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Dit jaar wordt ons jaarlijks kerstfestijn gehouden aan de Foulkesstraat 12 waar 

Marijn Pittens en Joan Brands onze gastheer en gastvrouw zijn. Het zou fijn zijn 

als u allen zondag 11 december tussen 12.00 en 14.00 uur even gezellig een 

praatje komt maken en de kerstattentie komt ophalen. Wij zorgen voor een 

warm drankje en versnaperingen. Graag tot dan! 
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Buurtfeest met buikdanseressen 

24 september hadden we een mooie feestavond met 

alle buurtgenoten van Ons Ommetje. 

De opkomst was groot en we werden gastvrij ontvangen 

in het nieuwe buurthuis ‘de meteoor’. 

Met zelfgebakken appeltaart en koffie/thee kropen de 

mensen bij elkaar aan tafel om weer eens bij te kletsen. 

Deze avond werd onderbroken door een wel heel 

bijzondere activiteit, waarbij het onmogelijk was om stil 

in de stoelen te blijven zitten. 

De avond begon met een welkomstwoord van onze 
voorzitter van de buurtvereniging. Daarna was er tijd om te kletsen en wat te drinken.  
Rond 10 uur kwamen er 2 zeer aantrekkelijke jonge dames in sierlijke outfits de zaal in om iedereen 

in beweging te krijgen. Na eerst een voorstelling van deze 2 buikdanseressen, werd de zaal verzocht 

om te gaan staan en de heupen te laten wiegen. Blij verrast waren we over het enthousiasme en 

animo in de zaal en het talent van 2 mannelijke buurtbewoners. Met sjaals om hun heupen bewogen 

zij alsof ze nooit anders deden. 

Het is dan ook zeker de moeite waard om de foto’s te bekijken. 

Na deze enerverende workshop kon er weer verder geborreld worden en met een goed gevoel werd 

de avond rond 12 uur afgesloten. 

De feestcommissie en de vrijwilligers van de meteoor kijken tevreden terug op deze avond en hopen 

dat iedereen ervan heeft genoten. 
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Bedank middag voor onze vrijwilligers. 

 
Op zaterdagmiddag 22 oktober j.l. zijn we met 
9 vrijwilligers op bezoek geweest bij  de 
Voedselbank in Oss. We werden ontvangen 
door Yvon Langens  ( coördinator) en onder 
het genot van ’n kop koffie of thee gaf zij een 
uiteenzetting hoe de Voedselbank werkt en 
voor wie de voedsel pakketten zijn. 
 
De voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke noodhulp. Mensen die, om welke reden dan ook na 
aftrek van de vaste kosten zoals huisvesting en energie, te weinig overhouden om eten te kopen, 
kunnen er voor in aanmerking komen. 
De normbedragen hiervoor worden periodiek vastgesteld door Voedselbanken Nederland. 
Voedselbank voor Oss en omgeving verstrekt pakketten aan inwoners van gemeente Oss, Bernheze 
en Landerd. Je komt in aanmerking als er aan leefgeld per maand minder overblijft dan: € 180,- voor 
1 volwassene plus € 70,- voor elk extra gezinslid. De klanten worden elk halfjaar gescreend door 
AANZET Sociaal-juridische dienstverlening of men nog aan de eisen voldoet. 
De Voedselbank Oss werkt met ca. 45 vrijwilligers en verstrekt ca. 180 pakketten per week. 
Er is een uitwisseling met andere landelijke Voedselbanken om artikelen te ruilen. 
Door de inspecteurs van de Voedsel en Warenwet wordt er regelmatig gecontroleerd of men aan de 
eisen voldoet. 
 
Na de interessante rondleiding door het gebouw zijn we naar de Meteoor gegaan om daar onder het 
genot van ’n drankje en ’n hapje nog gezellig samen te zijn. 
Nu hebben we een idee hoe de Voedselbank werkt en voor wie de pakketten bedoeld zijn.  
 
