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Herkenbaar?  Jazeker. 

Zo zien onze nieuwe hesjes er uit. Een mooi opvallend kleurtje, 

en ons logo groot op de achterkant. Op afstand te herkennen 

tijdens activiteiten van de buurt. 

 

RuilkraGt 5346   

Gratis kleinschalige goederen- en dienstenruil en een gratis vrije bibliotheek voor de wijken 
Mettegeupel, Krinkelkoek en De Oijense Zij. 
Open op maandag- en woensdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur op Oijenseweg 3 (sociëteit 
Krinkelhoek) te Oss. 
Voor meer info, stuur een email: ruilkragt5346@yahoo.nl 

  RuilkraGt 5346  

mailto:ruilkragt5346@yahoo.nl
https://www.google.nl/search?biw=1708&bih=801&tbm=isch&q=official+facebook+logo+png&revid=389828431&sa=X&ved=0CCgQ1QJqFQoTCM3jtcHm38cCFQW2GgoddRYGHA


Paaseieren gevonden 

 
 

      Meer foto’s zijn te zien op onze website. 
                                                       

Buitenspeeldag 

 
De buitenspeeldag van onze buurt was een groot succes voor zowel jong als oud. Rond 13.00 uur 
kwamen de eerste kinderen. Bij de snoeppot moesten zij bij Jan een kaartje halen en meteen een gok 
doen naar het juiste aantal. Met 220 snoepjes zat Jens Sengers het dichtste in de buurt. Ook moesten 
er dierenbillen geraakt worden, eendjes gevangen en gesjoeld. Voor de wat oudere kinderen was er 
de stormbaan. Hier werd flink geklommen, geklauterd en gebeukt. Veel kinderen liepen met rode 
koontjes rond van het rennen en de warmte. Zij konden zeker hun energie kwijt. Gelukkig kwam Erna 
regelmatig met de snoeptrommel langs en zorgde Peter Loeffen voor een ijsje. Dat ging er wel in met 
dit warme weer!  Halverwege kwam er nog een heuse clown. Ongelofelijk wat deze clown allemaal 
van ballonnen kon maken. Van bloemen tot zwaarden. Verder konden er cakejes worden versierd, 
nagels worden gelakt, haren worden gewafeld en nog veel meer. Rond 16.30 uur konden de kinderen 
hun kaartjes inleveren voor een welverdiend bakje friet.  
We willen alle vrijwilligers en sponsoren nogmaals bedanken voor hun inzet en we hopen volgend 
jaar weer op ze te mogen rekenen. Alle kinderen en ouders, bedankt voor de gezelligheid. Hopelijk 
hebben jullie genoten!  



WIE ZIJN DE TROTSE EIGENAREN VAN HET 

MONUMENTALE PAND AAN DE OIJENSEWEG NR. 10? 
 

Dit prachtige huis gelegen tussen het Vulpunt en kleine 

arbeiderswoningen kunt u niet missen en sinds één jaar zijn DENISE 

ROZESTRATEN en DIRK VAN DIJK samen met hun zoontje 

TIJS hiervan de trotse eigenaren. Ze hebben altijd al een opknappertje 

willen hebben maar voordat ze aan dit grote project zijn begonnen 

kozen ze eerst voor een kant en klare woning, want ja, zo’n grote 

verbouwing brengt natuurlijk veel met zich mee en daar moet een 

relatie wel tegen bestand zijn. Na 13 jaar samen te hebben gewoond 

aan de Hofvijver te Oss viel hun oog op dit prachtige pand en durfden 

zij maar al te graag dit grote avontuur aan te gaan.  

En een groot avontuur is het zeker! In de avonduren en in de 

weekenden wordt er al een jaar lang ontzettend hard geklust. Het huis 

wordt totaal gestript en opnieuw opgebouwd. “Gelukkig is de 

buitenkant van het pand alleen maar monumentaal en kunnen we dus 

binnen geheel ons eigen gang gaan” roept Dirk. Beiden hadden ze 

destijds niet heel veel kluservaring, dus ze wisten dat het een lang 

project zou gaan worden, maar dat weerhield hen er niet van. Doen en 

hiervan leren is hun drijfveer! Dirk is naast zijn fulltime baan als 

specialist civiele techniek veel in het huis te vinden waar momenteel 

druk aan de bovenverdieping wordt gewerkt. Tegen de zomer van 2016 hopen ze over te kunnen maar 

dan zal er zeker nog veel aan de benedenverdieping moeten gebeuren. Omdat ze zoveel mogelijk zelf 

uitvoeren zal de bouw nog wel eventjes gaan duren. Denise staat haar mannetje wel en laat zich ook 

zeker niet afschrikken door het vele werk dat er nog moet gebeuren. De keuzes die we in het begin 

voor de verbouw moesten maken, vond ik het lastigst. Het uitvoerende werk gaat ondanks weinig 

kluservaring prima en Dirk en ik vormen een sterk team samen!  

