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     JAARGANG  16  NUMMER 42           augustus 2013 

 

  

 

 

 

 

Deze keer in ons buurtblad: 

Terugblik :          Vooruitblik : 

-  Pasen      - Buurtfeest 

-  Buitenspeeldag    - Groenvoorziening 

-  Rommelmarkt    - Nieuwe contactpersonen 

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

  

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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 Op zoek naar de eieren.            
Zaterdagochtend 30 maart 2013 om 11.00 uur. 
Omdat de paashaas zijn eieren elders aan het verstoppen was, hebben 
Valerie en Thimo dat in onze buurt gedaan. Mooi glimmend gekleurde 
eitjes met goudkleurige diagonale strepen.  
In eerste instantie wilden we alle eitjes verstoppen in het rozenperkje 
maar…dat viel Ruby even tegen! Zij was dolenthousiast dat ze dit jaar 
EINDELIJK met de ‘grote’ kinderen mocht meezoeken. Nu was ze immers 
oud genoeg. Tja, en wat doe je dan als organisatie als een dergelijk kindje 
je met grote bruine ree-ogen aankijkt. Dan ga je voor de bijl! Achteraf 
toch niet een zodanig handige keuze want de laaghangende, soms wat 
zwiepende takken hingen op gevaarlijke ooghoogte voor onze peuters en 
kleuters. Volgend jaar maar weer opsplitsen. Toch is er fanatiek gezocht 
en gevonden en de ‘diehards’ bleven na afloop stug doorzoeken. Zo had Eline toch nog een handjevol 

achterover kunnen drukken.  
Terwijl vorig jaar de koffie en thee trouw in de kan 
bleef, (23 april 2012, 21 graden, weet u het nog?) 
vloeide hij dit jaar rijkelijk. Het was droog, een 
beetje zonnig maar frisjes. De kinderen hebben 
daar geen hinder van. Die klauteren en klimmen in 
de speeltuin of ontpoppen zich als ware 
kunstenaars met stoepkrijt. 

Thuisgekomen zat in één van de zakjes van onze jongens toch een vreemde eend, uhm ei in de bijt. 
Er zat namelijk een felgekleurd eitje bij met zilveren noppen! Dat was een verdwaalde vlegel van de 
scouting. Dat zijn zulke pioniers, je houdt ze niet tegen… 
Ik geloof dat de kinderen een leuke ochtend hebben gehad en als de kinderen het leuk hebben dan 
zijn pa en ma of opa en oma ook weer blij! Ja, toch? 
Zoek en eet voorzichtig. 
 

    
 
 
 
 
 
 
Groeten, Erna van Bergen. 
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Rommelmarkt Ons Ommetje 
Zondag 9 juni 2013 was de rommelmarkt van onze buurtvereniging. 
De organisatie had een perfecte dag uitgekozen. De zon stond hoog 
aan de hemel en iedereen had er zin in. Er was toevallig ook "Car 
Boot Sale" bij de Geffense Plas; maar wij begonnen vroeger, dus 
kwamen potentiële kopers eerst bij Ons Ommetje kijken!  
Het grasveld tussen Bourgondiëstraat en Kasteel werd langzaam aan 

volgebouwd met handelswaar 
en de belangstelling liet ook 
niets te wensen over. Leuk dat 
je overbodige spullen toch ineens weer interessant blijken voor 
anderen. Er zat goed beweging in, daar op "ons" grasveld.. En 
zo kon het dus gebeuren dat onze spullen een uurtje of wat 
later, bij de Geffense Plas wéér van eigenaar wisselden. Als dat 
geen levendige handel is! 
Ook nog even een dankwoord aan ons bestuur, want de 
belegde broodjes en de koffie waren zeer welkom. Op een 

gegeven moment waren de meesten daar wel aan toe. 
Al met al weer een prachtige mooie dag! (van wie was dat ook al weer?) 
Groetjes en tot de volgende keer. 
 
Rina Vos-Ulijn 
 

   

      

Meer foto's zijn te zien op www.onsommetje.nl bij afgelopen activiteiten. 
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Aftrap Buitenspeeldag in onze buurt 
 
Op Woensdag 12 juni jl. was er weer de jaarlijkse buitenspeeldag 
in de Orseleindstraat en de Oyenseweg. Het weer was prima en 
dankzij veel vrijwilligers en sponsoren stond niets een geslaagde 
middag in de weg ! Deze keer was het  bijzonder omdat ‘onze ‘ 
buitenspeeldag uitgekozen is om de landelijke aftrap te doen. 
Reden genoeg dus om de straten nog eens extra te versieren!  
 Wethouder René Peters opent samen met de kinderen de 
middag sportief, onder het toeziend oog van ouders, 
belangstellenden en camera’s van DTV en omroep Brabant. 

