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•Buitenspeeldag  •Kerstfestijn 13 dec jl.  •Buurtnieuwtjes 
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•Speelotheek   •Buurttuin   •AED 
 

 
Het is weer tijd om de jaarlijkse bijdrage aan buurtvereniging Ons Ommetje  
over te maken. 
 
In 2016 blijft de contributie € 7,50 per gezin per jaar. 
Gaarne ontvang ik dit bedrag uiterlijk 20 april 2016 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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Kerstfestijn 2015 in Habsburgstraat 

Wat was het gezellig gemaakt in de tuin 

van Bas en Hetty! Iedereen was verrast 

hoe groot hun perceel was. Er waren 

gezellige hoekjes om te zitten, een heerlijk 

brandende haard en een speelparadijs 

waar de kinderen veilig konden spelen, 

auto rijden en springen.  

De kerstattentie werd door 25 % van de 

leden deze zondag opgehaald onder het 

genot van een warm drankje. De 

aanwezigen waren erg enthousiast over 

deze samenkomst. Zegt het voort en zorg 

dat uw buren er volgend jaar ook bij zijn. 

Ons Ommetje dankt Bas en Hetty voor 

hun gastvrije ontvangst. 

 

 

 

   

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

 

 

 

 

 

http://www.onsommetje.nl/
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INTERVIEW MET SANNE   

 
Sinds 3 jaar woont SANNE VAN DE HATERD samen met 
JEROEN LANGENHUIZEN op de Oijenseweg nr. 31.  Al 11,5 
jaar zijn ze een setje. Sanne is opgegroeid in Geffen en Jeroen 
komt uit Oss. Ze kennen elkaar van de middelbare school en 
tot drie jaar geleden woonden ze beiden nog thuis. 
 
Sanne is een creatieve meid, die als jong meisje altijd al aan het knutselen was en hier dan ook haar 
beroep van heeft gemaakt. In 2008 heeft ze de opleiding “bloem en vormgeving” afgerond en al op 
haar 22ste opende ze haar eigen bloemenzaak, die in het hartje van Geffen gevestigd is. Hier werkt ze 
al meerdere jaren met hart en ziel, 5 dagen in de week.  
In haar winkel kun je terecht voor een mooie bos bloemen, een bloemstuk maar ook verkoopt ze 
woonaccessoires. Ze heeft veel plezier in haar werk en hoopt de zaak dan ook nog een lange tijd 
voort te zetten. Aangezien ze de winkel groot en deels alleen draait, was dit best lastig te combineren 
met de verbouwing van hun huis. Erg blij is ze dan ook met haar handige vader en schoonvader, die 
hen een half jaar lang ontzettend veel geholpen hebben met de verbouwingen. Het huis was erg 
verwaarloosd, maar toch konden ze door de ernstige begroeiing en veroudering heen kijken en zagen 
ze een prachtige woning. En u ziet het….het huis is prachtig geworden! Ze genieten volop van hun 
nieuwe stek maar, Sanne moest in het begin wel wennen aangezien ze altijd in Geffen heeft 
gewoond en dus het dorpse gewend is. Ze vindt het nu juist wel lekker dat ze buiten haar werk om 
wat meer anonimiteit heeft in Oss.  
 
Ook in haar vrije tijd is Sanne graag creatief bezig. Ze vindt het fijn om in de tuin te werken en ze 
heeft op het moment een oud kastje in de schuur staan wat ze graag wil opknappen. Lachend geeft 
ze aan dat ze eigenlijk niet weet wanneer ze dit moet oppakken want veel vrijetijd is er niet. Een 
dagje rust na een week hard werken is ook wel lekker en daarnaast is ze samen met Jeroen druk 
bezig met de voorbereidingen van hun bruiloft. Vorig jaar december heeft Jeroen haar ten huwelijk 

gevraagd en op 26 april 2016 gaan ze elkaar in Den Bosch het ja-woord geven.  
 
Sanne is een trouwe lezer van het buurtkrantje en ze was destijds erg enthousiast toen ze hoorde dat 
er een buurtvereniging is. Ze vindt het erg leuk dat er regelmatig activiteiten georganiseerd worden 
alleen vindt ze het wel jammer dat ze er niet altijd bij kan zijn vanwege haar werk.  
 
