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Deze keer in ons buurtblad 

- Verslag fietstocht     - Herinrichting groenstroken  

- Verslag buurtfeest     - Kerstfestijn 

- Buurtnieuwtjes     - Vuurwerkschoonmaakactie 
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Verslag fietstocht 
wijkstichting  7-9-14 

Wij vertrokken met een routebeschrijving vanuit de Pauluskerk 
met z'n vieren, om deze verrassende fietstocht te rijden langs alle 
wijken van Oss. Het was prachtig weer, en de eerste pauzeplek 
kondigde zich al snel aan. Lekker wat gedronken en het zeer 
mooie wijkblad van wijkstichting Oss-Zuid bekeken. Toen weer 
op de fiets verder, door straten met prachtige huizen en door 
mooi natuurgebied. Op de Stelt maakte ik een schuiver in het 
losse zand en hiermee eindigde mijn fietstocht. Ik brak mijn heup 
en ging in de ambulance naar Uden. 
Hoe de rest van de fietstocht is geweest kan ik dus niet vertellen, 
maar misschien wil iemand die hem wel uitgereden heeft, het 
verslag verder afmaken. 
Groeten, Dorien van Pinxteren. 
 

Ja, zeker, ik zal jouw verslag vanaf het moment dat je bent gevallen aanvullen. 
In de Stelt kreeg je de gelegenheid om het tuinhuis Cumberland te bezichtigen. Dit huis is (samen 
met de voormalige heemtuin) na een grondige verbouwing eind mei van dit jaar weer opengesteld 
voor publiek. Het is nu dan ook een klein paleisje. Het ligt verscholen tussen De Witte Hoeflaan en de 
Koningsweg in het natuurgebied "De Stelt", aan het in 1992 vernoemde `Laantje van Cumberland`. 
Voor de mensen die dat gebied nog niet kennen, het ligt tussen Oss en Heesch in, tussen de Nieuwe 
Hescheweg en de Ruwaardsingel. Nu behoort het geheel toe aan Landschapsbeheer Oss, een 
organisatie van vrijwilligers, die alle natuurgebieden in de Gemeente Oss onderhouden. Zo ook 
natuurgebied `De Stelt` waar Landerij/Tuinderij VanTosse is ontstaan, met name door de teelt van 
cranberries en spelt. 
Maar goed, om een lang verhaal kort te maken, de fietstocht voerde ons door dit mooie gebied. 
Vandaar uit ging het weer via wijk De Ruwaard. We fietsten ook langs de vernieuwde 
kinderboerderij, vlakbij speeltuin `Elckerlyc`. Dit hebben Wilhelmien en ik niet gedaan. Dat doen we 
wel een andere keer, als we meer tijd hebben. Via Boerderij `De Deel` aan de Treubstraat en o.a. 
Wijkcentrum `De Bonte Hoef` in de wijk Vlasakkers, belandden we bij onze volgende halte in de wijk 
`Ussen`, waar we weer iets lekkers kregen. Het moet gezegd worden, voor de inwendige mens werd 
goed gezorgd. Petje af voor alle vrijwilligers die hiermee bezig zijn geweest. 
Na deze pauze fietsten we door wijk `De Strepen` met een replica van een boerderij uit de ijzertijd, 
naar `Mettegeupel`. Vervolgens via de Oijense Zij` naar de `Horzak` en vandaar uit naar `Schadewijk`. 
Bij het voormalige `Doncki` gebouw. Opnieuw pauze. Hier werden we vriendelijk ontvangen met 
verse appelflappen. Wat een feest zeg,  
Via Park Waterlaat met het Cruyf Court op naar het nieuwe wijkcentrum van de Schadewijk. 
Zo zie je alle nieuw aangelegde voorzieningen voor de inwoners van die wijk in 1 dag. 
De nieuwste wijk van Oss, het Bergoss - kwartier kregen we ook in vogelvlucht te zien en door het 
centrum (op de fiets natuurlijk) terug naar ons beginpunt aan de Pauluskerk in de wijk `Krinkelhoek`. 
Daar wachtte ons een leuke verrassing. Je mocht meedoen aan een groepspercussie. Wilhelmien en 
ik hebben onze armen lamgeslagen en het was een leuke afsluiting van deze gezellige en bovenal 
goed georganiseerde fietstocht. 
We hopen dat de gezamenlijke wijkstichtingen dit vaker voor ons kunnen organiseren. Zeker de 
moeite waard voor een ieder die iets meer over Oss te weten wil komen. 
 
