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Deze keer in ons buurtblad 

• impressie buurtfeest  • bericht Pasen  • buurtnieuwtjes • Cresendo 

• verslag buitenspeeldag • rommelmarkt  • activiteiten  • Kerstfestijn 

 
Beste Buurtbewoners,  

 
Terugblikkend op 2019 kunnen we als Buurtvereniging “Ons Ommetje” weer trots zijn dat wij met z’n 
allen weer een bijdrage hebben geleverd aan een buurt waar het plezierig is om te wonen. We 
hebben het afgelopen jaar weer heel wat mogen organiseren, denk aan; de buitenspeeldag, 
paaseieren zoeken, buurtfeest in Boules de Boeuf, een rommelmarkt tezamen met de Wijkstichting 
en binnenkort ons jaarlijkse Kerstfestijn. Bij deze willen wij alle contactpersonen, leden van de 
feestcommissie, al diegenen die ons tijdens deze activiteiten hebben geholpen en de bestuursleden 
bedanken voor hun inzet en bijdrage. Ook de Wijkraad CKM (Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel), 
Wijkstichting “de Stolp” en onze sponsoren die het ons financieel mogelijk hebben gemaakt om dit 
alles te organiseren.  
Namens het bestuur wens ik iedereen hele fijne feestdagen en hoop u allen te ontmoeten tijdens 
ons Kerstfestijn op 15 december. 
 
Buurtvereniging “Ons Ommetje”  
Mart Mutsaers  
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Bericht over Paascommissie 

 

    

 

 

  

Het was erg mooi weer deze Paaszaterdag.  

Onze nieuwe vrolijke Paashaas zorgde goed 

voor onze buurtkinderen. 

Erna van Bergen en Kim van Niftrik verlaten 

dit jaar de Paascommissie.. Wij danken hen 

voor jarenlang eierzoek plezier in de buurt. 

Volgend jaar zullen Lobke Boeijen en Evelien 

van Roessel deze activiteit gaan organiseren. 
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Verslag buitenspeeldag 2019 

Woensdag 12  juni 2019 was het weer zover. De buitenspeeldag van onze buurt ging weer van start. 

Een dag waar heel veel kinderen weer naar uitgekeken hadden. Met veel regen zaten we om 13.00 

uur te wachten totdat het weer droog zou worden. We hadden weer veel leuke activiteiten en na 

14.45 uur kwamen er gelukkig toch nog veel kinderen naar buiten om lekker te spelen.  

De voorbereidingen waren al vroeg in volle gang. Een grote stormbaan 

moest worden opgeblazen, de sumoworstel pakken lagen klaar, 

voetbalgoaltjes werden klaar gezet, slingers gehangen, hekwerken 

geplaatst, de spellen moesten op de juiste plek gezet worden en de 

zandbak moest worden geplaatst. 

Rond 14.30/45 uur kwamen de eerste kinderen. Bij de snoeppot 

moesten de kinderen een polsbandje halen en meteen een gok doen naar het juiste aantal. Ook dit 

jaar is de snoeppot er weer uit gegaan. Daniel wonend in de Philips 2 straat zat met 145 snoepjes dit 

jaar het dichtst bij de 135 in de buurt.  

Voor jong en oud was er een stormbaan. Hier werd flink geklommen en geklauterd. Veel kinderen 

liepen met rode koontjes rond van het rennen. Zij konden hun energie goed kwijt.  

Gelukkig kwam er regelmatig iemand met de snoeptrommel langs met lekker gesponsorde snickers 

vanuit Lars en Jessie uit de Pattonstraat.   

Ook was er een zandbak, een groot racecircuit, een tekentafel, blikgooien, 

stoepkrijten, doelschieten, de haar- en tattoo- studio, skippyen, lopen op 

lange latten, grote bellen maken, voetballen, touwtjes springen, hockey en 

het sumo-worstelen. Jong en oud was lekker aan het worstelen.  

Verder konden er cakejes worden versierd, was er een schminkster die 

iedereen heel mooi kon transformeren en konden de nagels worden gelakt en tattoos worden 

geplaats. Rond 16.45 uur konden de kinderen hun polsbandje inleveren voor een welverdiend bakje 

friet van Peter Loeffen.   

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 10 juni 2020 van 13.00 uur tot 

17 uur nu alvast in je agenda! Dan zal de 

buitenspeeldag 2020 weer zijn. Het is altijd de 

tweede woensdag van juni. Mochten er nu al 

vrijwilligers uit onze buurt enthousiast raken en 

graag mee willen organiseren dan kun je je 

opgeven via 

straatspeeldagonsommetje@outlook.com of via 

0610016762 (Hettie). We gaan rond 

februari/maart 2020 beginnen met de 

voorbereidingen. Mochten er mensen zijn in de buurt die origineel buitenspeel-materiaal voor kinderen willen uitlenen aan de 

buitenspeeldag. Misschien kun je heel goed schminken. Laat het ons weten!  

Evelyn, Patricia, Reena, en Hettie. 

mailto:straatspeeldagonsommetje@outlook.com
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Impressie buurtfeest Boules de Boeuf  

Dit jaar opnieuw een gezellige avond jeu de boules gehad. 
Zo leren we elkaar op een sportieve manier kennen.  
 

 
De winnaar was Henriëtte V. 
 
 
 

 
 
 
 
En de aanmoedigingsprijs ging naar Sylvia. 

 
 
 
 
 

 
 
     Meer foto’s zijn te zien op onze website. 