Sanne in het kort: 

Ochtend of Avond 

Fiets of Auto 

Zelf koken of Uiteten 

Simpel of Ingewikkeld (qua uitdaging in werk) 

Serieus of Grappig (beide) 

Thuis of Avondje uit 

Spreken of Zwijgen 

Hotel of Kamperen 

Wijn of Bier 

Tulp of Roos 

 
Sanne, bedankt voor je tijd en openheid en alvast een hele mooie bruiloft toegewenst!  
 
Door: Doutzen Kleefstra, Oijenseweg 47 

http://www.dutchgimpers.nl/index.php?PHPSESSID=ef8dfff5c0fe3ef3904ae278303b62f7&action=dlattach;topic=2219.0;attach=336;image
https://pbs.twimg.com/profile_images/557546514403172354/fhvi5Yy1.png
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Paaseieren zoeken  

De paashaas zal weer eieren verstoppen in de 
buurt. 
Op zaterdag 26 maart 2016 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 Erna in de bus te doen. 
Of vóór 23 maart even bellen naar Erna, tel. 
643191. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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 23 maart 2016 bij Erna van Bergen, Oijenseweg 10c.  
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Buurtnieuwtjes 

17-11-2015 Sissie Mutsaers    90 jaar  p/a Bourgondiëstraat 14a 

06-12-2015 Lies Putters    75 jaar  Vlietstraat 16 

12-12-2015 Klaus Siol en Sylvia van Zandvoort getrouwd Orseleindstraat 28 

23-12-2015 Erik Ploegmakers   50 jaar  Pattonstraat 8 

24-12-2015 Toos Slot    overleden voorheen Foulkesstraat 20 

29-12-2015 Sheila van Vliet    80 jaar  Bourgondiëstraat 18 

06-01-2016 Hareld Jansen    50 jaar  Orseleindstraat 1 

10-01-2016 Ely Bergers    65 jaar  Vlietstraat 4 

02-02-2016 Jan Willemse    85 jaar  Oijenseweg 23 

02-02-2016 Elise Boeijen    geboren Foulkesstraat 16 

12-02-2016 Marit van Roessel   geboren Orseleindstraat 19 

26-02-2016 Mia Coolen    75 jaar  Pattonstraat 12 

 
 

Hoe is het met Ons Ommetje Buurttuin?  
 

Het voorjaar is bijna begonnen. In de 

vorige Ommenswaardigheden heeft u  

kunnen lezen dat we dan wilden starten 

met 8 plantenbakken op de Oijenseweg. 

Op dit moment zijn we zover dat er een 

voorlopige bestelling is geplaatst voor de 

materialen. Helaas is er binnen de gemeente 

wat gewisseld tussen mensen, waardoor het 

even lastig is om daar het juiste 

aanspreekpunt te vinden. Daar wordt aan gewerkt.  

Zodra we opnieuw het startsein hebben gekregen, zullen de mensen die zich hebben 

opgegeven, benaderd worden voor een bijeenkomst en een plan van aanpak. 

Hopelijk kunnen we dan nog deze zomer genieten van een kleurrijk plekje. 

Mocht u nog interesse hebben om als vrijwilliger mee te helpen bij het realiseren en 

onderhouden van de buurttuin, mail dan naar w.mutsaers@gmail.com.  

mailto:w.mutsaers@gmail.com
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Speelgoed lenen? Ontdek de Speel-o-theek !  

€ 20,00 voor een jaarabonnement; per keer drie stuks speelgoed lenen, voor drie weken 
Of informeer naar een proefabonnement ! 
Een ruim aanbod in speelgoed, zoals:  
Gezelschapsspellen, ontwikkelingsmateriaal, expressiemateriaal, babymateriaal, 
constructiemateriaal 
Ook zijn er themakisten te huur voor bijvoorbeeld een themadag op school of op een kinderfeestje 
 
Openingstijden: 
Dinsdag 18.30 - 20.30 
Woensdag 14.00 - 16.00 
Tijdens schoolvakanties gesloten 
Adres: Palestrinastraat 6  5344 AA Oss 
Telefoon: 06- 14 34 24 16 (alléén tijdens openingstijden) 
E-mail: speelotheekoss@hotmail.com 
Website: www.speelotheekoss.nl 
Facebook: Speelotheek oss 

 

 
 
Rommelmarkt in september 2016 

 
 
 
In september kan iedereen weer een 
rommelmarkt verwachten op het grasveld 
aan de Bourgondiëstraat. 
De wijkraad van Centrum-Krinkelhoek-
Mettegeupel is de organisator. Tegen de 
tijd dat er meer bekend is, dan laten wij 
het weten.  
 

mailto:speelotheekoss@hotmail.com
http://www.speelotheekoss.nl/
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We hebben u nodig!  Zin om mee te doen? 

