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Deze keer in ons buurtblad: 

Terugblik :          Vooruitblik : 

-  buurtfeest    -   bloemschikken voor kerst 

-  bezoek pluktuin Op Het Erf  -   kerstfestijn 

-  website     -   vuurwerkschoonmaakactie 

 

De website van onze buurtvereniging www.onsommetje.nl   zal in 2013 weer online zijn!! 

  

Ommenswaardigheden 

 

CONTACTPERSONEN 

voor opgave van nieuwe leden, zieken, jubilea: 

 

Oijenseweg  Kim van Niftrik  Oij 43 

Vlietstr. + Oijenseweg Willie Pansier  Oij 20 

Orseleindstraat vacant   Oij 20 

Habsburgstraat  Natalie van Orsouw Ha 7 

Bourgondiëstraat Wilhelmien Mutsaers Bo 14 

Pattonstraat  Hanja van den Hurk Pa 20 

Marshallstraat  Joke van Heeswijk Oij 35 

Foulkesstraat  Ria van den Hurk Fo 24 

BESTUURSLEDEN 

Mart Mutsaers Voorzitter 623646 

Dorien van Pinxteren Secretaris 648212 

Joke van Heeswijk Penningmeester 637701 

Willie Pansier Bestuurslid 648840 

 



Bewoners  Beheren  Buurt 
 

 Werk mee aan de openbare ruimte in uw wijk. Wat is uw initiatief? 
Wilt u geveltuintjes aanleggen? Schoonmaakacties houden? Of wilt u een speeltuin 
onderhouden?  
Het project Bewoners Beheren Buurt geeft u de mogelijkheid om samen met buurtgenoten 
te werken aan de openbare ruimte in uw wijk.  
Alle initiatieven zijn van harte welkom. U voert zelf uw ideeën uit. De gemeente Oss 
ondersteunt en faciliteert daarbij. 
 
Waarom Bewoners Beheren Buurt? 
U weet zelf het beste wat nodig is in uw wijk en wat er beter of mooier kan. Daarom geeft de 
gemeente u graag de ruimte en mogelijkheid om de openbare ruimte te beheren en 
onderhouden.  
Hiermee kunnen we de kwaliteit van de openbare ruimte behouden en zelfs verbeteren in de 
buurten en wijken waar dat nodig is. 
 
Meer informatie 
Alle informatie over Bewoners Beheren Buurt staat op www.oss.nl bewonersbeherenbuurt. 
Daar vindt u ook de spelregels en alle informatie om een initiatief op te geven. 
U kunt bellen naar gemeente Oss, telefoon [0412] 629 911. Bereikbaar op maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
 
Hoe geeft u een idee op? 
Alle ideeën zijn welkom, groot en klein. Als het maar om beheer van openbaar terrein gaat. 
Bijvoorbeeld speelveldjes, geveltuintjes, groenstroken, straten, 
pleintjes en boomspiegels. Het kan zijn dat u alles zelf mag doen of dat de gemeente toch 
een deel van de taken blijft uitvoeren. Dat ligt aan de omvang van 
de werkzaamheden.  
 
Meer informatie en hoe u een initiatief op kunt geven, staat op bovengenoemde website van 
de gemeente, maar kunt u natuurlijk ook aan ons doorgeven. 

 
Sint Nicolaasfeest 

 

Op zaterdag 1 december heeft de Wijkstichting geregeld dat de Sint met 
zijn Pieten, van 14.30 uur tot 17.00 uur, naar de “Binnenstad” aan het 
St. Barbaraplein komt. 
Kinderen uit onze wijk tot en met 7 jaar zijn, samen met hun ouders, van 
harte welkom. Wil je ook komen? 
Vraag dan aan je ouders of ze je naam, adres, of je een  jongen of meisje 
bent en leeftijd (vóór 23 november) willen doorgeven aan; 
infodestolp@ckm-oss.nl , vanpinxteren@versatel.nl of 
mhammutsaers@ziggo.nl 

  

http://www.oss.nl/
mailto:infodestolp@ckm-oss.nl
mailto:vanpinxteren@versatel.nl
mailto:mhammutsaers@ziggo.nl


 

Bezoek aan pluktuin Op 't Erf   9 sept. 2012 jl. 

