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Deze keer in ons buurtblad 

• bedrijfsverzamelgebouwen  • buurtnieuwtjes • Crescendo park 

   • activiteiten  • Kerstfestijn 

 

Wel Kerstfestijn 2020, maar hoe? 

Tijdens ons vorige Kerstfestijn hadden we van de familie Van Bergen en Ter Braak  al 

spontaan de toezeging gekregen dat ons jaarlijks Kesrtfestijn in 2020 bij hen gehouden kon 

worden. Super bedankt daarvoor. Maar een nauwelijks te bevatten miniscuul organisme, het 

Corona-virus, rijdt ons dit jaar in de wielen. Wat te doen? Voor het bestuur een dilemma.  

Na ampel beraad hebben we nu al besloten om het Kerstfestijn dit jaar niet door te laten 

gaan in de vorm zoals de afgelopen jaren. Maar de Kerstman komt, in ieder geval!  

En,  jazeker met een attentie voor alle leden.  

Meer kunnen we op het moment niet verklappen.  

 

Dringend advies voor alle leden van de 

buurtvereniging:  

Zorg dat u thuis bent op zondag 13 

december tussen 12.00 en 14.00 uur!!  
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Buurtnieuwtjes  

Van ons zijn heengegaan de voormalige buurtbewoners: 

21-5-20      Bonny van Amstel   voorheen Oijenseweg  

8-11-20       Rini (Broer) Coolen   voorheen Pattonstraat  

 

Jubilea 

19-5-20      Haico en Miranda Bogaerts  25 jr getrouwd  Marshallstraat 8 

14-6-20      Carin van Druten   50 jaar              Oijenseweg 54 

16-6-20      Maarten van Valkenburg  50 jaar              Foulkesstraat 18 

29-6-20      Jeanne de Bekker   80 jaar              Foulkesstraat 30 

10-7-20      Christien Franssen   80 jaar              Rooseveltstraat 34 

24-8-20      Sylvia Siol    50 jaar              Orseleindstraat 28 

8-9-20        Marco Platenburg   50 jaar              Oijenseweg 64 

5-10-20      Rina Vos    75 jaar              Bourgondiëstraat 16 

 

Hartelijk welkom 

1-5-20        Joe van de Broek  geboren            Oijenseweg 33 

1-11-20       Sylvia Siol    contactpersoon voor de Orseleindstraat. 

Nieuwe bewoners Oorlogsheldenplein. 
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Bedrijfsverzamelgebouw Habsburgstraat. 

Op 18 maart jl. was in het blad Oss Actueel te lezen dat de Gemeente Oss een 

omgevingsvergunning had verleend voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op 

het voormalig terrein van het tuindersbedrijf van de familie van der Ven, Habsburgstraat 39. 

Het project omvat drie hallen met in totaal 20 bedrijfsunits en 39 parkeerplaatsen.  Vanuit 

de buurt bereikte mij geluiden dat meerdere  

buurtbewoners ernstige bezwaren hadden tegen de komst van dit bedrijfsverzamelgebouw. 

Uiteindelijk hebbenwe deze bezwaren gebundeld in een gemeenschappelijk bezwaarschrift. 

De belangsrijkste punten in het bezwaarschrift waren;  

- uitbreiding van bedrijfsactiviteiten horen niet thuis in een verjongende buurt, 
- negatief effect op de verkeersveiligheid,  
- meer geluid- en stankoverlast. 
 
Onze bezwaren zijn uiteindelijk, zowel door het College van de Gemeente Oss als de 

Commissie Bezwaarschriften, ongegrond verklaard en zijn er verder geen belemmeringen 

meer voor de uitvoering van het bouwproject.  

Jammer. Voor de gemeente een gemiste kans om ervoor te zorgen dat onze buurt, waar zich 

steeds meer jonge gezinnen vestigen, een nog veiligere, rustigere en dus plezierige 

woonomgeving wordt. 

 

Mart Mutsaers 

   

Bron: Princen BouwProcesBegeleiding B.V. 
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Beste Buren van de Krinkelhoek 

 

Wij , Rene en Karin van Schaijk , zijn met onze winkel in de mooie wijk Krinkelhoek 

gekomen.  Begonnen in een schuurtje van 20 m2, zijn we uitgegroeid naar een winkel aan 

de Klingenstraat . Toen we merkten dat we er te klein zaten, zijn we op zoek gegaan naar 

een nieuwe locatie. Die hebben we gevonden in jullie wijk. We zitten hier met veel plezier en 

hopen hier nog jaren te blijven zitten.  

Wij vinden het fijn om U te kunnen begroeten in onze winkel , die U vindt in de 

Orseleindstraat 27 in Oss, bij de ingang van Hofmans.  

U kunt bij ons niet alleen terecht voor hobbyspullen of het laten bedrukken van kleding, 

mokken e.d., maar ook voor Uw pakketten van DHL , UPS , GLS , DPD en Wish.  

Kom eens kijken. 

We zijn Ma , Di , Do , Vr open van 11-17:30 uur , Za van 10-16 uur. Wo Dicht. 

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt U 10 % korting m.u.v. machines. 1 x per adres. 

Hopende U een keertje te mogen begroeten in onze winkel. 
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Crescendo Park oftewel Oorlogsheldenplein 

Midden in het gebied van onze buurtvereniging verrees een nieuwe wijk. Al veel mensen hebben hun 

intrek genomen in een woning aan het Oorlogsheldenplein, aangekondigd als Crescendo Park. 

Op een middag ben ik een kijkje gaan nemen , want  ik was wel nieuwsgierig hoe het geworden was. 

Ik was verrast: het ziet er mooi verzorgd uit , voldoende parkeerruimte, en een mooie plek voor 

ontmoeting en ontspanning.           

Zie hier het resultaat.   

Dorien van Pinxteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Alle bewoners van deze nieuwe     

    wijk, heten wij van harte welkom. 
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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  Sylvia Siol  630044 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kerst- en Nieuwjaarswens 

Beste Buurtgenoten, 

December, de Feestdagen komen er weer aan. Voor velen een moment om even stil te staan 

bij wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd. Waarschijnlijk zullen de maatregelen en de 

gevolgen van de Corona pandemie een onuitwisbaar stempel hebben gedrukt op het leven 

en welzijn van velen onder ons. Wij wensen onze buurtgenoten die dierbaren hebben 

verloren heel veel sterkte toe en alle kracht om het dagelijkse leven weer op te pakken. 

 

Een groot aantal weken was het dringend advies, “blijf zoveel mogelijk thuis”, waardoor wij 

als Buurtvereniging nauwelijks (tot geen) activiteiten hebben kunnen organiseren.  

Wij zijn er van overtuigd dat we deze pandemie samen zullen overwinnen en kijken er naar 

uit om het komend jaar weer allerlei activiteiten met de buurt en voor de buurt te 

kunnen/mogen organiseren. 

 

Het bestuur van Buurtvereniging “Ons Ommetje” wenst u allen hele fijne Feestdagen en een 

voorspoedig maar vooral Gezond 2021. 

Voorzitter Ons Ommetje,  

Mart Mutsaers. 

 