Er was zoals gewoonlijk weer van alles te doen ; Oudhollandse 
spelletjes zoals blikgooien en koekhappen, de zandbak voor de 
kleinere kinderen, vier op een rij,  spijkermeppen voor de sterke 
jongens en meiden, cakejes versieren, stokken vangen, het 
traditionele snoepjes raden, een prachtig luchtkussen, haren 
invlechten voor de dames, sjoelen, er wordt gevoetbald op 
kunstgras en nog veel en veel  meer !  
Heel bijzonder was het dat de 
brandweer langskwam met een 

enorme brandweerwagen ! Iedereen mocht erin zitten, twee echte 
brandweermannen beantwoordden alle brandende vragen en op 
verzoek mocht zelfs de sirene aan!  
En tijdens dit alles is er voor iedereen volop limonade, een ijsje en iets 
lekkers te krijgen. De middag werd voor alle kinderen die aan minstens zes activiteiten hadden 
meegedaan afgesloten met een heerlijk frietje ! 
Het was weer een geslaagde middag met veel gezelligheid ! 
Onze speciale dank gaat uit naar de familie Hofmans, familie van Orsouw, ’t Vulpunt, Snackbar Peter 
Loeffen, fysiotherapie Beter Bewegen, Bloemerie 88, Kringloop Oss en de Brandweer Oss en de vele 
vrijwilligers die zich deze dag hebben ingezet. Zonder u zou het  niet gelukt zijn !  
Groetjes, Wendy Janssen. 
 

   

   
Meer foto's zijn te zien op www.onsommetje.nl bij afgelopen activiteiten. 
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Groenomvorming in Oss 

Omvormen groen: minder plantsoen, meer grasveld  
De gemeente Oss verandert zo’n 13 hectare aan plantsoen in grasveld. Deze maatregel is een 

bezuiniging. Het bespaart elk jaar 200.000 euro op het onderhoud van openbaar groen. De uitvoering 

begon in april 2013.  

Minder schoffelen 
Plantsoenen met planten en struiken vragen veel onderhoud. Schoffelen en onkruid wieden is 

handwerk. Dat kost veel tijd en geld. Gras maaien is een stuk goedkoper. Er verdwijnt geen openbaar 

groen weg, maar het ziet er straks wel anders uit. Meer gras kan zelfs de kwaliteit van het openbaar 

groen ten goede komen. Nu is het vaak zo dat in tijden dat onkruid hard groeit er te weinig tijd is om 

dit bij te houden. Dat is een rommelig gezicht. Dan zorgt een gemaaid grasveld voor meer kwaliteit 

van het groen.  

Zelf onderhouden 
Niet altijd verandert plantsoen in grasveld. Bewoners kunnen alleen of samen met buurtgenoten het 

onderhoud voor hun rekening nemen. Dan blijft het plantsoen bestaan. Dit zelfbeheer geldt niet 

alleen voor plantsoenen, maar is ook mogelijk voor andere delen van het openbaar groen. 

Misschien iets voor onze buurt om in de Oijenseweg een stuk van deze groene punt (tussen 

Marshallstraat en Pattonstraat) zelf te beheren?? 

Heeft u interesse of ideeën? Laat het ons weten.  
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In gesprek met….. 

   
  Milco Abrahams 
 

             Die zich gekwalificeerd heeft voor het WK trampolinespringen. 
 
 
Toen Milco klein was, ging hij al mee naar de ouder-kind gym, want daar gaf zijn moeder Hilde les. Nu 
traint zij bij Turnoss de selectie van trampolinespringen (waaronder haar eigen zoon dus) en is actief 
in de activiteitencommissie. Vader Joan is voorzitter bij Turnoss en traint de recreanten van 
trampolinespringen en acrogym. Nu gaat Milco naar het WK trampolinespringen op 14 november 
2013 in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, waar hij uitkomt in de categorie: individueel  t/m 12 jaar. 
Kun je jezelf even voorstellen? 
Ik ben Milco en ben 12 jaar. Ik heb een broer, Yoeri, hij is 14 jaar. Ik ben ca. 1.50 m groot en ga vanaf 
volgende week naar de sportklas van het Mondriaan-college. 
Wat moet je doen bij deelname aan het WK trampolinespringen? 
Er is een verplichte oefening, die voor iedereen hetzelfde is, en een zelf samengestelde oefening, die 
zo moeilijk mogelijk is voor jezelf. Salto’s, schroeven en draaien. Iedere oefening bestaat uit 10 
sprongen en duurt ongeveer 20 seconden. Je mag maximaal 1 minuut springen om hoogte te krijgen.  
Mag je je eigen trampoline meenemen? 
Nee…als je daar in Bulgarije bent, dan mag je enkele dagen trainen op de wedstrijdtrampoline van ca. 