Het was prachtig weer deze zondag. Twee dames 
waren zo sportief om een 5 kwartier durende 
fietstocht te maken naar de pluktuin. De twee 
gezinnen kwamen met de auto naar Heeswijk-Dinther. 
We werden vriendelijk ontvangen door Rob en Nanda. 
Met een goed gevulde picknickmand trokken we naar 
de pluktuin. Na een gezellige lunch wandelden we nog 
wat rond, keken naar de koeien, ezels, ganzen, kippen 
en varkens. Toen aten we nog een boerderij-ijsje en 
genoten van het mooie weer en de gastvrijheid. 
Samen met Wilhelmien ging ik nog even terug om een 

emmer vol bloemen te plukken. 
Nu hebben we thuis ieder een schitterend boeket als aandenken aan deze 
mooie dag Op het Erf. 
Ik heb heel veel zin gekregen om volgend jaar een pluktuin op mijn eigen erf te 
maken. Komt u dan bij mij kijken en plukken? 
Groeten, Dorien. 

 

 
Buurtmiddag voor de kinderen 22-9-2012 jl. 

Wij zijn Sophie en Julian van Orsouw, 10 en 6 jaar oud. Wij zijn naar 
de kindermiddag van de buurtvereniging geweest en het was erg 
leuk. We deden eerst een spelletje verstoppertje, toen gingen we 
de film van Kong Fu Panda kijken. Wij hadden deze nog niet eerder 
gezien.  Ook  moesten we blind tekenen, dat was wel raar. Toen 

hebben we lekkere frietjes 
gekregen van Peter Loeffen. Met 
een verrassing erbij voor iedereen. 
Wij hadden een bal en een 
waterpistool. Er waren ong. 10 kinderen, niet erg druk maar wel 
gezellig want we kenden iedereen. 
 
Groetjes van Sophie en Julian. 

 
P.s. Namens alle kinderen en papa's en 
mama's willen we de organisatie bedanken 
voor deze leuke middag. 
Natalie van Orsouw 
 
    
 
 
 
 



Impressie  Buurtfeest/burendag  2012 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22-9-2012 Minder druk dit jaar, maar zeker niet minder gezellig zoals u ziet!  



Woordzoeker  Kerst 
Alle onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal of diagonaal verstopt in de puzzel. 
Streep ze door en maak van de overgebleven letters het puzzelwoord. 

 
 

advent    ezel    kerstboom   
licht   rendier 
arreslee  jezus   kerstman    
maria   stal 
bal       kaars   krans       
pakje   ster 
diner     kaart   kribbe      
piek    vrede  
 

  

    Oplossing   

 

Nieuwe website kan bijna online 
De laatste maanden is er hard gewerkt aan onze nieuwe website. Rond de jaarwisseling zal deze 
online kunnen. Wat kunt u verwachten?..... In ieder geval, up to date gehouden informatie en nieuws 
uit onze buurt. En nieuw is….. Ieder lid dat ingelogd is, kan zelf een stukje schrijven, foto's plaatsen, 
of zelfs online inschrijven voor een activiteit. 
Nieuwsgierig geworden?  We zullen vast een tip van de sluier oplichten. 
 

  



Buurtnieuwtjes 
Overleden  Mevr. van Baggem - van de Burgt Habsburgstraat 15 24-08-2012 

50 jaar getrouwd Hr. en Mevr. Nederkoorn  Oijenseweg 7  20-09-2012 

50 jaar   Brigit Klösters    Pattonstraat 14  29-09-2012 

Overleden  Adriaan van de Ven   Habsburgstraat 39 01-10-2012 

Overleden  Theo van Niftrik   Oijenseweg 43  13-10-2012 

60 jaar getrouwd Hr. en Mevr. Klösters - Bloemers Foulkesstraat 8  25-10-2012 

Zoon geboren  Tim Damen    Habsburgstraat 35 03-11-2012 

Dochter geboren Iris van Roessel    Orseleindstraat 19 12-11-2012 

Rectificatie 
Dochter geboren Lou van de Pijl    Vlietstraat 9  02-08-2012 
 
Vacature 

We zoeken een nieuwe contactpersoon voor de Orseleindstraat. Het houdt in dat u 4 x per jaar bij 
uw straatleden het buurtblad Ommenswaardigheden bezorgt, een bloemetje brengt als er een 
jubileum, ziekte, overlijden of geboorte is en 1x per jaar contributie ophaalt.  
Bent u bereid om dit te doen? Laat het dan weten aan Willie Pansier (648840) of Dorien van 
Pinxteren (648212). Wij horen het graag! 