Hallo buurtjes, Ons Ommetje is nog op zoek naar enkele enthousiaste en creatieve 
buurtgenoten die het bestuur en de feestcommissie willen komen versterken. Diploma 
niet vereist, alleen maar een enkele uurtjes van jullie tijd per jaar. Financiële vergoeding 
geen, maar wel genoegdoening om het voor de buurt te mogen doen. 
Inhoud taken als bestuurslid;                        
- ongeveer 4 keer per jaar bestuursvergadering,                                                       
- meehelpen bij de voorbereidingen / organisatie van een buurtactiviteit, bijvoorbeeld Burendag, 
- voor zover als nodig meehelpen tijdens buurtactiviteiten, 
 - indien gewenst bijwonen vergadering van de Wijkstichting  
Inhoud taken als lid van de feestcommissie: 
- brainstormen, onder het genot van…., over nieuwe buurtactiviteiten,  
- helpen bij de voorbereidingen/organisatie van buurtactiviteiten, zoals Buurtfeest en Kerstfestijn, 
- indien mogelijk meehelpen tijdens buurtactiviteiten. 
Heb je interesse laat het ons weten, zou hartstikke tof zijn. 
 
Mail naar Mart Mutsaers, mhammutsaers@ziggo.nl 
 of Dorien van Pinxteren, vanpinxteren@versatel.nl 
 

Buurtfeest 2016  zaterdagavond 24 september 

Zoals het er nu voor staat, zal het buurtfeest gehouden worden op 

Burendag.  En wel in de nieuwe soos aan de Oude Litherweg in 

het gebouw van Stichting Ontmoetingscentrum Meteoor. Medio 

augustus zal het gebouw gebruiksklaar zijn. Voor ons een mooie 

gelegenheid om kennis te maken met deze splinternieuwe ruimte. 

 
 

Antwoorden van puzzel in 
OMMENSWAARDIGHEDEN  nr. 48 oktober 2015. 

1 Zandvoort                                    9   Assen                          17   Bruinisse 
2 Woerden                                    10   Nuland                       18   Zwijndrecht 
3 Overloon                                    11   Boxmeer                    19   Heerhugowaard  
4 Zoetermeer                                12  Rotterdam                 20   Winterwijk      
5 Echt                                              13  Ridderkerk                 21   Dodewaard  
6 Bodegraven                                14  Bloemendaal             22   Eibergen   
7 Monnikendam                           15  Sas van Gent              23   Dieren  
8 Hindelopen                                 16  Leiden                         24    Boskoop 

 
OPLOSSING:  VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
  

mailto:mhammutsaers@ziggo.nl
mailto:vanpinxteren@versatel.nl
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Buitenspeeldag woensdagmiddag 8 juni 2016 

 
Locatie:  Hoek Oijenseweg en Orseleindstraat. 
Tijd:   13.00 u – 17.00 u. 
Voor wie: Kinderen t/m 12 jaar. 

 
 
Tijdens de Buitenspeeldag staat in heel Nederland buitenspelen centraal. Kinderen en jongeren 
worden op deze dag gestimuleerd om naar buiten te gaan. Ook Buurtvereniging Ons Ommetje doet 
weer mee op woensdagmiddag 8 juni 2016. Uw kinderen toch ook? 
 

 

De paashaas zegt: 

Oh jongens toch wat druk 

Er moet nog veel gebeuren 

Ik moet alleen vandaag al 

300 eitjes kleuren! 

De kip zegt: 

Ja wat nu, druk druk druk 

Dat moet jij nu juist zeggen 

Want voor jij nu eitjes kleuren kunt 

Moet ik ze nog gaan leggen 
 

Buurtvereniging  
Ons Ommetje wenst iedereen 

 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      Vlietstraat  Willie Pansier  648840 
Bestuurslid      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 


