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Deze keer in ons buurtblad 

• buurtfeest  • buurtnieuwtjes • rommelmarkt   • AVG  

• buitenspeeldag • fietstocht  •open monumentendagen  • dansles 

 
Het buurtfeest zal plaatsvinden in ontmoetingscentrum 
Meteoor.  
Meer informatie vindt u verderop in dit blad. 
 

Voor 2018 is de eigen bijdrage € 6.50 per persoon. 
Bij deelname graag betalen voor 6 september  via overmaking van het bedrag op onze bankrekening: 
 
NL10RABO 0155 2975 54 t.n.v.  J.M.M. Hermes, inzake  “Ons Ommetje buurtfeest”. 
 
Tevens verzoek ik u ook om uw adres met huisnummer te vermelden, aangezien we diverse leden 
hebben met dezelfde achternaam, en het aantal deelnemers. 
 
Hopende op uw medewerking, verblijf ik, 
Met vriendelijke groeten,   
Penningmeester John Hermes.  
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Buitenspeeldag 2018 

 
13  juni was het zover. De buitenspeeldag van onze buurt. Met droog weer en veel leuke activiteiten 
was het weer een groot succes voor zowel jong als oud. 
 
De voorbereidingen waren al vroeg in volle gang. Een grote stormbaan moest worden opgeblazen, de 
spellen moesten op de juiste plek gezet worden en de zandbak moest worden geplaatst. 
 
Rond 13.00 uur kwamen de eerste kinderen. Bij de snoeppot moesten de kinderen een kaartje halen 
en meteen een gok doen naar het juiste aantal. Ook dit jaar is de snoeppot er weer uit gegaan. Alsiha 
wonend in Habsburgstraat nummer 3 zat met 130 snoepjes dit jaar het dichtste in de buurt.  
 
Voor jong en oud was er een stormbaan. Hier werd flink geklommen, geklauterd en gebeukt. Veel 
kinderen liepen met rode koontjes rond van het rennen. Zij konden zeker hun energie kwijt.  
Gelukkig kwam er regelmatig iemand met de snoeptrommel langs met lekker gesponsorde snickers 
vanuit de Pattonstraat 6.   
 
Ook was er een zandbak, een grote racecircuit, een tekentafel, sponzenspel, blikgooien, stoepkrijten, 
de spiraal, doelschieten, de haar- en tattoo- studio, air-hockey, skippyen, lopen op lange latten en 
het sumo-worstelen. Jong en oud was lekker aan het worstelen.  
 
Halverwege kwam de brandweer nog even langs om zijn brandweer te showen aan iedereen die het 
wilde zien. Verder konden er cakejes worden versierd, nagels worden gelakt en gevoetbald. Rond 
16.00 uur konden de kinderen hun stempelkaartjes inleveren voor een welverdiend bakje friet. Dit 
was wat eerder dit jaar ivm de musical van de Nicolaasschool waar veel kinderen naar toe moesten.  
 
We willen alle vrijwilligers en sponsoren (Beter bewegen, Peter Loeffen, het Vulpunt, Hofmans, 
Sanne Bloemen en Boka) nogmaals bedanken voor hun inzet en hopen volgend jaar weer op ze te 
mogen rekenen. Ook willen we wijkstichting de Stolp en Ons Welzijn bedanken voor hun bijdrage dit 
jaar. Alle kinderen en ouders, bedankt voor de gezelligheid. Hopelijk hebben jullie genoten! 
Noteer woensdag 12 juni 2019 nu alvast in je agenda! Dan zal de volgende buitenspeeldag zijn. 
Mochten er nu al vrijwilligers uit onze buurt enthousiast raken en graag mee willen organiseren, dan 
kun je je opgeven via straatspeeldagonsommetje@outlook.com. We gaan rond februari/maart 2019 
beginnen met de voorbereidingen. Mochten er mensen zijn in de buurt die origineel 
buitenspeelmateriaal voor kinderen willen uitlenen aan de buitenspeeldag, laat het ons weten!  
 

 
Evelyn,  
Patricia,  
Reena,  
Christa,  
Hettie. 

