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St Barbaraplein 6 
5341 LK OSS 
Web-site: www.ckm-oss.nl 
E-mail: infodestolp@ckm-oss.nl 
Rek. nr. NL95ABNA064 16 08 551 
KvK nummer : 41082653 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij wil ik je uitnodigen voor de vergadering van wijkstichting “De Stolp” op  

Maandag 20 Maart 2017 in de “Parketzaal 1” van  
Ontmoetingscentrum Meteoor, Oude Litherweg 20 in Oss.  
 
De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur en de sluiting is omstreeks 22.00 uur 
 
AGENDA 

1. Opening 
2. Notulen van 16-01-2017  
3. Ingekomen post 
4. Mededelingen 

a. Dagelijks Bestuur 
b. WOS 
c. Bewonersgroepen 
d. Ons Welzijn 

5. Wijkraad 
6. “Verekkenes” lang geleden !! ( Jan Ulijn ) 
7. Wijkactiviteit / Voortgang activiteiten / Nieuwe Ideeën  
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
Ik hoop dat jullie er allen weer zullen zijn. Bij verhindering graag afmelden via mail : 
infodestolp@ckm-oss.nl of onderstaand telefoonnummer. 
 
Met vriendelijke groet, 

Tonnie van Dolleweerd 

Tel : 632448 

 

Wijkstichting De Stolp 

http://www.ckm-oss.nl/
mailto:infodestolp@ckm-oss.nl
mailto:infodestolp@ckm-oss.nl
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NOTULEN STOLP VERGADERING D.D. 16-01-2017 

1. Opening 

Voorzitter: welkom in Meteoor allemaal. Op 8 januari was er een borrel voor ieder-

een in café Bellevue. Erg gezellig geweest en daar heb ik een aantal van jullie toen 

gezien. Afmeldingen voor vanavond: Hans Smit, René en Thea van Grunsven, Theo 

van Ballegooij, Cor Laponder, Rob Hermes en Ben Post. Lekker druk zie ik tijdens deze 

eerste vergadering van het nieuwe jaar. Even wennen misschien voor iedereen aan 

deze nieuwe zaal en weer een nieuwe vergaderomgeving. Als het goed is heeft ie-

dereen het verslag van de vorige vergadering en de uitnodiging inclusief agenda voor 

deze vergadering gekregen.   

 

2. Notulen 21-11-2016 

Blz. 1: x  

Blz. 2: x 

Blz. 3: x 

Blz. 4: x 

 

3 Ingekomen post 

Wat krantjes van Sligro en Makro  

 

4 Mededelingen vanuit DB: Twee mensen binnen het DB zijn momenteel herkiesbaar; 

dit zijn Anneke en Tonnie. De beide dames willen, zo geven  ze te kennen, nog graag 

deel uit maken van het DB en als de rest van de vergadering hierop geen bezwaar 

heeft dan is dat in orde en blijven de dames de komende jaren nog aan. Dit loopt tot 

2021. Verder is er onlangs in het DB gesproken over de buurtuin zo deelt de voorzit-

ter mede. Er is een subsidie aangevraagd voor de plaatsing van een afrastering. Aan 

dit verzoek geven wij echter geen gehoor want het moet een ‘open’ tuin blijven waar 

iedereen in en uit kan lopen. Wel willen we wat subsidie geven voor andere doelein-

den m.b.t. eerder genoemde tuin maar niet voor een afrastering. Denk hierbij aan 

gereedschap e.d. Ook is er een stuk binnengekomen aangaande de ponyweide zo 

deelt Paul mede. De afspraken tussen de gemeente en de weide zijn inmiddels wat 

verouderd. Nu moeten er dus nieuwe afspraken gemaakt worden. Het blijft overigens 

wel een weide voor dieren; er zal niet op gebouwd gaan worden bijvoorbeeld. De 

weide ligt aan de Oijenseweg. Tenslotte deelt de voorzitter mede dat het WOS over-

leg gepland staat op 7 maart dus tijdens de vergadering van 20 maart zal hier e.e.a. 

over verteld worden. 

Bewonersgroepen: Kamprechter: kerstborrel gehad en ook nog geknutseld op 21 en 

23 december; beide erg geslaagd. Komende tijd staat er niks op het programma. Fra-

tershof / Krakenburg: kerstborrel gehad; was ook een erg gezellig feestje geworden. 



2 
 

Pastoor Bloemstraat en omgeving: bij ons in de wijk hebben 50 mensen een kerst-

presentje gehad. Brabant Wonen heeft wederom gezorgd voor een prachtige kerst-

boom. Harnas: onze Nieuwjaarsborrel op 7 januari was leuk en erg goed bezocht. 

Over een tijd organiseren wij een bbq en daarvoor hebben we de tent al gereser-

veerd! Schildwacht toren 2: ook wij hebben een leuke nieuwjaarsreceptie gehad en 

straks in april/mei hebben we weer wat leuks op het programma staan. Haagpoort: 

wij hebben kindervuurwerk en champagne op oudejaarsavond geregeld en op twee-

de paasdag gaan we paaseieren zoeken met alle kids. In juli organiseren we een 

speurtocht voor kinderen van 8 jaar en ouder en met Burendag houden we een 

buurtborrel. Tenslotte gaan we ook iets doen met Halloween; bij ons loopt eigenlijk 

alles altijd goed. En wij hebben veel enthousiaste kinderen in de straat. Ons Ritme: 