Joke van Heeswijk. 
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Verslag buurtfeest op burendag 27-9-14 

Met burendag willen het Oranje Fonds en Douwe Egberts, mensen dichter bij elkaar brengen. 
Als buurtvereniging hebben wij hier aan meegedaan met de actie: EEN SCHONE BUURT, DIE SLECHTS 

EEN OMMETJE DUURT.  Niels Netjes heeft ons hierbij vrolijk 
geholpen. Buurtbewoners kwamen met het vuil in 
afvalzakken naar de soos, waar het gewogen werd per straat. 
De Orseleindstraat had het meeste straatvuil opgeruimd en 
werd hiervoor beloond met consumptiemunten en lotjes voor 
het Rad van Fortuin.  De extra schoonmaakbeurt van onze 
straten, is succesvol afgesloten met een BBQ. Meer dan 100 
mensen kwamen deze avond, een nieuw record. Een BBQ 
met zoveel mensen, daar heb je wat voor nodig.  Maar de 
feestcommissie had dit goed ingeschat, want er was heel 
weinig over. 
Buiten was de temperatuur 
nog zeer aangenaam, zelfs 
om 22:00 uur s‘avonds. 
Wat wel erg jammer was, het 
bier was op !! Maar dat 
mocht de pret niet drukken 
Het was een zeer geslaagd 

feest, ook met dank aan de vele nieuwe leden die er voor het eerst 
bij waren. De burendag is ook mede mogelijk gemaakt door vele 
sponsoren en door het bestuur en de feestcommissie die veel vrije 
tijd erin gestoken hebben om dit mogelijk te maken. We hebben een nieuwe partytent kunnen 
kopen, dankzij het Oranje Fonds. En de grote tent hebben we kunnen voorzien van  nieuwe stangen 
en een nieuw dak.  
 
Wil je nog meer foto’s zien, kijk dan op de site van Ons Ommetje. 



4 
 

In gesprek met ….. 

Anneloes Theunisse 
    

Nieuw lid van de feestcommissie. 
 

*  Kun je jezelf voorstellen? 
Ik ben 31 jaar en geboren in Ussen. Samen met mijn vader, moeder, 3 zussen 
en 1 broer,  was het thuis een gezellige boel. Ik heb de PABO gedaan en ben 
voor mijn buitenlandse stage 4 maanden naar Sri Lanka geweest. Daarna heb ik 
stage gelopen op het Hooghuislyceum, locatie Zuid, waar ik nu al 10 jaar werk. 
Het proces dat mijn leerlingen doorlopen om te ontdekken wat ze wél kunnen, 
spreekt me erg aan. Als mentor ben je trots op wat ze kunnen bereiken.  
Al 13 jaar heb ik een relatie  met Peter Lauterslager. In 2009 hebben we samen 

dit huis in de Oijenseweg gekocht. Alles wat hier verbouwd is, hebben we zelf bedacht en gedaan. 
In 2014 is onze dochter Elin geboren. Nu ik 3 dagen werk, kan ik 4 dagen leuk met haar thuis zijn. We 
genieten volop van haar, ze is echt een lachebekje. 
*  Heb je hobby’s, favoriete Tv-programma’s of hou je van sport? 
Koken doe ik erg graag. Ik ben zelf vegetarisch en hou van lekker eten. In de aanbouw hebben we 
dan ook een grote keuken gemaakt. Sporten is een uitlaatklep voor mij. Ik heb karate gedaan, waarbij 
ik Peter voor het eerst ontmoette. Nu doe ik aan bodybalance bij een sportschool 1x per week. 
Verder fiets en wandel ik veel met Elin. Op TV kijk ik graag Law and Order, of huis-styling 
programma’s. Ik lees ook graag een boek en vind het heerlijk om in de tuin te werken. Ik vind het fijn 
om thuis te zijn, ik ben een echt familie-mens.  
*  Hoe bevalt het om hier te wonen? 
Erg goed, we hebben leuke buren, het is dicht bij het centrum en, de Oijenseweg is een mooie straat 
met bomen. In de buurt wordt veel georganiseerd (daar ben ik nu natuurlijk meer bij betrokken). 
*  Ja, je hebt voor verjonging gezorgd in de feestcommissie. Hoe is dat gegaan? 
Toen ik minder ging werken, dacht ik dat ik tijd over zou hebben, en ik wilde de sociale contacten wat 
verbeteren. Op dat moment werd ik gevraagd voor de feestcommissie en heb ik JA gezegd. Ik hou 
wel van organiseren en doe graag iets maatschappelijks, daar maak ik tijd voor vrij. 
*  Wat vind je van de buurtvereniging? 
Ons Ommetje heeft leuke activiteiten, zoals de kerstborrel (kerstfestijn, red.) en de straatspeeldag. 
Toen ik in de feestcommissie kwam, merkte ik dat iedereen binnen een commissie zijn eigen 
initiatieven, ideeën en creativiteiten heeft. Wat ik erg waardeer, is dat de ondernemers in de buurt 
erg aardig zijn en bereid voor ondersteuning. 
*  Heb je nog suggesties of nieuwe ideeën voor ons? 
Een quiz lijkt me leuk, of de buurt oppimpen met bloemen rond de bomen. Het lijkt me goed om 
bewoners meer met elkaar te verbinden, maar hoe leer je elkaar beter kennen? 
Bewoners aanmoedigen om de website te bekijken, door  een prijsvraag in het buurtblad te zetten 
met de uitslag op www.onsommetje.nl  