  

mailto:straatspeeldagonsommetje@outlook.com
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Buurtnieuwtjes 

13-02-2018 J. Bogaerts-Willemse  80 jaar   Marshallstraat 16 

20-02-2018 Th. Van Ballegooij  70 jaar   Vlietstraat 18 

31-03-2018 Hr. Klösters   overleden  Foulkesstraat 8 

23-04-2018 Jacobus Netten   75 jaar   Oijenseweg 37 

30-04-2018 Doortje Spekschoor  overleden  Arendsvlucht 51 

08-05-2018 Christ van Heumen  70 jaar   Oijenseweg 52 

14-05-2018 Karel Kennedie   80 jaar   Foulkesstraat 34 

11-06-2018 Arnold en Ria van Druten 50 jaar getrouwd Oijenseweg 38 

01-07-2018 Hans Theo Frenkel  80 jaar   Oijenseweg 19 

11-08-2018 Tonnie Vos   75 jaar   Bourgondiëstraat 16 

22-08-2018 Patrick Wouters  50 jaar   Oijenseweg 16 

 

Kerstfestijn, waar kan dat dit jaar? 

In december willen we weer een Kerstfestijn organiseren. De toegezegde locatie kan niet doorgaan. 

Nu zijn we op zoek naar een buurtbewoner die zijn oprit, garage, of tuin een paar uur ter beschikking 

wil stellen, om dit gezellig samenzijn samen met ons te organiseren. 

Wilt u meer info? Dan kunt u mij bellen of mailen.   0412-648212   dvanpinxterenvos@ziggo.nl  

mailto:dvanpinxterenvos@ziggo.nl
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Verslag fietstocht bijenmuseum 

Zondag 27 mei is er een fietstocht vanuit buurtvereniging Ons Ommetje.  
Wim van Uden heeft de taak op zich genomen en heeft een mooie route 
uitgestippeld. We gaan met 7 personen, (jammer dat er zo weinig mensen 
zich hadden aangemeld) over Heesch richting het Bijenteeltmuseum - imkerij 
in Geffen. (ecopoll) Het weer was ons niet zo goed gezind en we hadden 
onderweg een klein buitje.  
In Geffen aangekomen werden we verwelkomd door Robert, maar daar 
kwam even later Thea de bijenkoningin zelf aangefietst. Het gebouw bestond 
uit 6 kantige cellen in de vorm van een bijenraat. We gingen naar binnen en 
hebben ons aan elkaar voorgesteld. We kregen een kop koffie met een 
stroopwafel, die we ons goed lieten smaken.  

Je kon goed merken dat het een uit de hand gelopen hobby was, 
ook al gaf het veel werk. Ze wist het op zo'n prettige en 
enthousiaste manier te vertellen dat het leuk was om naar haar 
te luisteren. Ik wist niet dat daar nog zoveel bij kwam kijken, we 
kregen een filmpje te zien hoe dit allemaal te werk gaat. Ook de 
stukken raat waar de koningin haar eitjes in legt. Je kon ook 
duidelijk zien waar de darren, de werksters en de koninginnen 
waren uitgekomen. We kregen nog een kop koffie, en daarna de 
rondleiding door de cellen, met allemaal materiaal wat ooit 
gebruikt is in het verre verleden. Veel kwam van imkers die gestopt waren. Uit verschillende landen 
bijenkorven, heel oude slingermachines. Het slingeren hebben we jammer genoeg niet kunnen zien, 

omdat het onweer was. Robert kon toen geen raten uit de 
korven halen omdat de bijen met onweer erg onrustig zijn. We 
mochten ook allemaal een glas mede (nectar) proeven, en 
verschillende honigsmaken. Zelfs het stuifmeel mochten we 
proeven. 
In het kleine winkeltje waren veel producten te koop zoals 
honing, wijn, crème, peperkoek eigenlijk te veel om op te 
noemen. 
Iedereen heeft wat gekocht, en toen hebben we afscheid 
genomen, en weer op de fiets richting Oss, het onweert en 

regent een klein beetje, we nemen wel een andere route.  Wel jammer dat het regende, want het 
groepje viel uit elkaar als ze in de buurt van hun huis kwamen, zodat we niet even de tijd hebben 
kunnen nemen om nog wat van gedachten te wisselen. 
Maar al met al was het een gezellige middag, en voor herhaling vatbaar maar hopelijk met wat meer 
leden. 
 
Wim bedankt voor deze leuke zondagmiddag. 

 
 
 
 
Christien Fransen  
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
U zult ongetwijfeld hebben gehoord dat er op 25 mei jl. een wet is gekomen waarin de privacy van 
leden van organisaties, dus ook de leden van onze buurtvereniging “ Ons Ommetje” moet zijn 
gewaarborgd.  
Vanuit de Wijkstichting is er een Privacyverklaring opgesteld, waar wij ons graag bij willen aansluiten. 
 
