters. Op een tafeltje in de kamer ligt een vrolijk 
gekleurde puzzel met luchtballonnen van 1000 stukjes. Puzzelen is ook niet de makkelijkste hobby 
meer met haar ogen, maar volgens mij is mevrouw Duiven een doorzetter, dus dat komt wel goed.  
 
Hilde Duiven zelf is nog nooit in een luchtballon geweest, maar dat hoeft ze ook niet meer. “Ik ben 
wel eens ooit in een klein vliegtuigje geweest. Die ging toen helemaal schuin vliegen, wat wel even 
best eng was. Maar die angst was snel voorbij en toen was het alleen maar genieten. Nu blijf ik liever 
met beide benen op de grond. Op mijn 85-jaar jonge leeftijd zit ik het liefste in mijn warme huisje 
hier in de Foulkesstraat.” 
 
Mevrouw Duiven, bedankt voor het interview. Het was inderdaad gezellig en u kunt wel degelijk goed 
verhalen vertellen! 
 
Door: Valerie van Vliet. 
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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  vacant  
       Marshallstraat  Francien v d Heijden 405066 
       Foulkesstraat  Ria v d Hurk  641820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietstocht naar bijenmuseum zo. 25-5-18 

Op zondag 27 mei 2018 gaan we op de fiets naar 

het bijenmuseum in Geffen.  Daar krijgen we een 

film en uitgebreide uitleg met wat lekkers. 

Vertrek om 12.00 uur vanuit Foulkesstraat 19. 

Kosten per persoon zijn € 5,-. 

Opgeven kan bij Wim van Uden via onderstaand strookje of  

stuur voor18 mei 2018 een mail naar: wws.uden@planet.nl  

 
  ============================================================================== 
 
 
Wij fietsen graag mee naar het bijenmuseum op 27 mei 2018. 
 

 
Naam: …………………………………………………………………………… 
 
 
Adres: …………………………………………………………………………… 
 
 
Aantal personen:  …………………………………………………………. 
 
 
Inleveren en betalen bij Wim van Uden, Foulkesstraat 19. 

mailto:wws.uden@planet.nl