Mijn idee voor het interview is: het stokje doorgeven! Dat betekent dat de laatst geïnterviewde 

persoon het volgende interview doet.  

*  Dat voeren we in!!!  Wil jij beginnen? Dan mag je zelf een persoon kiezen uit de buurt . 
Oke, dat is goed. 
*  Nou Anneloes, dat is dan afgesproken!  Bedankt voor dit interview, vol nieuwe ideeën. 
 
Door: Wilhelmien Mutsaers en Dorien van Pinxteren.  

http://www.onsommetje.nl/
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Ons buurtfeest 2014 

Zaterdag 27 september was het dan zover. HÉT buurtfeest van 2014. Met een heerlijke BBQ  en mooi 
weer in het vooruitzicht was het aantal aanmeldingen historisch hoog.   
Terwijl de zon scheen, gingen jong en oud de straat op om afval te verzamelen onder leiding van 
Niels Netjes. En dat was een succes. Hierover kunt u meer lezen op de website www.onsommetje.nl . 
Daar vindt u trouwens ook de foto’s. Wie weet staat u wel op de foto met Niels Netjes. Neem dus 
snel een kijkje… 
’s Avonds werd iedereen ontvangen met een 
welkomstcocktail en kreeg iedereen de kans om 
loten te kopen voor de loterij. Deze vlogen de 
deur uit en dat was ook niet gek met al die 
mooie prijzen. Een koopje dus. 
Al snel zat de sfeer er goed in. Zoals het hoort 
op een buurt BBQ werd er zowel binnen als 
buiten in de tent goed gebuurt, gegeten en 
gedronken. Jeroen en Rob zorgden voor het 
vlees en vooral de kip kreeg lovende kritieken. 
Mensen moesten er zelfs voor in de rij staan. 
Gelukkig was er ook brood en waren er lekkere 
salades. 
Toen Jeroen met het grote rad kwam, werd het 
snel stil. Vol spanning tuurde iedereen naar zijn lotje en hoopte op een mooie prijs, gebracht door de 
lieftallige assistente. Van bierpakketten en bitterballen tot computermuizen en rekenmachines. Voor 
ieder was er wat wils (sponsoren, bedankt!!!). Even leek er een kink in de kabel te komen toen bleek 
dat het rad tot nummer 30 liep en de lotjes tot nummer 90, maar dat werd creatief opgelost. Tijdens 
het draaien leek er een lichte voorkeur te zijn voor een aantal cijfers, maar ach wie had dat nou 
door?  
Rond 11 uur gingen de meeste mensen met een gevulde buik en een mooie prijs naar huis en zat ons 
buurtfeest er weer op.  
Op een paar kleine aandachtspuntjes na vond ík het een geslaagde avond. Ik hoop u ook.  
Ik heb met veel plezier meegewerkt aan de voorbereidingen en hopelijk zien we elkaar weer volgend 
jaar of al eerder op de KERSTBORREL.  