 

Ondanks dat er veel tijd gaat zitten in het huis wordt er zeker nog voldoende tijd vrijgemaakt voor hun 

zoontje Tijs die eind oktober twee jaar wordt. Denise brengt overdag veel tijd met haar zoontje door, 

maar binnenkort mag Tijs enkele dagen in de week vriendjes maken bij de opvang, want Denise gaat 

per 01 oktober parttime aan de slag bij de Subway te Bruchem. In haar studierichting, als 

administratief financieel medeweker, kon ze geen baan vinden, maar ze is reuze blij dat ze weer lekker 

aan de slag kan en ze heeft er dan ook erg veel zin in! 

 

De eerste indrukken van de buurt zijn positief. Ten eerste de ligging 

van het huis…het centrum is om de hoek en tot hun verbazing 

hebben ze weinig geluidshinder van het verkeer wat toch wel dicht 

langs hun huis raast. Daarnaast organiseert de buurt regelmatig 

activiteiten waar ze al een paar keer aan deelgenomen hebben. De 

kerstborrel en de buitenspeeldag, waar vooral hun zoontje Tijs 

ontzettend van heeft genoten. Hij was in tranen toen hij naar huis 

moest, dat zegt genoeg! 

Kortom….onze toekomst op de Oijenseweg ziet er rooskleurig uit. 

Nu al genieten wij ontzettend van ons nieuwe huis terwijl deze nog 

lang niet af is. En niet te vergeten de fijne buurt met leuke mensen en 

activiteiten. 

Denise en Dirk, veel succes met de verdere verbouwing van jullie 

huis en bedankt voor het interview! 

 

Door: Doutzen Kleefstra, Oijenseweg 47 

  



Puzzelen 

Plaatsnamen: 

Aan het einde van de regel kun je een Nederlandse 

plaatsnaam invullen. Vul deze daarna in op de lijst 

hiernaast. Als alle namen goed zijn ingevuld, lees je 

van boven naar beneden een spreekwoord tussen 

de dubbele lijnen. 

 

1. Toen de klei op was kon men gelukkig met 
…………… 

2. Vrouwtjes-eenden gedragen zich rustiger dan 
…………… 

3. De jonge man had een onderhoud met zijn 
werkgever. Het gesprek ging …………… 

4. Dit is puur suiker,het kan niet …………… 
5. Al heb ik dan weleens gelogen, nu meen ik het 

…………… 
6. De burgemeester wilde een boomplanten, 

maar het gat liet hij door zijn …………… 
7. Het is gezellig met nonnen te schaken, maar 

spannender is het als ik met …………… 
8. De meeste herten liggen in het gras. Ik zag 

maar één …………… 
9. Het oude vervoermiddel zakte helaas door zijn 

…………… 
10. De boer gaat vandaag een perceel 

grondkopen, hij wil …………… 
11. Het nakomertje moest over de grond kruipen, 

er was geen …………… 
12. Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog 

…………… 
13. Monniken bidden en ridders vechten. Ik zit dan 

ook rustiger in een monnikenkapel dan in een 
…………… 

14. Ik spring nooit in de buurt van tuinen, zei de 
parachutist, want ik ben bang dat ik in de 
…………… 

15. Ik vind de sluis van Antwerpen mooier dan de 
…………… 

16. Er zijn vele wegen die naar Rome …………… 
17. Ze hoeft maar even in de zon te liggen en 

…………… 
18. Er is een varken te water geraakt. Ik denk dat 

de boer nu naar zijn ……………  
19. Anna trouwde met een kasteelheer, die Hugo 

heette. Het hof was het er mee eens, want 
Anna was …………… 

20. Ik houd slechts van zomers, vandaar dat ik 
voor de …………… 

21. Toen in de herberg zwaar gevochten was, 
vond de waardin bij thuiskomst een 
…………… 

22. Een koekoek vroeg zich af: waar kan ik mijn 
…………… 

23. In Artis zie je veel …………… 
24. Zo weinig hout voor zoveel geld! Ik wed dat ik 

daarvoor een heel …………… 

 

Antwoorden invullen: plaatsnamen: 
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Oplossing uit nr. 47:  

Oplossingen cryptische aardrijkskunde Ommenswaardigheden 47.  
Vind de naam van de Brabantse dorpen en steden. 