Privacy verklaring. Buurtvereniging Ons Ommetje 

Bourgondiëstraat 12 5346 RC   Oss 

E-mailadres: www.onsommetje.nl 
 
Buurtvereniging Ons Ommetje is een vereniging die tot doel heeft het bevorderen van de saamhorigheid en 
onderlinge betrokkenheid in de buurt.  
Alle betrokkenen zijn vrijwilligers. De Buurtvereniging organiseert en faciliteert activiteiten die in de buurt 
worden georganiseerd door middel van financiële ondersteuning en het beschikbaar stellen van materialen ten 
behoeve van deze activiteiten.  

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. 
 
Alle bewaarde gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik binnen de Buurtvereniging bestemd. 
Binnen de Buurtvereniging is het bestuur, met name de voorzitter, secretaris en de penningmeester, 
verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. 
De Buurtvereniging heeft de volgende gegevens van haar leden in een bestand. 
Naam, geboorte datum en adres van de aangesloten leden van de buurtvereniging. 
E-mailadres en telefoonnummer van de aangesloten leden van de buurtvereniging. 
IBAN-bankrekeningnummer van de aangesloten leden van de buurtvereniging. 
Een jaaroverzicht van de subsidies en inkomsten die aan de buurtvereniging zijn verstrekt. 
Een jaaroverzicht van activiteiten die binnen de buurt georganiseerd zijn. 
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens of andere privacygevoelige gegevens geregistreerd en/of 
bewaard 
Informatie over deze privacyverklaring vindt plaats door middel van publicatie in Ommenswaardigheden die 
een paar maal per jaar als hard copy aan alle betrokkenen en geïnteresseerden wordt gestuurd. 
Via deze informatie kunnen betrokkenen zien welke gegevens door Buurtvereniging Ons Ommetje over hen 
bewaard worden. 
De persoonsgegevens worden bewaard op de eigen computer van de bestuursleden, m.n. op die van de 
voorzitter, secretaris en de penningmeester. Tevens worden de gegevens bewaard in fysieke mappen bij de 
secretaris en de penningmeester (thuis). 
De penningmeester maakt elk kwartaal een back-up op een externe harde schijf en een usb-stick van de 
administratie van de Buurtvereniging waarin ook voornoemde persoonsgegevens kunnen voorkomen. 
Bescherming tegen onbevoegd inzien van de gegevens gebeurt door een normale computerbeveiliging van de 
computer van de secretaris en de penningmeester. 
De voorzitter, secretaris en de penningmeester hebben toegang tot de persoonsgegevens. 
Er is geen specifieke functionaris binnen het bestuur van Buurtvereniging Ons Ommetje voor de 
gegevensbescherming van de persoonsgegevens. 
Er zijn geen externe partijen die toegang tot de persoonsgegevens hebben of deze kunnen inzien en er is geen 
verwerkersovereenkomst. 
Er worden geen overeenkomsten met derden afgesloten die de persoonsgegevens gebruiken. 
Er is binnen de organisatie geen procedure opgesteld voor het melden van datalekken. 

 
Oss, 24 mei 2018. 
Namens het bestuur van Buurtvereniging Ons Ommetje; 
 
Voorzitter:                       Secretaris:                                 Penningmeester:     
Mart Mutsaers                  Dorien van Pinxteren                 John Hermes  

http://www.onsommetje.nl/
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Rommelmarkt zondag 9 september 2018 

Op zondag 9 september 2018 organiseren Wijkraad CKM 

en Wijkstichting De Stolp een  “ROMMELMARKT”.  

Deze zal worden gehouden op het grasveld tussen 

Kasteel en de Bourgondiëstraat. De markt is van 10.00 

uur tot 15.00 uur. U bent van harte welkom. 

Wilt u meer weten, of een kraam voor verkoop? 
Kijk dan op www.onsommetje.nl 
 

 

Open monumentendagen 8 en 9 sept. 

In het weekend van 8 en 9 september zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel 
Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. 
Het is dé kans om een plek te bezoeken waar u normaal niet zo snel komt.  
 