5x3 meter. Een ander merk trampoline kan heel verschillend 
springen door soepelere of stuggere vering. Ook aan de kleur moet 
je wennen. 
Hoe oefen je nieuwe dingen zonder ongelukken? 
Als we nieuwe sprongen gaan uitproberen, hebben we een 
vanggordel aan. 
Heb je al vaker aan belangrijke wedstrijden meegedaan? 
Ja, in juni was het NK in Ahoy, waar het net niet lukte om de finale 
te halen. Ik kwam door een val niet verder dan de vijfde plaats bij 
het synchroonspringen en de zevende plaats individueel. 

Hoe vaak moet je nu trainen als voorbereiding? 
2x per week krijg ik training bij Turnoss van mijn moeder en 1x per week bij Flic Flac in Den Bosch. 
Hoe ga je en wie gaat  er mee als je naar Sofia gaat, en krijg je zomaar vrij van school? 
Dit wordt de eerste keer dat ik met een vliegtuig reis. Mijn ouders gaan mee, maar mogen geen 
contact met me hebben voor de wedstrijden. Er gaan 3 coaches  van Flic Flac mee die mij 
voorbereiden op de wedstrijden. Mijn trainingsmaatje bij het synchroon springen doet zelf  ook mee, 
dat is wel leuk. Op school moet ik nog vrij vragen, nu is de school nog niet begonnen. 
Heb je wel tijd voor hobby's, TV, vrienden? 
JA, ik doe ook aan turnen en ik voetbal bij O.S.S. D2. Veel vrienden ken ik juist van het sporten. Met 
de hele familie treden wij ook wel eens op met acrobatische toeren op de camping. Dat is erg leuk, 
mijn ooms, tantes, neven en nichtje doen dan allemaal mee aan de acts. 
Hoe zie je de toekomst? 
Moeilijkere oefeningen wil ik nog graag leren. En misschien ooit meedoen aan de Olympische 
Spelen…. In 2028 kan het zijn dat dit in Nederland is. Maar vooral plezier houden in de sport is het 
belangrijkst. Want veel geld kun je niet verdienen in deze sport, ook al ben je de beste. Wie het WK 
wint, krijgt misschien zijn reiskosten vergoed. Dus je moet het vooral leuk vinden om mee te doen. 
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Kunnen wij je zien op TV in november? 
Nee, het wordt niet uitgezonden op TV door de NOS 
denk ik, misschien dat Eurosport wat flitsen laat zien. 
Mijn ouders filmen zelf en maken foto's. Er zijn wel sites 
op internet die alle gymnastische wedstrijden goed 
bijhouden, zoals KNGU.nl en gympower.com. Ik hoop 2 
goede oefeningen neer te zetten, dan ben ik zelf 
tevreden. 
Wij wensen je heel veel plezier met de voorbereidingen 
en het allerbeste tijdens de wedstrijden. 
(Vader Joan zal verslag doen aan ons na afloop). 

 

 

 

Buurtnieuwtjes 
50 jaar   Peter Loeffen  Orseleindstraat 16  26-04-2013 

Zoon geboren  Stijn Boeijen  Foulkesstraat 16  29-04-2013 

65 jaar   Christ van Heumen Oijenseweg 52   08-05-2013 

40 jaar getrouwd Hr en Mevr Manders Orseleindstraat 26  30-05-2013 

75 jaar   Hans-Theo Frenkel Oijenseweg 19   01-07-2013 

50 jaar   Miranda van Breugel Oijenseweg 69   07-07-2013 

 

Nieuwe contactpersonen in 4 straten 
In de volgende straten zal een nieuw gezicht aan de deuren verschijnen voor het bezorgen van ons 

buurtblad Ommenswaardigheden, het ophalen van contributie, het bezorgen van een presentje bij 

ziekte, geboorte, overlijden of jubileum, en de vraag om deel te nemen aan het buurtfeest. 

Nieuwe vrijwilligers, hartelijk welkom: 

Oijenseweg (voorste deel)  Erna van Bergen            Oijensewg 10c 

Orseleindstraat   Wendy Loeffen   Orseleindstraat 60 

Habsburgstraat    Angeline v d Wielen  Habsburgstraat 37 

Marshallstraat    Francien v d Heijden  Marshallstraat 19 
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Zaterdag 19 oktober van 19:30u – 00:30u  

hebben we weer een buurtfeest voor jong en oud.  

Deze keer gaan we met de Franse slag jeu de boules spelen bij: 

 

Boules de Boeuf 

(Macharenseweg 20 te Oss) 

De kosten voor deze avond zijn € 7,50 pp.  

We gaan er vanuit dat iedereen 2 partijtjes meespeelt. Indien je niet kunt spelen, ben je 

ook als supporter van harte welkom, maar geef dat even door aan de contactpersoon, 

die in september langs komt om te informeren of u deel neemt aan deze gezellige avond. 

Er zijn weer mooie Franse prijzen te winnen. 

 

 

Au revoir, 

  

De feestcommissie 

 