 
1 Hier is het duidelijk niet in orde.                ( 6 )     Hapert                             
2 Beter kan het eigenlijk niet.                         ( 4 )     Best            
3 Is het hier gedaan met de tuinen.               ( 9 )     Eindhoven             
4 Geen echte vrouw van lichte zeden .         ( 8 )      Schijndel            
5  Die zit verdraaid in bader .                          ( 5 )      Breda         
6  Ingang van de verdoemenis.                       ( 7 )      Helmond        
7  Gemene vogeltjes .                                      ( 11 )     Lage zwaluwen           
8  Heus weer een naaldboom.                       ( 7 )       Heusden     
9  Nederlandse rivier voor stadsgedeelte.   ( 7 )       Waalwijk        
10 Zo tussen zeven en negen .                       ( 4 )       Acht      
11 Thans rijk.                                                     ( 6 )       Nuland      
12 Hier staan essen in het veem.                   ( 6 )       Vessem     
13 Wordt daar linnengoed gestolen.            ( 6 )        Waspik 
14 Meisjesnaam voor turfland.                     ( 10 )       Helenaveen  
15 De v. Lijmen.                                               ( 6 )          Vlijmen 
16 Een ogenblik achter de garage.              ( 6 )           Boxtel 
17 Gaat daar een hijswerktuig naar boven  ( 6  )        Lierop 
18 De o voor essen.                                        ( 3 )           Oss 
19 Vogels en een es voor de kastelein        ( 12)          Valkenswaard 
20 Balspel op een terp.                                  ( 11 )          Kaatsheuvel 



Buurtontbijt 

Na enthousiast geflyer en mondelinge reclame was de opkomst boven verwachting. Op 27 juni om 
9.00 uur stonden er al een aantal buurtbewoners met schalen vol heerlijkheden om samen te 
genieten van het eerste ‘Ons Ommetje Buurt Ontbijt’. 
Het zonnetje scheen, de stoeltjes en kleedjes lagen klaar en jong en oud was vertegenwoordigd. 
Buurtgenoten gaven elkaar een hand en deelden hun ontbijtjes. De eigen boterhammen gingen al 
snel weer terug in de tas. Ook het weer kon de pret niet drukken, want bij de plaatselijke regenbui 
kropen buren gemoedelijk onder de paraplu en werd er gebuurt, gespeeld en gegeten. 

Een greep uit de lekkernijen: poffertjes, zelfgebakken brood, eieren van 
eigen ‘Ons Ommetje’ kippen, aardbeien uit eigen tuin, Spaanse 
vleeswaren, tortilla, tomaatjes, mini cakejes, kruidkoek, soepstengels met 
dip, croissantjes, krentenbollen, beleg, kaas, noten van de eigen 
notenboom. Kortom, iedereen had zijn of haar best gedaan. 
Ook het idee van de buurttuin werd gepromoot en enthousiast ontvangen 
door de aanwezigen. Er waren zelfs een aantal aanmeldingen voor 

mensen die hierin iets meer wilden betekenen. Ook tijdens de rommelmarkt op 5 juli zal hier meer 
aandacht voor komen. Mocht u interesse hebben om te 
ondersteunen bij het meedenken, opzetten en/of 
onderhouden van de bakken, dan kunt u zich nog steeds 
aanmelden bij w.mutsaers@gmail.com. 
Al met al was het eerste ontbijt dus een succes en zeker voor 
herhaling vatbaar. Het idee van een bierproeverij is ook 
geopperd, dus wie weet wat dat nog brengt. Bedankt 
iedereen voor het enthousiasme en de gezelligheid. Vertel het 
tegen je buren en neem ze de volgende keer maar gezellig 
mee. 
 

Hoe is het met Ons Ommetje Buurttuin? 
 

Het bord staat er al een tijdje, maar op het veld op de hoek van de 

Oijenseweg is er weinig veranderd.  

Hoe staat het nu met de plannen van een buurttuin? 

Vol enthousiasme werd het bord geplaatst met als doel mensen nieuwsgierig 
en enthousiast te maken. Helaas zorgde het bord ook voor misverstanden.  
Voor een aantal buurtbewoners leek het alsof er sprake was van het opzetten 
van een grote volkstuin  met de bijbehorende zorgen en onderhoud. Hier 
werden terecht opmerkingen over gemaakt. 
Gelukkig hebben we elkaar gevonden en heeft er een prettig overleg 
plaatsgevonden met een aantal buurtbewoners. We hebben nieuwe plannen en afspraken gemaakt. 
Het plan wordt om komend voorjaar te starten met 8 bakken waarin zowel seizoensbeplanting als 
groenblijvende beplanting komt, zodat het er het hele jaar mooi uit ziet. Na een jaar evalueren we 
hoe het bevalt en of we hiermee verder willen gaan en op welke manier. 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, mail dan naar aajmtheunisse@gmail.com.  
Heeft u interesse om als vrijwilliger mee te helpen bij het realiseren en onderhouden van de 
buurttuin, mail dan naar w.mutsaers@gmail.com.  
  

mailto:aajmtheunisse@gmail.com
mailto:w.mutsaers@gmail.com


Mutaties bestuur en feestcommissie 

Rob van Beek stopt als bestuurslid. 

