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Burendag
10 jaar bestaan bewonersgroep Past.Bloemstraat e.o.
Zaterdag 22 september hebben we op burendag ons 10 jaar bestaan gevierd.
Het was een moeilijke beslissing om het toch door te laten gaan, gezien het drama wat er in die week was
gebeurd. Bij de opening van het feest hebben we 1 minuut stilte gehouden, en daarna de muziek op een laag
pitje gezet. We hadden een grote opkomst namelijk 83 volwassen en 24 kinderen.
Het feest bestond echt uit het samenzijn, met lekker eten, veel praten en de kinderen konden zich goed
vermaken door o.a. het springkussen, voetbalspel, airhockey,
en geschminkt worden. Marcel van Dinther onze papiervouwer
vroeg of iedereen een zwaantje mee wou vouwen en deze werden
later op die dag op de herinneringsplek bij het spoor gelegd.
Jelle Lamers kwam zijn goochelkunsten laten zien, iedereen vond
het geweldig wat voor trucjes hij allemaal kon. We hadden 2 grote
tenten zodat iedereen er fijn kon zitten, dit was ook echt nodig want
het weer zat ons deze keer niet mee.
We willen iedereen bedanken die er aan meegewerkt hebben om dit 10 jaar jubileum mogelijk te maken.
Buurtfeest Heschepad
Ongeveer 35 mensen zijn gekomen en onder het genot van een drankje
en een hapje (frietwagen)is er gezellig gebuurt. Het was een succes.
Dankjewel voor jullie financiële ondersteuning, en voor het lenen van de tent .
Graag doen we volgende keer weer een beroep op jullie.
Buurtfeest Harnas
Methebben
vriendelijke
We
op 25groet,
augustus, ondanks de buien, een gezellige BBQ gehad, het komt de saamhorigheid in de
straat ten goede zo’n bijeenkomst.
Bewonerscommissie,
De biertafels en de stoelen waren een prettige aanvulling.
Heschepad.
Wij willen vanaf volgend jaar net als onze nieuwjaarborrel (altijd de 1ste zaterdag na 1 januari) nu ook een vaste
tijd voor de BBQ zetten, de laatste zaterdag voor de schoolvakantie, voor 2019 is dat 29 juni, dan kan iedereen
daar rekening mee houden.
Heel fijn dat de wijkstichting de benodigde spullen uitleent om dit soort activiteiten te kunnen doen.
Met vriendelijke groet Klazien Molenaar

Bingoavond
Op 13 April 2019 organiseert Wijkstichting De Stolp een Bingoavond . Deze avond wordt gehouden in
Ontmoetingscentrum Meteoor en begint om 19.30 uur. Zet dit alvast in je agenda en zegt het voort. Nadere
gegevens volgen nog.
Website
De nieuwe web-site van de wijkstichting is in de lucht. De site-naam is hetzelfde gebleven : www.ckm-oss.nl
Met een mooiere look proberen we u op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt in de wijken Centrum,
Krinkelhoek en Mettegeupel. Veel leesplezier.
Lampionnenoptocht
Op donderdag 8 november 2018 heeft Wijkstichting De Stolp samen met de
Nicolaasschol en de Mettegeupelschool een Lampionnenoptocht georganiseerd. Vanuit
de scholen vertrokken twee groepen kinderen met hun begeleiders richting het
St Barbaraplein. ( Naast de Groene Engel ).Vooral de doorgang door zorgcentrum
“De Wellen” was een groot succes. Tegen 19.00 uur kwamen ze daar aan en werden ze
ontvangen met chocolademelk of limonade en iets lekkers. Vanuit de Wijkstichting
kregen ze nog een presentje mee. Totaal deden er zo’n 300 kinderen mee aan deze
tocht.
Sinterklaas
Op 1 december 2018 heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan Ontmoetingscentrum Meteoor. Zo’n 40
kinderen waren met hun ouders, oma’s en opa’s etc aanwezig om de Sint te begroeten. Voordat de Sint kwam
werden ze vermaakt door “Floepie de Flapzak” die de kinderen volop
bezig hield. De Sint had voor ieder kind een woordje en op het einde
gingen de kinderen met een mooi cadeau naar huis.
De Sint-commissie van de wijkstichting had weer goed hun best gedaan
om er een geslaagde middag van te maken. De Sint gaf aan dat hij
volgend jaar weer graag terug wil komen. Foto’s kun je vinden op
de website : www.ckm-oss.nl

Nieuwjaarsbijeenkomst wijkstichting

Op zondag 13 januari 2019 organiseert wijkstichting de Stolp een Nieuwjaarsbijeenkomst voor de
bewoners (van jong tot oud) uit Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel en Oijense Zij.
We willen dan proosten op het nieuwe jaar en gezamenlijk
genieten van een hapje en een drankje.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden in:
Cafe Bellevue aan de Ridderhof 40 te Oss van
15.00 uur tot 17.00 uur.
Graag tot 13 januari 2019.
Namens wijkstichting De Stolp, Het bestuur.

