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Buitenspeeldag

ag rendag 

Verslag buurtvereniging Pastoor Bloemstraat :  

Ondanks het slechte weer hebben we toch nog 

een leuke buitenspeeldag gehad. Met heel veel 

steun van de buurt is het een leuke middag 

geworden voor jong en oud, jammer dat het 

springkussen er niet bij was. Met het opruimen 

was het ook gezellig iedereen heeft 

meegeholpen waar wij erg dankbaar voor zijn. 

Iedereen heeft lekker gesnoept, gedronken, en 

de frietjes waren ook erg lekker. Na afloop 

hadden we voor de kinderen nog een kleine 

snoepzak als verrassing.   

Vriendelijke groeten, Bewonersgroep Pastoor 

Bloemstraat e.o. 

 

Binnen de wijken Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel hadden zich 12 straten aangemeld voor de 

buitenspeeldag. Totaal zouden dit zo’n 660 kinderen zijn. Een heel mooi aantal. Even zag het er naar uit dat de 

buitenspeeldag letterlijk en figuurlijk in het water zou vallen. Maar toen omstreeks 15.00 uur de regen stopte en 

het er naar uitzag dat het droog zou blijven , zijn de meeste straten toch gestart met de activiteiten. Uit de 

verhalen achteraf bleek het toch nog een geslaagde dag te zijn geweest. 
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Op zondag 8 september 2019 organiseren Wijkraad CKM en Wijkstichting De Stolp 

een “ROMMELMARKT”. Deze zal worden gehouden op het grasveld tussen  

Kasteel en de Bourgondiëstraat. De markt is van 10.00 uur tot 15.00 uur.  

Het opbouwen is  vanaf 08.30 uur. U bent van harte welkom. 

Wilt u zelf een kraam in de vorm van een schragentafel dan kunt u zich tot  

1 september 2019 aanmelden via e-mail : infodestolp@ckm-oss.nl 

De schragentafels zijn 70  x  300 cm met 1 tafel per deelnemer.  Deelname is gratis. 

Hierbij graag vermelden uw naam, adres en telefoonnummer. 

Er zijn 60 kramen en Op =Op. Iedereen die zich aanmeldt krijgt bericht. 

Inlichtingen :   John Sebregts           ( 06 – 11 05 01 26 ) of  

                          Paul van Hulten        ( 06 – 31 75 81 71 ) 

 

Rommelmarkt 

 

Vakantie 

 

Agenda 

 8  September Rommelmarkt ( inschrijven tot 1 september ) 

16 September Openbare vergadering Wijkstichting De Stolp 

28 September Burendag 

14 November Lampionnenoptocht 

19 November Openbare vergadering Wijkstichting De Stolp 

14 December Kerstbingo 

Nadere informatie : 

www.ckm-oss.nl 

 

 

Wilt u deze Nieuwsbrief per 

mail ontvangen stuur dan een 

mail naar : 

infodestolp@ckm-oss.nl  

Bijzondere foto’s 

Heeft u ook een tasje ontvangen van de Wijkstichting ? Deze zijn uitgereikt 

tijdens een vergadering met de vraag om een foto te sturen van u met dit tasje 

op een ( ludieke ) plek naar infodestolp@ckm-oss.nl ( bijvoorbeeld op vakantie, 

dagje uit, leuk terrasje etc ). Wij zijn erg benieuwd waar de reis van de tasjes 

naar toe gaat. Ter inspiratie enkele foto’s die we al hebben mogen ontvangen. 
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