Een van deze monumenten is de Grote Kerk. Op beide dagen 
kunt u onder begeleiding van een van de Torengidsen een 
kijkje nemen in de Grote Kerk. 
Tijdens de beklimming van de toren passeert u het koor 
achterin de kerk en kunt de binnenkant van het orgel 
bekijken. Wist u dat het orgel is opgebouwd uit ongeveer 
2000 pijpen. 
Daarna volgt een rondleiding over de zolder van het 
middenschip en komt u tijdens de verdere beklimming van de 
toren langs de majestueuze klokken en het klokkenspel. 
Na 258 treden bereikt u de top van de toren en heeft u op 
een hoogte van 54 meter een fantastisch uitzicht over Oss en 
wijde omgeving. 
Bij helder weer ziet u Den Bosch met o.a. de St. Jan en het 
Provinciehuis, Tiel de Prins Willem-Alexanderbrug, de skyline 
van Nijmegen en Uden. 
U bent van harte welkom. Kinderen tussen 7 en 12 jaar 
mogen alleen mee onder begeleiding. 

 
Mart Mutsaers, Torengids 

 

   

http://www.onsommetje.nl/
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Dansen is plezier voor twee 

Toen Cor en Nora Rongen, een begrip in Oss en omstreken, in 

april 2015 te kennen gaven na 85 jaar te stoppen met hun 

dansstudio hadden we al snel de plannen klaar om het werk van 

Cor en Nora voor te zetten. Dit met de zelfde kernwaarde als zij 

jaren in hun dansstudio hebben gevoerd: gezelligheid, plezier in dansen en persoonlijke aandacht. 

Samen hebben we het idee om een dansstudio te beginnen opgepakt. Met de wijze raad van Cor en 

Nora zijn we van start gegaan. Na een korte zoektocht hebben we in Zalencentrum de Merx in 

Berghem een geschikte locatie gevonden. Inmiddels beginnen we vanaf 2 september 2018 met ons 

7e seizoen. 

Groepslessen 

We starten weer op zondag 2 september 2018 en donderdag 6 september 2018. Onze groepslessen 

bestaan uit 14 lessen, een dansavond en een galadansavond. Ter afsluiting van een cursus ga je bij 

ons afdansen. Je kan tot en met les 4 instromen.  

Programma zondag 

 18:30 Beginners; 

 19:45 Brons; 

 21:00 Recreatief. 

Programma donderdag 

 19:45 Zilver/Zilverster; 

 21:00 Goud. 

Privélessen 

Naast de groepslessen kan je bij ons privélessen nemen. In een kleine setting leer je van ons dansen. 

Dit doen we speciaal op maat en in overleg samenstellen. Op ons YouTube kanaal vind je enkele 

voorbeelden van paren en hun openingsdansen op de mooiste dag van hun leven. Vraag naar de 

mogelijkheden… 

Behalve op de dansvloeren bij de Merx in Berghem vind je ons op zondag 16 september 2018 van 

12:00u tot 17:00u bij Fantastival in Oss bij de grote kerk. De demo’s duren 15 minuten en starten 

om 12.15u, 13.00u, 14:45u en 16:15u. Kom gerust even langs! 

Voor aanmeldingen en meer informatie kijk op onze website www.dansstudiorolo.nl, Facebook of 

YouTube. Onze nieuwsbrief met alle informatie over het nieuwe seizoen staat online. 

We zien je graag bij ons op de dansvloer. 

Rolf Hoeks en Lobke Boeijen – van der Wende 

Dansstudio Ro-L 

http://www.dansstudiorolo.nl/
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtfeest Ons Ommetje 2018 

Buurtfeest zaterdag 22 september  20.00-23.30u 

Zaterdag 22 september wordt er een buurtfeest gehouden door Ons Ommetje voor onze 

buurtgenoten vanaf 11 jaar. 

Deze zal plaatsvinden in het  “ONTMOETINGSCENTRUM METEOOR” gelegen aan de Oude Litherweg 20. 

Tussen 20.00 uur en 21.00 uur is er inloop met koffie of 

thee en iets lekkers en daarna is er tot 23.30 uur tijd 

voor een gezellig praatje onder het genot van een 

drankje,  een borrelhapje en halverwege een actieve 

workshop voor jong en oud. 

Wij vragen € 6.50 eigen bijdrage.  

Hiervoor ontvangt u bij binnenkomst 3 

consumptiemunten. 

U kunt u opgeven door p.p. € 6,50 over te maken vóór 6 september op rekeningnummer: 

NL10RABO 0155 2975 54 t.n.v.  J.M.M. Hermes, inzake  “Ons Ommetje buurtfeest”. 

Graag ook uw adres met huisnummer vermelden, en het aantal deelnemers. 
 

Betaalt u liever contant? Dan kan dat via de contactpersoon van uw straat. 

 

Wij hopen u te mogen ontmoeten op 22 september. 

De feestcommissie.  