(door: Anneloes Theunisse, Oijenseweg 45)  

http://www.onsommetje.nl/
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Buurtnieuwtjes 

80 jaar   Dhr. M.W. Bogaerts  Marshallstraat 16  24-08-2014 

80 jaar   Mevr. H.G. Moerkerken  Foulkesstraat 14  28-08-2014 

80 jaar   Mieke Kennedie  Foulkesstraat 34  01-09-2014 

85 jaar   Arie van Vliet   Bourgondiëstraat 18  20-10-2014 

75 jaar   Rini Coolen   Pattonstraat 12   01-11-2014 

Overleden  Ciska Pennings   Oijenseweg 33   02-11-2014 

75 jaar   Wim Arts   Oijenseweg 42   13-11-2013 

Overleden  Mevr. Van der Togt  Bourgondiëstraat 22  14-11-2014 

 
 

 Nieuwe beplanting in de buurt 

Zoals iedereen wel heeft gemerkt, zijn er in de Pattonstraat, Bourgondiëstraat en Kasteel struiken en 
bomen verwijderd begin november. Hier komt nieuw gras en er wordt meidoorn, kornoelje en 
sporkehout aangeplant. In het Kasteel werd de eerste boom(een esdoorn), op 17 november 2014 
aangeplant door onze wethouder, mevr. Reina de Bruijn, geholpen door enkele bewoners. In de 
Oijenseweg zijn bloembollen gezet door Groen Links, op de plek waar we ooit een pluktuin wilden.  
Wat zal dit er kleurrijk uitzien komende lente. 
 

   
 

Info Wijkcentrum De Krinkelhoek 

Dit is de echte naam van het houten gebouw (de soos) aan de Oijenseweg 3. Iedere middag van 
maandag tot en met vrijdag van 14.00-17.00u geopend voor iedereen die gezellig wil buurten, een 
spel wil doen of gewoon een lekker kopje koffie of thee wil drinken. De toegang is gratis. 
Vanaf september 2015 zal het wijkcentrum verhuizen naar de Oude Litherweg (in de Meteoor).  
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Tijd : 12.00–14.00 uur 

 

Locatie : Oijenseweg 42 

 

Gastheer en gastvrouw: Wim en Dory Arts 

 

 
 
Als je buiten kijkt, zou je het niet zeggen, maar het is al weer december, de 
wintermaand. Dat betekent dat Sinterklaas ons land bezoekt en dat het tijd is 
om onze huizen weer gezellig warm aan te kleden. 
Ons Ommetje helpt mee om de huizen met elkaar te verbinden:  
De mooie kerstversieringen, die bij voorkeur aan de voorgevel van ieder huis 
worden gehangen, zorgen voor saamhorigheid in de buurt. 
 

Ook dit jaar verwachten wij dat iedereen deze kerstattentie 
op komt halen, tijdens ons Kerstfestijn. Wij zorgen voor een 
warme drank en iets lekkers.  U komt toch ook? 
 
Onze Kerstman hoopt dat het 14 december sneeuwt, maar ja, zal hij een 
slee nodig hebben? 
Heeft u een goed vervoermiddel voor hem?  
Of wilt u volgend jaar een ruimte ter beschikking stellen voor de 
kerstborrel? 
Laat het ons weten. 
 

Let op:  ons jaarlijks Kerstfestijn is op bovenstaand adres. 
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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 Rob van Beek  651569  Vlietstraat  Willie Pansier  648840 
       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 

 

 

  

 

 

 

 

   Kerstwens     

Beste buurtgenoten, 
De Feestdagen komen er weer aan en voor menigeen een moment om terug te blikken wat 
er het afgelopen jaar zoal is gebeurd. 
Als Buurtvereniging hebben we weer de nodige activiteiten georganiseerd met als 
hoogtepunt een supergezellig Buurtfeest op Burendag. De opkomst was nog nooit zo hoog 
als dit jaar. Hartstikke mooi. 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage bij het organiseren van 
activiteiten door Buren voor Buren en hopen ook het komend jaar weer een beroep op jullie 
te mogen doen. Ook een woordje van dank aan de Wijkstichting “De Stolp” en alle 
sponsoren die het ieder jaar weer mogelijk maken om activiteiten te organiseren. 
Het bestuur van Buurtvereniging “Ons Ommetje” wenst u allen hele fijne Feestdagen en een 
voorspoedig maar vooral gezond 2015. 
 
Mart Mutsaers, voorzitter Ons Ommetje. 
 

 

Vuurwerk vegen  vrijdag 2 januari 2015 

Na de jaarwisseling is het prettig om weer met een 
schone straat het jaar te beginnen. Daarom gaan we 
samen met bezem en schep door de buurt om de laatste 
vuurwerkresten op te ruimen. Deze jaarlijkse activiteit 
op 2 januari start om 12.00 uur vanaf het pleintje bij 
BOKA (hoek Oijenseweg - Marshallstraat). Neemt  u wel 
zelf veger en blik mee, wij zorgen voor afvalzakken.  En 
… na afloop is het goed toeffen bij Loeffen. 
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