 

Buurtmuseum 

De Krinkelhoek kreeg voor een weekend zijn eigen Buurtmuseum.  
In het weekend van 24 en 25 september werd de ouderensociëteit de Krinkelhoek omgedoopt naar 
een Buurtmuseum. Een museum voor en door buurtbewoners. Er werden spullen ten toon gesteld 
waar buurtbewoners trots op zijn; een mooi familieportret, een zelfgemaakt kunstwerk, vele foto's 
etc. Doel daarbij was dat buurtbewoners elkaar treffen in het Buurtmuseum. Gezamenlijk de ‘kunst’ 
bekijken en bijpraten over hun wijk.  
Deze tentoonstelling is namelijk meteen de laatste stuiptrekking geweest van de ouderensociëteit. 
Daarna werd het gebouw gesloopt rond 22 oktober. Met sloopspullen van het gebouw gaan 
kunstenaars kunstwerken maken die daarna in het nieuwe wijkcentrum ten toon gesteld worden. 
Het nieuwe wijkcentrum Meteoor aan de oude Litherweg werd geopend op zaterdag 8 oktober. 

 
 
Bij 
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Deze mooie 

grote 

poppenkast 

(gemaakt door 

dhr. Willemse) 

wil graag 

gebruikt worden 

voor 

buurtkinderen. 

Interesse? Bel 

06-14342781.   De roos van Anton de Smit. 

    

 
Zie hier wat creatieve buurtbewoners tentoonstelden in het museum. 
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Buur(t)tuin “Ons Blommetje  
 

In een eerder buurtblad stond een prijsvraag voor het bedenken van een leuke 

naam voor ons buurttuintje. 

3 reacties zijn binnengekomen. Echter kon er maar één naam de leukste zijn. In overleg 

is dit geworden: Ons Blommetje, uiteraard met een grote knipoog naar de naam van 

onze buurtvereniging. Deze originele naam is bedacht door mevrouw Frenkel uit de 

Oijenseweg. Zij heeft een leuke attentie ontvangen. 

Op het buurtfeest is de naam gepresenteerd en een dag later is het bord in de grond 

geslagen. Met een lichte twijfel of het nu buurtuin (samenwerking tussen buren) of 

buurttuin moet zijn, heeft het bord er enkele weken mogen staan. Helaas is het 

naambordje kortgeleden meegenomen. Wij hopen dat deze persoon/personen er van 

gaan genieten en geïnspireerd raken om een eigen tuintje te starten. Anders lijkt dit 

helaas een zinloze daad. 

De tuintjes staan er op dit moment een beetje herfstachtig bij, maar wij hopen in het 

voorjaar weer te mogen zaaien en in 2017 te mogen genieten van verse sla, courgette, 

tomaat, aardbeien, kruiden, paprika, wortels en ander lekkers. 

 
 
 

Buurtnieuwtjes 

30-7-2016 Kees Kolen   overleden  Oijenseweg 27 

5-8-2016 Wim en Dory Arts  50 jaar getruwd  Oijenseweg 42 

8-8-2016 Dory Arts   75 jaar   Oijenseweg 42 

12-8-2016 Erna van Bergen   50 jaar   Oijenseweg 10c 

25-8-2016 Chris en Lies Putters  55 jaar getrouwd Vlietstraat 16 

10-9-2016 Henriëtte van Lieverloo  65 jaar   Wijkerstein 6 

14-9-2016 Ineke Frenkel   75 jaar   Oijenseweg 19 

19-9-2016 Berteld Beks   50 jaar   Orseleindstraat 17 

1-10-2016 J.M. Klösters-Bloemers  90 jaar   Foulkesstraat 8 

8-10-2016 Hein van der Heyden  65 jaar   Marshallstraat 13 

7-11-2016 Antoon de Smit   85 jaar   Foulkesstraat 28 

20-11-2016 J. en T. Willemse  60 jaar getrouwd Oijenseweg 23 

  



7 
 

  

Herkent u  

dit nog? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Heeft u dit ook gezien?  
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Alweer bijna een jaar voorbij. 

Beste Buurtbewoners, 

Terugblikkend op 2016 kunnen we er als Buurtvereniging “Ons Ommetje” weer trots op 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; o.a. buitenspeeldag, 

paaseieren zoeken, buurtfeest in het nieuwe ontmoetingscentrum Meteoor, een rommelmarkt 

tezamen met de Wijkstichting en binnenkort de jaarlijkse kerstactiviteit. En natuurlijk niet te 

vergeten onze Buurttuin “Ons Blommetje”. Een mooi initiatief om samen met buurtjes te werken aan 

de verbetering van het aangezicht van onze buurt.  

Bij deze willen wij alle contactpersonen, leden van de feestcommissie, bestuursleden en al diegenen 

die ons tijdens deze activiteiten hebben geholpen 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 kunnen organiseren.  

Namens het bestuur wens ik iedereen een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2017. 

Buurtvereniging “Ons Ommetje” 
Mart Mutsaers                   
Voorzitter 
 

 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 