 
 
 

Rommelmarkt in de wijk          afgelopen 8-9-2019 
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Buurtnieuwtjes 

08-04-2019 Juliëtte van Vliet  50 jaar   Oijenseweg 14 

10-04-2019 Bonnie en Petra van Amstel 40 jaar getrouwd Oijenseweg 10a 

11-04-2019 Theo en Ineke de Veer  50 jaar getrouwd Vlietstraat 12 

12-06-2019 John en Gerda Hermes  50 jaar getrouwd Oijenseweg 44 

23-06-2019 Harold en Antoinette Jansen 12,5 jaar getrouwd Orseleindstraat 1 

01-08-2019 Peter en Nannie  

  Van Maarschalkerweerd 25 jaar getrouwd Habsburgstraat 47 

06-08-2019 Arnold van Druten  75 jaar   Oijenseweg 38 

10-08-2019 Mart en Wilhelmien Mutsaers 40 jaar getrouwd Bourgondiëstraat 14 

10-08-2018 Ben en Hetty Heesakkers 40 jaar getrouwd Oijenseweg 98 

13-08-2019 René van Bakel   50 jaar   Habsburgstraat 41 

28-08-2019 Edward van Druten  50 jaar   Oijenseweg 54 

28-08-2019 mevr. Moerkerken - ten Hove 85 jaar   Foulkesstraat 14 

09-09-2019 Christa van Bakel  50 jaar   Habsburgstraat 41 

11-10-2019 Wim van Uden   70 jaar   Foulkesstraat 19 

09-11-2019 Elke Proot   geboren  Oijenseweg 47 

13-11-2019 Wim Arts   80 jaar   Oijenseweg 42 

 

Ingekomen bericht: 
Beste bestuursleden van ons Ommetje, 
Hartelijk dank voor de mooie kaart én de bloemen ter ere van ons 40-jarig huwelijk. 
Hetty en Ben Heesakkers 
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NIEUWBOUWPROJECT CRESCENDO PARK – OSS 

Crescendo Park is een herontwikkelingsplan voor het voormalige  

terrein van Govers Bouwmaterialen. Gelegen tussen de Oijenseweg, Foulkesstraat en de 

Hertogensingel te Oss. 

De opzet van het plan is een plein waaraan 14 appartementen en 20 patiobungalows zijn 

gelegen. Alle woningen zijn met de voorzijde aan het plein gesitueerd, waar het in een 

geborgen sfeer fijn wonen is. Het plein is toegankelijk door meerdere toegangswegen vanaf 

de Oijenseweg en de Foulkesstraat. 

Dit alles bij elkaar zal bij het Crescendo Park een gezellige en levendige atmosfeer opleveren. 

Waar mensen elkaar nog kennen, begroeten, waar kinderen rustig, in een veilige en beschutte 

omgeving, kunnen spelen. En waar tegelijk voldoende privacy is. Ruimte voor elkaar en 

jezelf. 

PATIOWONINGEN 

Crescendo Park bestaat uit 20 patiowoningen. Allen kenmerkend door een frisse en moderne 

uitstraling. De gemêleerde bakstenen en strakke bouwvormen samen met een in geveldelen 

uitgevoerde entree/ parking geeft een eigentijds straatbeeld. 

APPARTEMENTEN 

Het project wordt voorzien van 1 appartementencomplex met in 

totaal 14 appartementen. Deze appartementen zijn ruim van opzet en hebben een mooi 

uitzicht op het plein. Het appartementencomplex past qua maat en schaal, net als qua 

uitstraling perfect in het totale park. 

Bron: https://www.crescendopark.nl/ 
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Kerstbingo in de Meteoor  zaterdag 14 dec 20.00u  

Kom gezellig meedoen met de 

Kerstbingo van wijkstichting de Stolp. 

Kaarten kosten 10 euro per setje voor 6 

ronden. 

En iedereen die meedoet, krijgt 2 

consumpties. 

Op zaterdag 14 december 2019 is de 

zaal in de Meteoor is open vanaf 19.30u. 

 

Ontmoetingscentrum Meteoor Oude Litherweg 20. 

 

 
Oudejaarswandeling      zondag 29 dec 10.00u 

Met IVN Oss kan men op zondag 29 december 2019 een natuurwandeling 

maken o.l.v een gids.  

Tijd: 10.00 – 12.00u. Afstand: 5 km.  

Vertrekpunt is de parkeerplaats bij openluchttheater 

Hoessenbosch, Berghem. 

Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage aan het eind 

van de wandeling wordt op prijs gesteld. 

 

Aankondiging activiteit voor de 
Vrijwilligers van Ons Ommetje    voorjaar 2020 

Het is alweer enige tijd geleden dat we voor onze vrijwilligers iets 

georganiseerd hebben als dank voor hun inzet de afgelopen periode. 

Zonder deze vrijwilligers zou het onmogelijk zijn om alle activiteiten 

jaarlijks te organiseren. Wij, het bestuur, gaan de komende periode 

bekijken hoe we onze vrijwillig(st)ers het komend voorjaar op een gepaste 

wijze in het zonnetje kunnen zetten. 
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Bestuursleden     Contactpersonen (opgave leden, zieken, jubilea) 

 
Voorzitter Mart Mutsaers   623646  Oijenseweg 1e deel Erna van Bergen  643191 
Secretaris Dorien van Pinxteren  648212  Oijenseweg 2e 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstfestijn    zondag 15 dec 2019 

Datum:   zondag 15 december 2019  

Tijd:        12.00-14.00 uur     

Locatie:             Oijenseweg 43-45 

Onze gastvrouwen Anneloes en Kim heten u van harte welkom op het Kerstfestijn dit jaar. 

Wij zijn erg blij dat zij hun oprit willen ombouwen tot een gezellig winters tafereel. 

U komt toch zeker ook even wat lekkers nemen, een praatje maken en uw kerstattentie ophalen!! 

Tot ziens op ons Kerstfestijn.   