Dorien van Pinxteren stopt als lid van de feestcommissie. 

Heeft u interesse in een van de functies? Laat het ons weten!  

Mail naar mhammutsaers@ziggo.nl  of  vanpinxteren@versatel.nl   

 
Rommelmarkt 

Voor het eerst rommelmarkt aan 
de Foulkesstraat op 5 juli jl. Met 
het hete weer van deze zomer was 
het heerlijk om schaduw van de 
bomen te hebben. De verkoop 
verliep voorspoedig. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde 
activiteit. 
 

 
Op 20 september is er ook door de wijkraad  en wijkstichting een  rommelmarkt  georganiseerd en 
wel op het grasveld tussen  Kasteel en Bourgondië straat. In eerste instantie was de hoop gevestigd 
op 50 kramen. Uiteindelijk waren het er 63. Een goede opkomst. Verder was er voor de kinderen een 
luchtkussen stormbaan en voor iedereen gratis koffie/thee en limonade. Het was een geweldig 
succes en zeker voor herhaling vatbaar. 
 

 
Zondagochtendwandeling 

Op 8 November 2015 organiseert wijkstichting De Stolp een 
zondagochtendwandeling.  
Zoals de vorige wandeling zal deze weer gaan door de wijk 
Schadewijk. Nu zal onze gids Jan Ulijn ons veel laten zien en 
vertellen over de Elzenburg en omgeving.  
Wanneer u mee wilt lopen, wordt u verwacht om 10.30 uur in  
wijkcentrum Schadewijk aan de Leeuwerikstraat 2 te Oss.  
Hier wordt u verwelkomd met een kopje koffie/thee. Om 
11.00 uur begint de wandeling en we verwachten  tegen 
12.30 uur weer terug te zijn.  

Iedereen ( jong en oud ) kan deelnemen aan deze tocht.  Deelname is gratis.  
Het belooft weer een mooie tocht te worden. 

mailto:mhammutsaers@ziggo.nl
mailto:vanpinxteren@versatel.nl


 

Buurtnieuwtjes 

08-03-15 Chrissy Wolf   geboren  Habsburgstraat 5 

01-05-15 Stephan van Osch  
en Mayke van Vlijmen  getrouwd  Foukesstraat 9 

03-05-15 Mevr. Ruijs   overleden  Oijenseweg 40 

10-06-15 Chris en Henriëtte 
  Van Lieverloo   40 jaar getrouwd Wijkerstein 6 

29-06-15 Jeanne de Bekker  75 jaar   Foulkesstraat 30 

19-07-15 Dhr. Franken   overleden  Oijenseweg 57 

06-08-15 Marcel Janssen   50 jaar   Orseleindstraat 60 

20-08-15 Steve van Buul   geboren  Oijenseweg 50 

25-09-15 Miranda Bogaerts  50 jaar   Marshallstraat 8 

En…. 27-10-15   Oijenseweg 2 

 

Veranderingen in de Orseleindstraat 

Kunsthandel d’Overvloed is verhuisd. 
Maar… 
Verkoop lijstwerk is voorlopig nog gebonden 
aan de Orseleindstraat 25. Dit omdat de ruimte in de 
Brabantstraat 12 niet volledig voldoet aan alle gestelde 
eisen. De Lijstenmakerij zelf is verhuisd naar de   
Brabantstraat 12, 5341 NZ te Oss. Alle lijstwerk wordt daar 
gedaan.  

Inmiddels hebben er al heel wat 
veranderingen plaats gevonden tussen 
1 mei en 1 september. 
 
En nu verkoopt Just Me Design mooie 
dameskleding in de maten 42 t/m 60 
aan de Orseleindstraat 25.  
Sandra van Hinthum hoopt jullie allemaal 
een keer te mogen begroeten in de 
nieuwe winkel. 



 

 

Buurtfeest 2015 naar 2016 

Het lukt niet meer om dit jaar het buurtfeest te houden. Daarom wijken we uit naar begin volgend 

jaar. Heeft u goede ideeën hiervoor? Dan zoeken wij u voor onze feestcommissie, laat het ons weten. 

Wilhelmien w.mutsaers@gmail.com.  

   Jeroen devlietjes@live.nl  

      Anneloes aajmtheunisse@gmail.com.  

 

 Kerstfestijn zondag 13 december 2015 

 

Over 2 maanden is het alweer bijna 

Kerstmis. Dus tijd voor ons jaarlijks 

Kerstfestijn. 

Op zondag 13 december van 12.00 – 

14.00 uur zal dit gehouden worden 

aan de Habsburgstraat 35. 

Onze gastheer en gastvrouw zijn: 

Hetty van de Koolwijk en Bas 

Damen. 

U komt toch ook? 

 

 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 

mailto:w.mutsaers@gmail.com
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