wij hebben eind december 7 kerstbomen versierd onder het genot van een hapje en 

een drankje. Ook wij hebben een leuke Nieuwjaarsborrel gehad alleen minder leuk 

was dat er een groot aantal ballen uit de bomen verdwenen waren; gewoon meege-

nomen! Nu gaan weer andere mensen een buurtfeest organiseren dus we zijn be-

nieuwd of het wat wordt. Wij hebben het stokje dus even overgedragen. Ons Omme-

tje: wij hebben kerstbomen versierd en her en der verlichting opgehangen. We heb-

ben een kerstfestijn in de Foulkestraat gehouden en iedereen heeft van ons een 

kerstattentie gekregen. Dit jaar hebben we geen vuurwerk opgeruimd; helaas was 

het animo daarvoor te laag. Op het programma staan in het voorjaar nog paaseieren 

verstoppen en natuurlijk de buitenspeeldag. Schildwacht toren 3: wij hebben een 

kerst-/Nieuwjaarsborrel gehouden waarbij de opkomst heel hoog was.  

En er zal zeker nog iets georganiseerd worden ter ere van ons 20 jarig bestaan. 

Buurttuin; wij hebben de minima in het zonnetje gezet die daar uiteraard heel erg 

blij mee waren. Grimberg/Ringelenburg: ook wij hebben een Nieuwjaarsborrel ge-

houden en we gaan ons de komende tijd richten op de buitenspeeldag; veel kids 

hebben wij meestal dus dat zal dit jaar ook wel weer het geval zijn. Leuvendaal: wij 

hebben ook een kerstboom gezet, waren met een leuke groep bij elkaar. Zo’n 30 

man. Ook wij doen zeker mee met de buitenspeeldag. Ook hebben we nu een kerst-

boom aangeschaft voor onszelf waar we een lange tijd mee vooruit kunnen. Schutte-

rij: wij hebben ook een kerstboom gezet met daarbij een borrel. Redelijk bezocht en 

er volgt in de zomermaanden een bbq. Dit jaar pakken we ook weer de buitenspeel-

dag op alleen wij hebben echt weinig kids in de straat. Hertogenbuurt: volgende 

week komen wij samen om te spreken over wat we kunnen plannen dit jaar.  

ONS welzijn: x 

 

 

5 Wijkraad 

Henk Visser; ik ben een tijdje afwezig geweest maar nu weer terug gelukkig. Aller-

eerst een compliment voor Clemens en Hans voor het versieren van de kerstboom op 

de rotonde. Wim Slebus: eerste vergadering binnenkort hier in Meteoor. Het zou 
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leuk zijn als jullie hierbij willen zijn. Presentatie ‘Groen in en om het stadscentrum’. 

Het meedenken van iedereen hierover wordt zeer op prijs gesteld. Op 30 januari is 

iedereen vanaf 20.00 uur welkom hier in Metoor.  

 

Diapresentatie Jan Ulijn deel 1 

 

6 Wijkactiviteit /  voortgang activiteiten 

Zoals al gezegd was er op 8 januari een borrel in Bellevue; niet echt druk bezocht 

jammer genoeg maar wel ontzettend gezellig. Afgelopen vrijdag hebben we de vol-

lemaanswandeling o.l.v. Jan Ulijn gelopen. Het weer was niet echt denderend maar 

we hebben toch een uur gelopen én de volle maan gezien aldus de voorzitter. Wim 

Slebus deelt even tussendoor mede dat er een AED bij de entree van dit gebouw 

hangt, mogelijk gemaakt door de Wijkraad. Streven is om buiten bij alle ontmoe-

tingscentra een AED te plaatsen. De voorzitter gaat verder met carnaval voor de 50 

plussers; op dinsdag 28 februari zal wederom een gezellige middag gepland staan 

voor de ‘jeugd van vroeger’ in de Binnenstad. Met medewerking van Boerenbruiloft 

en de Klooiers. Ook zijn we op zoek naar wijktalenten. Ken je of ben je iemand die 

iets van zijn of haar hobby wil laten zien? Mag ook een workshop zijn of laat iets zien 

waar jij mee bezig bent. Als dit je aanspreekt en je vindt het leuk om dit met anderen 

te delen dan kan dat op 21 mei hier in Meteoor. De bedoeling is om van elkaar te le-

ren en deze kennis door te geven en het is dus niet op commerciële basis! Tip: schrijf 

de mensen aan die allemaal op de open dag van Metoor afgelopen najaar zijn ge-

weest. Zitten ook leuke activiteiten tussen die gepresenteerd kunnen worden.  

 

7 Rondvraag 

Stadstuin: vol bewondering zijn wij over die AED. Wij willen graag meer info hierover. 

Hans: wanneer subsidie aanvragen? De voorzitter antwoordt dat dit nu al kan. Jeroen 

Boeijen: ik wil best een stand inrichten straks in mei en dan mensen vertellen en alles 

laten zien over zo’n AED. Jan Ulijn: een leuke tip van mij: ik kan in contact komen met 

iemand die rondleidingen in een eendenkooi verricht. Dit is een erg leuke excursie. 

Daarnaast kan ik ook in contact komen met het gilde in Maren-Kessel. Je kunt daar 

zeker met 120 man samen schieten met het gilde. Ook dit is een erg leuk uitstapje.  

Ron Lagarde van Almstein wil nog doorgeven dat ook zij een hoge opkomst hadden 

met de nieuwjaarsreceptie. Een gezellige middag gehad. Jan Ulijn: best veel nieuw-

jaarsrecepties op die zondagmiddag daarom misschien ook minder mensen in Belle-

vue. 

 

8 Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen en tot maandag 20 maart! Wederom hier in Meteoor 

om 20.00 uur. 


