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Deze keer in ons buurtblad 

• contributie   • kerstfestijn   • talentendag 

• buurtnieuwtjes  • paaseieren   • fietstocht 

• bedrijven   • buitenspeeldag  • buurttuin 

 
Het is weer tijd om de jaarlijkse bijdrage aan buurtvereniging Ons Ommetje  
over te maken. 
 
In 2017 blijft de contributie € 7,50 per gezin per jaar. 
Gaarne ontvang ik dit bedrag uiterlijk 1 juni 2017  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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Even terugkijken naar het Kerstfestijn 

 

     bij Joan en Marijn   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was gezellig. 

Bedankt. 
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Paaseieren zoeken van zaterdag 15 april jl. 

Paaseieren zoeken: 

De eitjes lagen overal, 

De Paashaas vroeg zich af of iedereen een ei vinden zal. 

 

Wat waren de kinderen allemaal braaf, 

De Paashaas vond het zelf ook super gaaf. 

 

Helaas was het wel een beetje koud, 

Maar de kinderen zijn niet van suiker, nee, ze zijn van goed hout. 

 

Doe volgend jaar zeker weer mee, 

Want voor de Paashaas zijn blije kinderen een trofee. 

 

Helaas moet ik nu afsluiten, 

Maar kijk nog maar eens goed, misschien ligt er nog ergens een eitje buiten. 

 

Groetjes Karlijn 
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Fietstocht     zaterdag 27 mei 2017   13.30u 

Zaterdag middag 27 mei gaan we een flink eind fietsen. De route zal ca. 25 km zijn. 
We vertrekken om 13.30u vanuit de rozentuin in de Foulkesstraat. 
 
Heeft u ook zin om mee te gaan?  
Dan graag even opgeven bij Wim van Uden tel. 06-52511970. 
Of lever onderstaand strookje in. 
 

Wij fietsen mee op zaterdag 27 mei 2017. 

Naam: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon ……………………………………………… 

Deelname met     ……………….  Personen 

Inleveren voor 24 mei 2017 bij Wim van Uden, Foukesstraat 19. 
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Buurtnieuwtjes 

03-12-2016 Hr. A. van Vliet   overleden  Bourgondiëstraat 18 

06-01-2017 Janey van Buul   dochter geboren Oijenseweg 50 

18-01-2017 Joke van den Hurk  85 jaar   Foulkesstraat 26 

10-02-2017 Ad en Mien van Doorn   50 jaar getrouwd Oijenseweg 68 

13-02-2017 Bjarn Lauterslager  zoon geboren  Oijenseweg 45 

17-02-2017 Sanne Proot   dochter geboren Oijenseweg  47 

27-02-2017 Don en Patricia Manders 12,5 jaar getrouwd Oijenseweg 46 

16-03-2017 J. Klösters   90 jaar   Foulkesstraat 8 

20-03-2017 Jan de Bekker   75 jaar   Foulkesstraat 30 

30-03-2017 Anita Valkenburg  50 jaar   Foulkesstraat 18 

03-04-2017 Joop Reijnders   65 jaar   Oijenseweg  17 

28-04-2017 Hr. J. van den Hurk  overleden  Foulkesstraat 26 
 
 

 

OSS | Ze kreeg regelmatig de vraag waarom BOKA Dier & Tuin de deuren ging sluiten. Anita 
Boerkamp was verbaasd, want de speciaalzaak aan de Oijenseweg 51 gaat helemaal niet dicht. 
Boerkamp zelf stopte eind januari wel, maar haar vader Jos neemt de zaak over. "Mijn vader loopt al 
zo lang mee dat klanten ook veel vertrouwen in hem hebben."             
(door Leon Voskamp) 
Wilt u meer lezen? Kijk dan op kliknieuws.  
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 Even voorstellen 

 

Wim van Uden     
Nieuw bestuurslid Ons Ommetje  

 

Hierbij wil ik me even voorstellen. 
Mijn naam is Wim van Uden en ik ben geboren in de gemeente Ravenstein. 
In 1986 ben ik met mijn vrouw en twee kinderen in Oss komen wonen. 
Bijna 40 jaar heb ik gewerkt bij de CeHaVe (nu Agrifirm) als hoofd Technische Dienst. 
In maart 2016 zijn we verhuisd naar de Foulkesstraat. 
Onze kinderen (‘n zoon en ‘n dochter) wonen op zichzelf en inmiddels hebben we 5 kleinkinderen. 
Mijn hobby’s zijn: tennissen, fietsen, kaarten en klussen. 
Ik ben nu gepensioneerd en vind het daarom leuk om me in te zetten voor de buurtvereniging. 
Mijn vrouw en ik hopen jullie beter te leren kennen bij een van de activiteiten die we gaan 
organiseren voor alle leden van Ons Ommetje. 
 
 
 

Buitenspeeldag     woensdagmiddag 14 juni 2017 

Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden (tweede 
woensdag in juni). Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat 
kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen. 
Ook Ons Ommetje neemt dit jaar weer deel aan deze dag. De organisatie is al druk bezig met de 
voorbereidingen. U komt toch ook met uw kinderen? 
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Per 1 april 2017,  verhuisd naar Singel 1940-45 165 

 

 

 

Talentenmarkt       zondag 21 mei 2017 12.00-17.00u 

Een talentenmarkt wordt op zondag 21 mei gehouden in Ontmoetingscentrum Meteoor aan de Oude 
Litherweg in Oss. Bewoners laten hun talenten of hobby zien en zoeken mensen om samen hun 
hobby uit te voeren. 
Tijdens deze talentenmarkt zullen er ook optredens zijn van een smartlappenkoor, line dance groep 
en een freestyle sambagroep. Ook zijn er diverse workshops. 
Op dezelfde dag is er het 25-jarig bestaan van het groen- en speelgebied Krinkelhof. Dit wordt 
gevierd met allerlei activiteiten voor de kinderen. De Sport- Spelbus zal er zijn, kinderen kunnen zich 
laten schminken, er is een ballonnenwedstrijd en op het terrein staat onder andere een 
springkussen. 
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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  Hanja v d Hurk  642250 
       Marshallstraat  Francien v d Heijden 405066 
       Foulkesstraat  Ria v d Hurk  641820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurttuin Ons Blommetje 

 
         
 
 
Zo zag de buurttuin Ons Blommetje er uit in 
voorjaar en winter 2016. 
 
Door omstandigheden in de afgelopen tijd kan 
het zijn dat de aanblik van de buurttuin gaat 
veranderen. 
 
Er zijn niet genoeg vrijwilligers en regelmatig 
zijn er vernielingen waardoor het voortbestaan 
van de tuin niet zeker is.  


