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Bestuursleden 
Voorzitter Mart Mutsaers   623646     
Secretaris Dorien van Pinxteren   648212    
Penningmeester John Hermes  632630   
Bestuurslid Wim van Uden 06-52511970    
        

 
 
 
Buurtnieuwtjes 

16-11-19   Frans v d Doelen overleden Oijenseweg 48 

13-12-19   Luca Vullings  geboren Habsburgstraat 45 

07-03-20   Gaby Beks  50 jaar  Orseleindstraat 17 

28-03-20   Henk Aarssen overleden Bourgondiëstraat 20 

 

Geen buitenspeeldag dit jaar 

De geplande buitenspeeldag op woensdag 10 juni 2020, gaat niet door. 

De organisatie heeft dit besloten omdat verwacht wordt, dat een 

samenkomst van mensen begin juni nog niet aan de orde zal zijn. 

Patricia, Hettie en Evelien. 

 
 
 

Geen buurtpaaseieren zoeken 

U zult ongetwijfeld begrijpen, dat het paaseieren zoeken dit jaar niet 

doorgaat i.v.m. de coronacrisis. De gezondheid van iedereen staat voorop.  

Lobke Boeijen en Evelien van Roessel.  
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Het is weer tijd om de jaarlijkse bijdrage aan 
buurtvereniging Ons Ommetje  over te maken. 
Voor 2020 is de contributie € 8.00 per gezin per jaar. 
Graag ontvang ik dit bedrag uiterlijk 18 april 2020  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. 
Mocht U het lidmaatschap om welke reden dan ook willen op zeggen, laat 

het mij dan even weten. 

Hopende op uw medewerking, verblijf ik, 
Met vriendelijke groeten, 
Penningmeester John Hermes.  
Email: jhermes44@ziggo.nl 
 

          

Beste Buurtgenoten, 

Op dit moment wordt ieders leven bepaald door het Corona virus. 
Dagelijks verliezen mensen de strijd tegen het virus en blijven 
nabestaanden achter met heel veel verdriet. En dit verdriet wordt nog 
intenser door het feit dat men geen volwaardig afscheid meer kan nemen. 
 
Trots zijn we op alle mensen in de zorg die dag en nacht, zeven dagen in 
de week, zo’n fantastisch werk verrichten en door blijven gaan. 
 
Veel mensen leven in grote onzekerheid over wat de toekomst hen zal 
gaan brengen en dat brengt spanningen met zich mee.  
Mensen raken geïrriteerd, vereenzamen, komen in een isolement. 
Dit geldt ook voor de ouderen in verzorgingshuizen die geen bezoek van 
familie en vrienden meer mogen ontvangen.  
Ook dat geeft veel verdriet. 
Daarentegen zien we dat ouderen die nog thuis wonen en, zoals 
geadviseerd, zo min mogelijk het huis uitkomen zich afvragen, is het nog 
verantwoord om een ommetje te maken, kan ik mijn hondje nog wel 
uitlaten of hoe kom ik aan mijn boodschappen. Zij kunnen snel 
vereenzamen. 
Voor de oudere mensen in uw directe omgeving wil ik een beroep op u 
doen. Laat onze oudere buurtgenoten niet aan hun lot over, kijk, vraag of 
je wat voor hen kan doen, help waar mogelijk. 
Een beetje aandacht doet ook al veel. 
 
Met elkaar, voor elkaar, 
Mart Mutsaers 
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