
  Woont u in de Beemdenbuurt en bent u benieuwd 

wat er zoal georganiseerd wordt? Neem een kijkje op 

beemdenbuurt.nl of Facebook.com/beemdenbuurt.

Tekst en fotografie: Maartje van Rije        

  Wist u dat de Beemdenbuurt in Oosterhout maar liefst 900 woningen telt, met in 

totaal ruim 2100 inwoners? Elly de Jonge woont er vanaf het begin en is al die jaren 

actief in en voor haar wijk. Ze zet zich dagelijks als vrijwilliger in om haar wijk veilig, 

schoon, groen, maar bovenal gezellig te houden. Als bestuurslid van de werkgroep 

Beemdenbuurt organiseert ze op succesvolle wijze de landelijke schoonmaakdag, 

de burendag en de buitenspeeldag. Vijftig bordjes met onder andere “Bakkie doen?”, 

“Kom je ook?” en “Hoi buurvrouw!” kondigden de burendag in 2015 aan. Broodjes 

bakken, cupcakes versieren en natuurlijk gezellig een bakkie doen met elkaar: de 

burendag was weer drukbezocht.    

Bescheiden onderstreept ze dat het vooral een resultaat is van gezamenlijke 

inspanningen. Met andere bestuursleden van de werkgroep Beemdenbuurt loopt 

ze regelmatig een rondje door de wijk. Dan praat ze met buurtbewoners, signaleert 

kapotte straatverlichting of loszittende stoeptegels en meldt deze zaken bij de 

juiste persoon of afdeling; de buurtcoördinator, de wijkagent of het gemeentelijke 

meldpunt Openbare Ruimte.

“De samenleving verandert, het saamhorigheidsgevoel van nu verschilt met dat van 

zo’n 20 jaar geleden”, vertelt ze. Elly is getrouwd, heeft twee volwassen kinderen en 

werkt als hoofd receptie op een vakantiepark. “Ik merk het aan mezelf: druk met 

van alles! Toch probeer ik de tijd te vinden om bewust te genieten van mijn wijk en 

contact te onderhouden met mijn buren.” Op de vraag wat haar wens voor de buurt 

is, antwoordt ze: “Ik wil graag bijdragen aan het behouden van een schone, veilige 

en groene wijk. Ook zou ik het mooi vinden als men in de wijk zich meer bewust 

wordt van de omgeving en van elkaar. De Beemdenbuurt kent zoveel mooie plekjes; 

als je geen hond hebt, weet je er misschien niet van!”.

Elkaar ontmoeten kan het begin zijn van mooie initiatieven. De organisatie van de 

buitenspeeldag is door een nieuwe groep vrijwilligers overgenomen. Elly heeft dat 

altijd met heel veel plezier gedaan, maar met twee eigen kinderen die volwassen 

zijn, werd het volgens haar hoog tijd om het stokje over te dragen. “We hebben een 

aantal moeders benaderd en zij zagen het wel zitten om de organisatie op te pakken 

en in een nieuw jasje te steken. Het wordt nu weer met groot succes georganiseerd. 

Afgelopen juni kwamen er een paar honderd kinderen op af. Geweldig, toch? Daar 

doe je het voor.”              

  ”Hoi buurvrouw!  

    
    In dorpen, wijken en buurten maken 
mensen de stad. Buurtcoördinatoren 
van de gemeente Oosterhout werken 
samen met tal van bewoners en 
instanties. Deze week een portret 
van Elly de Jonge, woonachtig in de 
Beemdenbuurt. Met grote toewijding 
zet zij zich in om haar wijk schoon, 
veilig en heel te houden.  