 
 

    Kerstspulletjes uitzoeken          
In vele winkels zijn alweer kerstartikelen te koop. Heeft u op zolder ook een soort winkeltje met 
overtollig kerstgoed? En wilt u wat kwijt? Dan kunt u deze spullen doneren aan de buurtvereniging. 
Tijdens het kerstfestijn zal hiermee een hoek ingericht worden, waar alle buurtleden kunnen 
snuffelen en artikelen kunnen uitzoeken en meenemen. (Na het kerstfestijn wordt het restant naar 

de kringloop gebracht.) Alle kerstspullen kunnen voor 15 december afgegeven worden bij: 
Dorien van Pinxteren, Bourgondiëstraat 12. 
 

       
 



 

Bloemschikken voor kerst 2012 
Maandagavond 10 december 20.00 uur.  

Voor iedereen die het bloemschikken wel of niet onder de knie 

heeft, organiseren we die avond ons favoriete Bloemschik-Event 

voor Kerstmis 2012. 

Dit jaar wordt het gehouden in de huiskamer van Dorien van 

Pinxteren, Bourgondiëstraat 12. 

Voor de aankleding van het stuk kan je groen meenemen, zoals; conifeer, hulst, mos en eventueel 
bloemen. Ook de overige materialen (vaas/tak, ballen e.d.) dienen jullie zelf mee te brengen incl. 
gereedschap, zoals tang/mesje/draad etc. 
Een klein team van begeleiders kan eenieder die hulp wenst bij het samenstellen van het werkstuk, 
begeleiden, maar uiteindelijk kun je naar eigen inzicht een Kerststuk creëren. Degene die hier aan wil 
meedoen, maar helemaal geen inspiratie heeft, kan altijd vooraf telefonisch contact opnemen met 
Wilhelmien/Sacha (Tel.nr. 623646/637701) om samen een idee uit te zoeken en dit op de bewuste 
avond uit te werken. 
Om Dorien alvast een indruk te geven hoeveel personen hieraan willen deelnemen, gelieve haar te 
bellen op tel. nr. 648212 en wel uiterlijk vrijdag 7/12. Voor koffie/thee e.d. wordt gezorgd. Neem wel 
een goed humeur mee en wij stellen het op prijs dat de werkplek na afloop netjes wordt 
achtergelaten, dus wellicht handig om een vuilniszak mee te nemen voor afval. 
En dan laat de Kerst maar komen met je eigen creatie. 
  

 
Vuurwerkschoonmaakactie 2013 

Woensdagochtend 2 januari 12.00 uur. 
 
Traditiegetrouw ook in 2013 onze vermaarde 
Schoonmaakactie in onze Buurt. 
Wie uitgekeken is op al het uitgebluste vuurwerk en/of afval 
van de jaarwisseling, kan z’n handjes weer uit z’n mouwen 
steken. 
Gewapend met kruiwagen/bezem en handveger/blik of hark 
gaan we de stoepen, bermen en straten weer te lijf. Voor 
vuilniszakken wordt gezorgd. 

Moe maar voldaan kunnen we na afloop weer terecht bij Snackbar Peter Loeffen in de 
Orseleindstraat voor een frietje en/of snack. 
Dus buurtleden, kom uit je luie stoel en zorg dat onze buurt er pico bello opstaat om 2013 weer fris 
er tegen aan te gaan. 
Het vertrekpunt is weer op de hoek Oijenseweg/Marshallstraat vanaf het pleintje voor de Boka en 
we starten om 12:00 uur. Genoeg tijd dus om je roes uit te slapen en toch iets zinnigs te doen die 
dag.  Voor alle vrijwilligers is er na afloop nog een verrassing. 
  



 
 
Kerstfestijn    zondag 16 december 2012 

Van 12.00 tot 14.00 uur hoek Oijenseweg/ Bourgondiëstraat 
 
 

Wat was het gezellig vorig jaar tijdens het kerstfestijn! 
Ook dit jaar zal op dezelfde plek onze tent weer staan, waar iedereen welkom is om: 

 
een verwarmend drankje te nemen, 

op de foto te gaan met familie, 
een kijkje te nemen in onze kerstsnuffelhoek, 

een gezellig praatje te maken, 
EN 

een prachtige kerstattentie op te halen. 
 

Het bestuur van Ons Ommetje verwacht u allen deze zondag. 
 
 
 

 
 
 


